NR 2/MARZEC 2018

B E Z P Ł AT N Y M I E S I Ę C Z N I K S P O Ł E C Z N O - K U LT U R A L N Y

„Polityka to nie zabawa, to całkiem dochodowy interes.”
Winston Churchill

Rowerem wśród „Terrorystów” (1)

Fot. Grzegorz Baltazar Kajdrowicz

Kiedy w 2009 roku wpadłem na pomysł powłóczenia się samotnie na rowerze przez Syrię, moi znajomi pukali się w głowę
i pytali się mnie, czy aby jestem zdrowy psychicznie, że chcę jechać do siedliska terrorystów islamskich.
Czy zdaję sobie sprawę z tego, że mogą mnie tam porwać? Podobnych pytań od moich znajomych dostawałem dziesiątki.

N

a wszystkie odpowiadałem
ruchem barków przypominającym dezaprobatę a minę
miałem przy tym taką, jakbym chciał
powiedzieć: „mój kochany, weź ty
puknij się w czoło”.
Na początku października 2009
roku, spakowałem cały majdan i pole-

ciałem do Damaszku – stolicy Syrii, do
świata islamskich „terrorystów”. Poleciałem sam, bo często na wyprawy
rowerowe jeżdżę sam.
Wylądowałem wczesnym rankiem
w zupełnie innym dla mnie świecie,
innej rzeczywistości. Kiedyś co prawda, byłem już w Tunezji, ale to była wy-

cieczka wakacyjna, wykupiona z biura
podróży. Ta miała smak nowego, smak
nieznanego mi świata, zwyczajów,
religii i kultury.
Wylądowałem cały i zdrowy, odebrałem bagaż i rower i ruszyłem w nieznane. Pierwsze moje kroki skierowałem do miejscowości nijak związanej

z Islamem, do miejsca, gdzie msze odprawia się w ojczystym języku Chrystusa z Nazaretu – w aramejskim. Tak,
nie msze muzułmańskie, bo czegoś
takiego nie ma, tylko msze chrześcijańskie.
Dokończenie na s. 2
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Rowerem wśród „Terrorystów”

Dokończenie ze s. 1

Nieco dziwne dla mnie było to, że
w kraju, gdzie znakomita większość
wyznaje Islam, gdzie według moich
znajomych, mieszkają tylko islamiści,
są chrześcijańskie kościoły i cerkwie.
A diaspora wyznawców Chrystusa
jest całkiem spora i jest traktowana
na równi z wyznawcami innych religii
w tym Islamu rzecz jasna.
W Sajdnaja i Malula odwiedziłem
piękne i stare monastyry i klasztor
świętej Tekli, gdzie msze święte odprawiane były w języku aramejskim,
jako chyba jedyne takie miejsce na
świecie. Cudowny wąwóz i widok
z góry na klasztor.
Po szoku wywołanym zmianą
klimatu, tak pogodowego jak i kulturowego, z którego otrząsałem się
jeszcze przez kilka dni, ruszyłem do
Hims i Hamy. Oba miasta leżą we
wschodniej części Syrii. Oba stanowią
ciekawe miejsca, których nie można
przeoczyć podczas wędrówki przez
ojczyznę św. Pawła Apostoła. W okresie II wojny światowej w Homs (Hims)
była formowana i stacjonowała Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich.
Hama natomiast, słynie z wielkich kół

nawadniających zwanych nori. Kiedyś
owe koła nawadniały całą okolicę.
Mogłem wpatrywać się w nie długie
minuty stojąc jak zahipnotyzowany
i wsłuchując się w ciche mruczenie
kręcących się olbrzymów. Przypominały one wielkie koła od rowerów,
którymi poruszali się Giganci.
Po dwóch dniach spędzonych
w tych urokliwych miejscach, ruszyłem w stronę największej twierdzy
Krzyżowców – Zamku Szpitalników,
czyli Krak des Chevaliers. W języku
arabskim nazywa się Hisn al-Akrād,
„twierdza Kurdów”. Piękna i olbrzymia
twierdza osadzona na górującym nad
okolicą wzgórzem, z pięknym widokiem na okolicę. Podjazd stanowił sporą trudność, ale nie dałem za wygraną
i dotarłem do samych wrót twierdzy
rowerem w pełnym rynsztunku. Poczułem się jak średniowieczny rycerz
na okutym w metalową zbroję koniu.
Spędziłem na buszowaniu po zakamarkach tej twierdzy kilka godzin,
a i tak nie byłem w stanie zobaczyć
wszystkiego. Musiałem ruszać dalej.
Tym razem w dół, do Morza Śródziemnego, do Tartusu, jednego z kilku portów w Syrii, gdzie jeszcze w 1970 roku,
ok. 70% mieszkańców to byli Alawici,

odłamu szyizmu (Muzełmanie Szyici).
W drodze do tego miasteczka mój
pojazd dotknęła poważna awaria. Pękła obręcz w tylnym kole. Ale pękła
nie w poprzek, a wzdłuż, co wiązało
się z brakiem możliwości przemieszczania się dalej. A to dopiero był początek zacnej wyprawy. Znalazłem
serwis, gdzie chłopaki poświęcili wiele godzin, abym mógł kontynuować
podróż. Naprawa skończyła się po
północy. I co najbardziej mnie zauroczyło i dodało wiary w ludzi to zapłata
za usługę. Kosztowała mnie ona 50$
– obręcz, przeplecenie koła tylnego
i zamianę obręczy z przodu na tył. Zapłaciłem przed usługą, bo właściciel
sklepiku i serwisu nie mógł zostać dłużej. Robotę wykonał jego pracownik.
Kiedy chciałem mu dodatkowo zapłacić ok. 10$, ten odpowiedział: „dziękuję, Ty już zapłaciłeś za wszystko
mojemu szefowi. Nieuczciwe by było,
abym wziął te pieniądze od Ciebie”.
Tak zachował się islamski „terrorysta”
z miasta Tartus w Syrii.
Podobnych sytuacji, podczas tej
wędrówki miałem wiele, ale ta utkwiła mi w pamięci na zawsze. Potem
dzwonili do mnie jeszcze przez kilka
dni, pytając się, czy wszystko w po-

rządku. Uczciwość i dobroć, to cecha
Syryjczyków, z jaką w spotykałem się
najczęściej.
Z Tartusu udałem się łódką na zwiedzania wyspy Arwad, która była miejscem wypadowym fenickich kupców.
Wysepka malutka, ale za to ze sporą
ilością szkutni. W zasadzie była jedną
wielką – małą szkutnią. Przy każdym
domostwie, był warsztat, gdzie albo
były naprawiane, albo wyrabiane niewielkie kutry. Na całej wysepce nie
było ani drzew, ani niczego, co nadawałoby się do wyrobu łodzi. Wszystkie
materiały zostały transportowane na
nią z lądu. Miasteczko bardzo urokliwe.
Latakia, to następne miasto portowe na mojej drodze po syryjskiej ziemi. Wielki i jedyny port pełnomorski
Syrii, gdzie olbrzymie statki przypływały i odpływały. A miasto portowe,
nawet w muzułmańskiej części świata, rządzi się swoimi prawami. W nim
znalazłem knajpkę z syryjskim winem,
którego nie omieszkałem spróbować.
CDN niebawem J
GRZEGORZ
BALTAZAR
KAJDROWICZ

Kongregacja Kupiecka - Początek cz.1

W

W 1410 r., po kilkuset latach niezwykle owocnej działalności, ogół kupiectwa krakowskiego zdobył się
na zawiązanie jednej reprezentatywnej korporacji, którą była Krakowska Kongregacja Kupiecka.

najstarszej księdze radzieckiej miasta Krakowa, pod datą 25 lutego
1410 r. znajdujemy zapisy o powstaniu
tej organizacji z adnotacją, że działo się
to we wtorek nazajutrz po św. Macieju,
po trzeciej niedzieli postu. Na czele Kongregacji stanęło aż sześciu starszych,
co świadczy o dużej roli i majętności
Kongregacji.
Kongregacja trwa przez wieki,
chlubiąc się nazwiskami słynnych krakowskich kupców i restauratorów. Oni
to nadawali kształt śródmiejskim kamienicom i pałacom, rozwijali samorządowe instytucje, wywierali wpływ
na rozwój gospodarczy kraju. O ile
uboższe były tradycje i zwyczaje starego Krakowa, a także wiedza naszych
przodków o dalekim świecie, gdyby
zabrakło kupców podejmujących
dalekie wyprawy czy prowadzących
handel w mieście kramarzy, karczmarzy i wielu innych.

Statut nadany Kongregacji Kupieckiej przez radę miasta w 1410 roku
zatwierdzili i potem uaktualnili królowie polscy. Kongregacja trwała także
w czasie rozbiorów, będąc samorządową organizacją zawodową, opowiadając się m.in. za swobodą handlu,
za wolną konkurencją i przez to służącą społecznemu dobru.
Te wielowiekowe tradycje usiłowano zburzyć w 1949 r., kiedy to administracyjnym nakazem Kongregacja
została rozwiązana. Wówczas nazwano kupców prywaciarzami, zdzierając
z nich szcunek dla zawodu, który dziś
z tak wielkim trudem jest odbudowywany. Prosces ten ułatwiają zachowane w Krakowie kupieckie tradycje,
choć zniknęły w większości przypadków wielkie przedwojenne firmy.
21 października 1989 r. reaktywowana została Krakowska Kongregacja
Kupiecka, stanowiąca federację autonomicznych związków branzowych

handlu: rolno-spożywczego, przemysłowego, gastronomii, usług i spółek,
oraz placów targowych. Reaktywowana Kongregacja stanowi świadectwo wierności dla dorobku swych poprzedników. Kongregacja troszczy się
o dobre miano kupiectwa krakowskiego, o dobrą dla niego atmosferę, by
istniały zarówno zdrowo pojęta konkurencja, jak i rzetelność handlu. Podobny przedmiot troski to: pielęgnowanie solidarności zawodowej, popieranie interesów członków w dziedzinie gospodarczej, oraz sprawowanie
opieki nad zawodowym i moralnym
kształceniem uczniów i młodzieży.
Kongregacja prowadzi dla potrzeb
członków obsługę prawną, prawno-podatkową, zapewnia szkolenia
osób prowadzących księgowość średnich i małych firm. Oddziały kongregacji założone są już w: Limanowej,
Myślenicach, Proszowicach, Brzesku, Liszkach-Czernichowie, Kalwarii

Zebrzydowskiej, Przemyślu, Tarnowie,
Mikołowie, oraz Bochni.
Przysięgamy Bogu, że w tej sprawie,
do której jesteśmy wybrani, to jest prawa kupieckiego, pożytku i korzyści wiernie patrzeć i działać chcemy wedle najlepszego naszego rozumienia i w żadnej
mieże ani miłością ani niechęcią nia
damy się kierować i na żadne wykroczenia w temże nie pozwalać, o nich
będziemy rajcom donosić i nie chcemy
żandych układów zawierać bez wiedzy
Rady i jej woli.
Przysięga Starszych Krakowskiej Kongregacji
Kupieckiej z dn. 25 II 1410 r. Consularia
Cracoviensia t. I str. 361,
Archiwum Państwowe w Krakowie

RYSZARD BUKOWSKI

Wiceprezes PKK Przemyśl
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Rodziny zastępcze, wciąż bardzo potrzebne!

R

Rozmowa z pedagogiem MOPS w Przemyślu, Panią Katarzyną Stecurą

odzina jest pierwszą i podstawową szkołą miłości społecznej, tak mówił św. Jan
Paweł II. Jednak nie wszystkie dzieci mają szczęście posiadać rodziców
i rodzinę. Osierocone, opuszczone
z różnych powodów, w szczególny sposób odczuwają brak miłości, bezpieczeństwa, przytulnego
domu. Państwo stara się pomóc
tym dzieciom w znalezieniu odpowiedniej opieki, czy to w domach
dziecka, czy innych placówkach
opiekuńczych. Jednak bez pomocy ludzi dobrej woli, bez rodziców
zastępczych, którzy z otwartymi ramionami przyjmują pod swój dach
te skrzywdzone dzieci, nie można
byłoby mówić o rodzinach zastępczych. Czym jest zatem rodzicielstwo zastępcze?
K.S. Rodzicielstwo zastępcze to
misja poparta gotowością przyjęcia
dziecka, obdarzenia go miłością, szacunkiem, pomocą i wsparciem. To wychowanie dziecka w „profesjonalny”
sposób, zapewnienie mu odpowiednich warunków do rozwoju na wielu
płaszczyznach, ale przede wszystkim
stworzenie mu bezpiecznego, dobrego domu. Rodzina zastępcza zapewnia tymczasową lub stałą opiekę
i wychowanie dziecka pozbawionego
całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, bez zrywania więzi z rodziną
biologiczną dziecka, o ile sąd nie postanowi inaczej.
Uzyskanie pozytywnej opinii
psychologicznej to jeden z wymogów stawianych przed kandydatami na rodziców zastępczych. Taka
opinia - potwierdza lub wyklucza
predyspozycje wychowawcze przyszłych opiekunów. Jakie formalności muszą zostać dopełnione, aby
można było uzyskać statut rodziny
zastępczej?
K.S. Aby kandydaci mogli stworzyć
rodzinę zastępczą muszą spełnić formalności, które nakłada ustawodawca. Takimi kandydatami na rodziców
zastępczych mogą być małżonkowie
lub osoby samotne, które dadzą rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej. Muszą to być osoby
mieszkające na terenie Polski. Przyszli
rodzie zastępczy nie mogą być pozbawieni władzy rodzicielskiej, a także muszą posiadać pełną zdolność
do czynności prawnych. Takie osoby
powinny posiadać zaświadczenie
lekarskie o stanie swojego zdrowia,

w którym nie będzie przeciwwskazań
zdrowotnych do pełnienia funkcji rodzica zastępczego. Ponadto potrzebna jest rozmowa z psychologiem, kurs
przygotowawczy-szkolenie, kończący
się zaświadczeniem kwalifikacyjnym
oraz spełnienie wymagań bytowych,
mieszkaniowych dla przyszłych dzieci, jak również zapewnienie im odpowiedniego rozwoju emocjonalnego,
społecznego, edukacyjnego.
Czy istnieje podział rodzin zastępczych? Czy można wyróżnić
jakieś formy tych rodzin?
K.S. Tak, wyróżniamy rodzinę spokrewnioną, niezawodową i zawodową. Rodziną spokrewnioną są osoby
bliskie dziecku, np. dziadkowie lub
rodzeństwo, którzy przejmują opiekę nad dzieckiem wtedy, gdy rodzice
biologiczni nie mogą tego robić. Rodzinę niezawodową tworzą dalecy
krewni lub osoby obce, które chcą pomóc dzieciom i stworzyć im dom. Zaś
rodziny zawodowe to rodziny, które
mają już doświadczenie w opiece nad
dziećmi, otrzymały pozytywną opinię
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz złożyły wniosek do prezydenta miasta, że chcą zostać rodziną zastępczą. Tacy zawodowi rodzice
zastępczy mogą stworzyć np. rodzinny dom dziecka, pogotowie rodzinne
lub rodzinę zastępczą specjalistyczną.
Czy rodziny zastępcze dostają
jakąś konkretną pomoc od MOPS?
K.S. Tak, oczywiście, na terenie
MOPS funkcjonuje grupa wsparcia,
w której regularnie, raz w miesiącu
spotykają się rodziny zastępcze. Są
to spotkania rodzinne, sympatyczne,
rodzice wymieniają się swoimi doświadczeniami, przy okazji można poszerzyć swoją wiedzę na temat metod
wychowawczych czy pieczy zastępczej. Ponadto rodzice zastępczy mogą
liczyć na pomoc ze strony pedagoga
i psychologa oraz omawiać wszelkie
problemy czy wątpliwości związane
z pełnieniem funkcji rodzica zastępczego.
Wiemy, że pieniądze nie są w życiu najważniejsze, ale trudno byłoby wychowywać dzieci nie mając
odpowiednich środków finansowych. Na jaką pomoc od rządu
mogą liczyć rodziny zastępcze?
K.S. W przypadku rodzin zastępczych spokrewnionych, kwota,
jaką rodzice zastępczy otrzymują co
miesiąc na dziecko, to nie mniej niż
660,00 zł, natomiast rodziny zastępcze

niezawodowe i zawodowe otrzymują
po 1000,00 zł miesięcznie na każde
dziecko. Ponadto dzięki programowi
„500+” na każde dziecko przebywające w pieczy zastępczej przypada
właśnie ta kwota. Dodatkowo rodziny
zastępcze zawodowe, które mają podpisaną umowę-zlecenie z prezydentem miasta, otrzymują za swoją pracę
odpowiednie wynagrodzenie.
Ile jest obecnie rodzin zastępczych zawodowych na terenie
Przemyśla?
K.S. Na terenie naszego miasta
pracuje tylko 5 rodzin zastępczych
zawodowych, to wciąż za mało, ponieważ dzieci czekających na rodziców zastępczych jest znacznie więcej.
Dlatego zachęcamy mieszkańców
Przemyśla do zainteresowania się tym
tematem i zgłaszania swojej kandydatury. Naprawdę można pomóc wielu
potrzebującym dzieciom.
Gdzie mogą zgłaszać się kandydaci, którzy chcieliby stworzyć
rodzinę zastępczą?
K.S. Kandydaci, którzy chcieliby
zostać rodzicami zastępczymi powinni

w pierwszej kolejności złożyć pisemny
wniosek do MOPS wraz z uzasadnieniem, wypełnić formularz zgłoszeniowy otrzymany od pracownika ośrodka, zaakceptować procedury oraz
podpisać zgodę na udostępnienie
danych osobowych. Następne kroki są
czynione dopiero po wykonaniu tych
podstawowych procedur.
Wzięcie na siebie odpowiedzialności za wychowanie dzieci to
poważna decyzja. Jednak należy
pamiętać, że wychowując młode
pokolenie, otaczając je życzliwością, akceptacją i ciepłem sprawiamy, że te małe jeszcze dzieci, będą
kiedyś dorosłymi obywatelami,
pracownikami, być może rodzicami. Dajmy więc przykład, w którą
stronę należy iść, bo jak mówił cytowany na początku św. Jan Paweł II:
Prz ys z ł ość ludzkości idzie przez
rodzinę.

KATARZYNA
PROKOPOWICZ
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Postaw na Rower

O turystyce w Przemyślu napisano i powiedziano chyba juz wszystko. Nic dziwnego – uwarunkowanie geograficzne,
otaczające nas zabytki, piękna architektura, pobliskie Bieszczady oraz brama na Ukrainę pozwalają mówić o naszym mieście
w kategoriach miejscowości turystycznej.

C

zy faktycznie wykorzystujemy
nasz potencjał? Śmiem wątpić.
Na tej płaszczyźnie jest bardzo
dużo do zrobienia, nie chcę się jednak
rozwodzić nad wieloletnimi zaniedbaniami w tej kwestii. Pewne jest jednak
to, że do Przemyśla przyjeżdżają turyści
z Polski i z zagranicy. Statystyki pokazują, że z roku na rok jest ich coraz więcej,
a niektórzy nawet postanawiają zostać
dłużej niż tylko na jeden dzień.
Właściwie kiedy turyści zobaczą
już wszystkie kościoły, nieliczne ulice, zabytkową płytę rynku głównego,
Zamek Kazimierzowski, muzea i wszystkie zabytki zlokalizowane w centrum
miasta, udadzą się na Zniesienie żeby
podziwiać wspaniałą panoramę miasta
i zastanowią się „co dalej”?

dzamy miło czas w gronie rodzinnym
i najbliższych przyjaciół.
Pamiętajmy, że nie każdy ma rower, ale prawie każdy potrafi jeździć.
Wyobraźmy sobie rodzinę czy też
dużą grupę turystów, którzy właśnie
w tej chwili chcą się udać na wycieczkę rowerową, ale nie mają rowerów.
I tu z pomocą przychodzą im rowery
miejskie. Dzięki takiemu rozwiązaniu
można w dowolnej chwili praktycznie
z dowolnego miejsca wypożyczyć rower i udać sie ku przygodzie. W Krakowie godzina takiej przyjemności
kosztuje 3 zł, wystarczy założyć sobie
konto na jednym z portali i przystąpić
do zabawy. Można również wykupić
miesięczny abonament za jedyne
19 PLN i codziennie korzystać z roweru
w określonym wymiarze czasowym.
Zobaczcie sami jakie to proste i przyjemne. Rowery to dobry sposób na odkorkowanie miasta, na przemieszczanie się z domu do pracy i z powrotem.
Nie jest to panaceum na wszystkie
problemy naszego miasta, ale można
od czegoś zacząć. Miasto powinno się
uatrakcyjnić.

Co dalej?

Stacje wypożyczania
rowerowów

Fot. z arch. autora

Większość z nich uda się w powrotną
drogę do domu, a nieliczni zostaną na
dłużej. To właśnie na nich miasto powinno się skupić i zapewnić atrakcje,
dzięki którym ci turyści „przejezdni”
postanowią zostać na dłużej a może
kiedyś wrócić. Ktoś zada pytanie, ale
po co? To właśnie oni w hotelach, restauracjach czy na prywatnych kwaterach zostawią pieniądze oraz kupią
pamiątki co niewątpliwie napędzi koniunkturę. Wielokrotnie w najróżniejszych mediach mówiłem, że w Przemyślu powinny odbywać się festiwale
kilkudniowe. Tematykę zawsze można
uzgodnić, czy będzie to festiwal muzyczny, filmowy, artystyczny, a może
wielokulturowy pozostawię w domyśle. To na pewno przyciągnie turystów,
a już na pewno zatrzyma ich na dłużej,
ekonomiczne korzyści są oczywiste.
Dla mieszkańców Przemyśla sprawą oczywistą jest to, że poza wyżej
wskazanymi atrakcjami turystycznymi do Przemyśla przyciąga: Twierdza
Przemyśl, wzniesienia okalające miasto, rezerwat przyrody w Kopystańce, Arboretum w Bolestraszycach
czy renesansowy zamek w Krasiczynie. Takich miejsc jest o wiele więcej,
ale musimy się do nich jakoś dostać.
Potencjalny turysta będzie chciał je
w jakiś sposób odkryć – może to zrobić w klasyczny sposób przy pomocy
swoich mięśni, komunikacji miejskiej
lub prywatnej. Ja jednak zawsze zachęcam w okresie od początku wiosny
do późnej jesieni, jeżeli tylko pozwala

na to aura, odpoczynek i zwiedzanie
na rowerze.

Turystyka rowerowa

W Przemyślu w ostatnim czasie powstało kilka odcinków ścieżek rowerowych, mamy wspaniałe miejsca do
jeżdżenia, w samym Przemyślu odbywają się imprezy rowerowe. Miasto
promuje ten sport, więc w ciepłym
okresie widzimy wiele osób na rowerach. Dostrzegam jednak poważne
uchybienie ze strony władz miasta
i zachęcam do szybkiej reakcji. To czego brakuje to „Samoobsługowe Stacje Naprawcze Rowerów” – zetknąłem
się z nimi w wielu miastach na całym
świecie, nawet we Lwowie. Przemyśl
jako miasto sportowo-turystyczne,
powinno takowe punkty posiadać, nie
sądzicie szanowni Państwo?
A co z turystami, którzy będą
chcieli spędzić czas na rowerze, zwie-

dzić Przemyśl i okolice? Niektóre hotele oferują taką możliwość, w samym
mieście też znajdziemy wypożyczalnie rowerów ale czy to nie za mało?
W Krakowie wygląda to zgoła inaczej, w samym mieście są dostępne
wypożyczalnie rowerów zlokalizowane w najbardziej newralgicznych
punktach miasta, wszędzie tam gdzie
są turyści, ważne punkty komunikacyjne i wszędzie tam, gdzie są duże
skupiska ludzkie, samych rowerów jest
około 1500 sztuk. Mogą z nich korzystać dosłownie wszyscy, mieszkańcy
jak i sami turyści. Przemyśl i Kraków
to turystyczne miasta, podobieństw
można szukać wiele, różnic także,
ale bezapelacyjnie łączy nas jedno
– smog. Rowery to doskonała forma
wypoczynku, promocji miasta i przemieszczania się, dzięki nim dbamy
o nasze zdrowie, kondycję, dotleniamy cały organizm a jednocześnie spę-

Skontaktowałem się z jedną z wiodących firm zajmującą się instalowaniem
rowerów miejskich w aglomeracjach
i uzyskałem od nich ciekawe informacje, którymi chcę się z Wami podzielić. Przede wszystkim miasto musi
ogłosić przetarg, do którego zgłaszają się odpowiednie podmioty, po
rozstrzygnięciu takowego przetargu
we współpracy z miastem następuje
wdrożenie usługi i rozlokowanie rowerów we właściwych wcześniej wybranych punktach. Jest to związane
z ustaleniami z zarządcą infrastruktury
i komunikacji na danym terenie.
Ilość zainstalowanych rowerów jak
i koszty są ściśle związane z wielkością
danego obszaru, możliwościami finansowymi, negocjacjami, każda współpraca B2GOV jest w 100% spersonalizowana. Firma wygrywająca przetarg
zajmuje się obsługą systemu, jest nadzorowana przez organ zarządzający
infrastrukturą i komunikacją na danym
terenie. Jestem przekonany, że miasto
powinno zastanowić się nad takim
rozwiązaniem. Idąc dalej uważam, że
powinno nawiązać współpracę w tej
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materii z sąsiednimi gminami w celu
zwiększenia liczby rowerów i obniżeniu kosztów instalacji rowerów. Wyobraźcie sobie sieć wypożyczalni rowerów, dzięki której możemy udać się
z Przemyśla do Krasiczyna, Żurawicy
i innych miejsc, gdzie możemy te rowery wypożyczyć i zostawić. Dla przykładu powiem, że sam Kraków płaci za
każdy rower udostępniony w systemie
tylko 1 zł miesięcznie co nie jest zbyt
wygórowaną kwotą jak na możliwości tego miasta. Użytkownik, który
zdecyduje się na podróżowanie takim
rowerem, wpisuje odpowiedni kod na
klawiaturze zlokalizowanej na bagażniku roweru po zarejestrowaniu się
w systemie, następnie ściąga blokadę
i może bez przeszkód podróżować.
Rower jest w pełni zsynchronizowany z systemem internetowym, dzięki
aplikacji możemy na telefonie śledzić
trasę naszego przejazdu koszty i czas,
w rowerze jest zainstalowany system
GPS i bateria słoneczna, dzięki temu
system jest aktywny zawsze. Rowery
możemy również zostawiać w miejscach do tego przystosowanych i wcisnąć klawisz postoju dzięki czemu nie
ucieka nam czas i pieniądze. Jeżeli
rower ulegnie uszkodzeniu postępujemy podobnie i za pomocą klawiatury zgłaszamy usterkę a odpowiednie
służby ją wyeliminują. Możemy do
woli regulować siodełko i przewozić
bagaże w zainstalowanym koszu. Jeżeli zostawimy rower np. w miejscu,
które nie jest wypożyczalnią, ale jest
przystosowane do zabezpieczania rowerów, to następny użytkownik, który odprowadzi rower do właściwego
parkingu otrzymuje bonus w postaci
darmowych przejazdów.
Jestem przekonany, że takowe rozwiązanie powinno zainteresować władze naszego miasta, korzyści z tego
wynikające są współmierne ze sloganem miasta turystycznego czy też
przyjaznego turystom, podkreślam, że
sami mieszkańcy Przemyśla będą mogli do woli korzystać z takiego rozwiązania. Okiem wyobraźni dostrzegam
takie punkty w centrum miasta, na
osiedlach, przy szkołach i budynkach
użyteczności publicznej, wszędzie
tam gdzie są ludzie.
Użytkownicy na pewno się znajdą
a miasto i jego mieszkańcy skorzystają
na tym, wymiar turystyczny jest bezapelacyjny.
W najbliższ ym
czasie złożę na ręce
władz miasta stosowne pismo zachęcające do podjęcia
działań w tej sferze.
MACIEJ DĘBICKI

Gramy dalej

Ucichły już echa styczniowego finału WOŚP, który odbył się 14 stycznia 2018 r.
Obecnie przyszedł czas na podsumowanie całej akcji i wysiłku wszystkich,
którzy przyczynili się do jej powodzenia. W 26 finale WOŚP zbieraliśmy środki
dla wyrównania szans w leczeniu noworodków. Na ulicę wyszło ponad 12.000 wolontariuszy
zorganizowanych w ponad 1700 w sztabach.

8

marca oficjalnie została podsumowana zbiórka pieniędzy
zorganizowana przez Fundację
Jurka Owsiaka, który ogłosił że 26 finał zakończył się kolejnym rekordem
w wysokości ponad 126 milionów
złotych. Tak wspaniały wynik jest nie
tylko dowodem na to, że Polacy chcą
angażować się w tego rodzaju akcje charytatywne, ale także potrafią
działać wspólnie i solidarnie, bez trawiących podziałów, dla rzeczywiście
szlachetnej idei.
Przemyśl również przyczynił się
do tego wyniku. Drugi rok z rzędu

chciałbym podziękować wszystkim
sponsorom i instytucjom które to
umożliwiły. Największym wyzwaniem
było połączenie i synchronizowanie
w całość każdego elementu w dniu
finału. Wymagało to tygodni pracy
(gdyż sztab został zarejestrowany już
w październiku), setek wykonanych
telefonów i niezliczonych spotkań.Nie
byłoby to możliwe bez pomocy wielu
osób, ludzi dobrego serca, którzy poświęcili swój prywatny czas i którym
bliska jest idea WOŚP. Za tę pomoc serdecznie wszystkim dziękuję. Takie były
koszty.

doceniać, a nie łączyć z polityką powodując jeszcze większy podział
społeczeństwa. WOŚP to nie tylko
ogromna ilość sprzętu dostarczona
do szpitali, ale także program nauki
udzielania pierwszej pomocy realizowany w szkołach. To właśnie dzięki
niemu możemy usłyszeć w mediach,
że dziecko uratowało osobę dorosłą,
gdyż wiedziało jak właściwie ma się
zachować w kryzysowej sytuacji.
Dlatego oburzają mnie zapowiadane zmiany dotyczące prowadzenia
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padł rekord, natomiast w tym roku
udało nam się przekroczyć magiczną
liczbę zebranych środków w wysokości 100.713,85 zł co jest absolutnym
rekordem w całej historii zbiórek w naszym mieście. Jest to zasługa wielu ludzi, ale przede wszystkim Przemyślan,
którzy wykazali się w wspaniałym
sercem.
Będąc przez ostatnie 2 lata szefem
sztabu WOŚP w Przemyślu przekonałem się jak dużo pracy, zaangażowania
i poświęcenia należy włożyć, aby ten
jeden dzień w roku okazał się sukcesem.Organizacja tego przedsięwzięcia
wymagała znalezienia i zarejestrowania ponad 100 wolontariuszy, bez których nie zostałaby zebrana ani jedna
złotówka do puszki. Należało im zapewnić ciepły posiłek i kubek gorącej
herbaty. Moją aspiracją było, nie tylko
samo zbieranie pieniędzy do puszek
i zorganizowanie światełko do nieba,
ale dodatkowo zorganizowanie dla
mieszkańców Przemyśla wielu atrakcji
w dniu Finału. Dlatego w tym miejscu

A jakie są zyski? Wielka, niesamowita satysfakcja z tego, że można
pomóc tym najmniejszym, którzy potrzebują pomocy. Bardzo ujęły mnie
również takie sytuacje jak przekazane
przez dzieci rysunki wraz z podziękowaniami za pomoc, rozmowy z rodzicami czy dziadkami, których dzieci lub
wnuki skorzystały ze sprzętu zakupionego przez fundację.
Podsumowując tę akcję można
śmiało powiedzieć, że jest to nie tylko zbiórka środków na zakup sprzętu
medycznego, ale ogólnopolska akcja
łącząca Polaków oraz wielkie święto
solidarności i społeczeństwa obywatelskiego.
Przez ostatnie 2 lata wyczuwa się
wielką niechęć ze strony rządzących
do osoby Jurka Owsiaka. Jest to dla
mnie niezrozumiałe, gdyż głównym
celem i założeniem jego projektu
jest wsparcie oddziałów neonatologii w szpitalach w całej Polsce. Jest
to przecież olbrzymia pomoc dla
wiecznie niedofinansowanej służby
zdrowia. To moim zdaniem należy

zbiórek publicznych. Nie zgadzam się
na to, aby polityk autorytatywnie decydował, czy może być organizowana
ogólnoświatowa akcja jednocząca
ludzi w szlachetnym celu. Na mocy
przepisów prawa minister spraw wewnętrznych, a więc polityk, otrzymałby uprawnienia do tego, aby pod
pretekstem swobodnej oceny działalności i celów fundacji nie dopuścić do
Finału. Ten sam polityk będzie miał
również możliwość przejęcia zebranych w Finale WOŚP środków, wskazując jednocześnie wybrany przez siebie
cel, bez żadnych konsultacji. I tylko na
ten, wskazany cel, WOŚP jak inne fundacje, będą miały obowiązek wydatkowania zebranych pieniędzy.
Uważam, że nie można niszczyć
tego, co przez ponad pół wieku przyniosło tak wiele pożytku dla całego
społeczeństwa. Powinniśmy grać razem
do końca świata i jeden dzień dłużej.

PAWEŁ HALINIAK
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Jestem wędkarzem – walczę o Hermanowice

Na zdjęciu Stanisław „Tusiek” Muzyka
na łowisku „NO KILL” w Hermanowicach.

J

estem wędkarzem sportowym,
kocham rywalizację a przebywanie nad wodą i przygotowania do zawodów to moje paliwo i sposób na aktywny odpoczynek. Wbrew
temu co sądzą niewtajemniczeni
wędkarstwo wyczynowe, a szczególnie sport spławikowy to zajęcie ciężkie i wcale nie nudne. Żeby wystartować i osiągnąć przyzwoity wynik muszę poświęcić wiele godzin na przygotowanie sprzętu, wybór właściwej
zanęty i jej odpowiednie spreparowanie, dobór przynęt i niezliczonej ilości
innych drobnych spraw z pozoru błahych, ale często kluczowych dla wygranej. Wszystko weryfikuje woda,
więc muszę realnie trenować na łowiskach, gdzie rozgrywane są zawody.
Najważniejszym łowiskiem na którym zmagamy się w zawodach okręgowych i komercyjnych jest zbiornik
„NO KILL” w Hermanowicach. Od razu
wszystkich wrażliwych na los ryb informuję, że walczymy na tzw. „żywej
rybie”, czyli po zważeniu na koniec
zawodów wszystkie ryby są wypuszczane. Wędkarz sportowy dba o ryby
z prostej przyczyny – chce aby w wodzie było jej jak najwięcej i aby mógł
ją kiedyś złowić jeszcze raz.
O wszystkich tych sprawach rozmawiam na Hermanowicach z jednym
z legendarnych wędkarzy w Przemyślu – Kolegą Stanisławem „Tuśkiem”
Muzyką.
PW. Tusiek – od kiedy jesteś
wędkarzem, czym się w tym „fachu” zajmujesz?
SM. Jestem rodowitym Przemyślaninem, wędkuję należąc do Polskiego Związku Wędkarskiego już ponad
trzydzieści lat, działam prężnie jako kapitan sportowy w kole „Metalowiec”.
Próbuję walczyć o lepsze warunki

dla sportowców w Hermanowicach,
o rozsądne zarybianie, o ochronę
tego zbiornika przed kłusownikami
i monitoring. Niestety jestem z premedytacją ignorowany przez Zarząd
Okręgu PZW w Przemyślu. Zawsze
czegoś nie wiedzą, spiętrzają problemy, ale jeśli nie wiadomo o co chodzi,
to chodzi o pieniądze.
PW. W takim razie o co się starasz w związku z tym łowiskiem?
SM. Hermanowice są akwenem
typowo sportowym, raczej równym
pod względem rybostanu na całej
powierzchni. Warto jednak wykonać
parę udogodnień takich jak obniżenie brzegów, ponieważ lustro wody
jest nawet półtora metra poniżej linii
brzegu, oświetlenie łowiska i monitoring bo wszyscy wiemy, że ryby są tu
nagminnie rozkradane. A łowisko to
jest flagowe i chyba najlepsze na całym
Podkarpaciu, jeśli chodzi o wędkarstwo
sportowe. Wyniki osiągane podczas
czterogodzinnej tury są imponujące,
w czasach świetności wynosiły nawet
czterdzieści kilogramów. W tej chwili
wahają się w zależności od apetytu ryb
między piętnaście a dwadzieścia kilogramów u najlepszych zawodników.
Jeszcze parę lat temu rybostan był
zróżnicowany, w wodzie żyły liny, amury, jazie, tołpygi, grube leszcze, karpie,
płocie, szczupaki, jednak większość gatunków zniknęła. Zarząd PZW w Przemyślu wydał fatalną skutkach decyzję
o odłowie karpi. Przy okazji „mięsiarze”
(zjadacze mięsa rybiego pochodzącego z wędkowania – wyj. aut.) powyjmowali z wody co tylko się dało. Od
tej pory na łowisku mieliśmy regres,
pozostały praktycznie same karasie.
Na szczęście nowy Zarząd podjął decyzję zarybieniach, zaczął już puszczać
karpie oraz leszcze i mam nadzieję, że
wkrótce łowisko odzyska dawny blask.

PW. Hermanowice to łowisko
typu No Kill, czyli każdą złowioną
rybę należy natychmiast wypuścić. Co zrobić, aby ten nakaz był
respektowany?
SM. To proste – należy kontrolować
tak często jak tylko się da osoby wędkujące, a rozsądnym rozwiązaniem byłaby instalacja systemu monitorowania video. Warto rozważyć też wprowadzenie wysokich kar finansowych
dla złodziei, na przykład kara pięćset
złotych za każdy kilogram kradzionej
ryby. Łowiska komercyjne świetnie
sobie radzą z kłusownikami dzięki
tym metodom, nie widzę powodu,
żeby ich w tym nie naśladować. Są wokół Przemyśla inne wody, gdzie można pozyskać rybę, jednak niedzielni
wędkarze nie potrafią jej łatwo złowić
i wybierają łatwiznę, czyli kradzież
w Hermanowicach.
PW. Czy Polski Związek Wędkarski ma odpowiednie środki na tego
typu zabezpieczenia?
SM. Z finansami PZW nie jest najgorzej, jednak kuleje zarządzanie
nimi. Dlaczego właściciele łowisk
komercyjnych potrafią pozyskać
środki unijne i dofinansowania, a Zarząd PZW tego nie robi pozostaje dla
wszystkich tajemnicą. Niestety do Zarządu wybierani byli ciągle przedstawiciele nie potrafiący o nas zadbać, ludzie nieprzygotowani do zarządzania
wodami i finansami Związku, nieczuli
na głosy wędkarzy łowiących praktycznie codziennie i znający temat
od podszewki. Mam cichą nadzieję,
że Zarząd wybrany w zeszłym roku
stanie na wysokości zadania i spełni
oczekiwania wędkarzy, w tym wędkarzy sportowych.
Tymczasem jedyne co możemy
zrobić to organizować patrole obywatelskie czyli akcje Społecznej Straży
Rybackiej w celu odstraszenia potencjalnych amatorów cudzych ryb. Inaczej w ciągu najbliższych lat łowisko
popadnie w nędzę.
PW. Wspomniałeś o łowiskach
komercyjnych. Czym różnią się od
łowisk PZW w naszym okręgu przemyskim?
SM. Łowiska komercyjne są obecnie parę klas wyżej od wód PZW. Są
lepiej zarybione, lepiej pilnowane
i oświetlone, mają lepsze dojścia na
stanowiska wędkarskie, parkingi. Są
zadbane na brzegu i w wodzie. W PZW
potrzebne są operaty, decyzje Zarządu

i Bóg wie co jeszcze zanim podejmie
się jedną prostą decyzję odnośnie
praktycznie każdej sprawy. Właściciel prywatny reaguje natychmiast na
uwagi wędkujących, w jego interesie
jest jak najszybsze załatwienie sprawy wygodnego i obfitego wędkowania czyli tego o co naprawdę w tym
wszystkim chodzi.
PW. Jeśli łowiska komercyjne są
tak fantastyczne jak mówisz, to co
z przyszłością wód PZW?
SM. Związek musi postawić na
życie w wodzie i na brzegu. Łowiska
muszą być rybne, łatwo dostępne dla
wędkarzy dla sportu i rekreacji. Zarząd musi postawić na atrakcyjność
wędkarstwa, integrować wędkarzy,
organizować imprezy popularyzujące tę fantastyczną, zdrową formę odpoczynku na łonie przyrody.
W dzisiejszych czasach nieustannej
pogoni za wszystkim warto usiąść
nad brzegiem i zregenerować siły.
Oczywiście nie każdy musi rywalizować w sporcie wędkarskim. Warto
zaszczepić u młodzieży chęć do obcowania z naturą i wędkarstwo, moim
przekonaniu, służy temu doskonale.
PW. Tusiek – czy masz jakieś
przesłanie do włodarzy związkowych?
SM. To Związek jest dla nas a nie
my dla związku. Zarządy łowisk PZW
muszą ściśle współpracować z wędkarzami bo to jedyna droga, aby nasze wody nie umarły lub nie zostały
stracone albo odebrane. Nie każdego
stać co prawda na opłacanie łowisk
komercyjnych, ale jeśli wody Związku
nie będą atrakcyjne to i tak członkowie odejdą. Jeśli na skalę lawinową
to komu będzie Okręg Przemyski
PZW potrzebny? I co wtedy z naszymi
składkami, funduszami i całym wspólnym dorobkiem naszej wędkarskiej
braci? Szkoda by było...
PW. Serdecznie dziękuję Ci za tę
szczerą rozmowę. Niech będzie ona
ważnym głosem w dyskusji o przyszłości przemyskiego wędkarstwa.
SM. Dzięki Paweł! Z wędkarskim
pozdrowieniem!

Wywiad
przeprowadził:
PAWEŁ WITTNER
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Stefan Grabiński – klasyk polskiej
noweli fantastycznej,
polonista w Przemyślu i Lwowie

W czerwcu 2016r. we Lwowie powstało Towarzystwo Miłośników Dziedzictwa Kultury Polskiej
„ZABYTEK” (TMDKP „ZABYTEK”).

P

owstało TMDKP „ZABYTEK”
dlatego, że Polacy ze Lwowa
byli głęboko zaniepokojeni postępującą dewastacją i zapomnieniem
o Cmentarzu Janowskim we Lwowie,
który jest również śladem pamięci
o tych, którzy tu mieszkali.
Członkowie naszego towarzystwa,
wówczas zrzeszeni w innych polskich
organizacjach, zorganizowali kilka
razy w 2014 r. i 2015 r. akcje społeczne na Cmentarzu Janowskim, skierowane na porządkowanie nagrobków,
usuwanie śmieci, wycinanie krzaków,
koszenie trawy, ustawienie zwalonych
krzyży itp. Sytuacja na Cmentarzu Janowskim we Lwowie jest dramatyczna. Jeżeli w najbliższym czasie nic się
nie zmieni, to rokrocznie będzie znikać na cmentarzu wiele polskich nagrobków. Część z nich, to dzieła sztuki, z czasem nie będą się nadawały
nawet do renowacji. Niestety polskie
pozarządowe organizacje na nasze
wielokrotne apele nie odpowiadają
i nikt się nie śpieszy by zacząć prace
konserwatorskie na cmentarzu.

Czym się zajmuje nasze
Towarzystwo?

Fot. Izabella Dolińska

Głównie porządkuje nagrobki i grobowce na Cmentarzu Janowskim. Te
prace są prowadzone w następujących

kierunkach: wycinanie krzewów, ścinanie drzew i wywóz śmieci, odkopywanie i podnoszenie nagrobków,
czyszczenie i mycie nagrobków, cementowanie ubytków i betonowanie
grobów ziemnych, odnawianie elewacji grobowców oraz pracą w archiwum
– odnajdywanie danych osób pochowanych w bezimiennych grobach
i grobowcach, odnawianie inskrypcji.

Kim był Stefan Grabiński
Między innymi tej zimy udało się,
szperając w archiwach lwowskich,
zlokalizować na polu nr. 11 cmentarza miejsce pochówku jednego
z pisarzy okresu międzywojennego
Stefana Grabińskiego, który urodził
się 26 lutego 1887 r. w Kamionce Strumiłowej, a zmarł 12 listopada 1936 r.
w pod lwowskich Brzuchowicach
i trzy dni później został pochowany
na Cmentarzu Janowskim we Lwowie. Dziś, jest on znany jako klasyk
noweli fantastycznej i twórca horroru
kolejowego, a postać Stefana Grabińskiego, jako polonisty jest związana
z Przemyślem i Lwowem. Pisarz jest
określany mianem „polskiego Poe”.
Pracował jako polonista w lwowskich
gimnazjach oraz w Przemyślu. Niestety, to pole jest bardzo zdewastowane
i przekopane. Polskie nagrobki zaczęły

na tym polu znikać zaczynając jeszcze od 1958 roku i znikają po dzień
dzisiejszy.
Stefan Grabiński jest autorem wielu opowiadań i powieści. Oto niektóre
z nich: W pomrokach wiary (1909), Na
wzgórzu róż (1918), Demon ruchu (1919),
Szalony pątnik (1920), Niesamowita
opowieść (1922), Księga ognia (1922),
Salamandra (1924), Cień Bafometa
(1926), Klasztor i morze (1928), Namiętność (1930), Książę fantastów (1931),
Wyspa Itongo (1934). Wątkiem wielu
filmów posłużyły jego dramaty: Willa
nad morzem, Zaduszki, Larwy.
Pisarz stworzył swoisty, rozpoznawalny styl literacki, oparty na zestawieniu tradycyjnej, realistycznej narracji z elementami języka poetyckiego.
Charakterystyczne dla jego prozy są
zapadające w pamięć fikcyjne nazwiska i nazwy miejscowości. Większość
utworów pisarza zbudowana jest wedle podobnego schematu: w początkowo „zwyczajnym” życiu bohatera
zaczynają pojawiać się zjawiska tajemnicze i niezwykłe, z którymi konfrontacja doprowadza go w zaskakującym
finale do jego przemiany wewnętrznej, lub, znacznie częściej, do zguby.
Miejscem akcji większości opowiadań
są prowincjonalne miasteczka, samotne budynki, zapomniane stacje
kolejowe.

Stefan Grabiński

Chociaż opisy światów kreowanych przez Grabińskiego cechuje daleko posunięta dbałość o szczegóły.
Na przykład w opowiadaniach z cyklu Demon ruchu występują fachowe
terminy związane z kolejnictwem, które stwarzają szczególny nastrój niesamowitości i napięcia.
„ … A pociąg mknął dalej w wichurze
wiatru, w tańcu jesiennym liści, wlokąc za sobą wydłużoną tuleję wirów
wstrząśniętego powietrza, leniwo wieszających się na tyłach dymów, kopciu
i sadzy, pędził dalej bez tchu, rzucając
poza siebie krwawe wspomnienie iskier
i węglowych odmiotów ...”
z noweli „Demon Ruchu”
o pociągu błyskawicznym „Continental“

Renesans twórczości Grabińskiego
w Polsce nastąpił dopiero po II wojnie
światowej, przede wszystkim dzięki
staraniom historyka literatury Artura Hutnikiewicza, autora monografii
„Twórczość literacka Stefana Grabińskiego: 1877-1936” (1959) i redaktora
trzytomowych „Utworów wybranych”
pisarza (1980).
Na kanwie utworów Stefana Grabińskiego zrealizowano 10 filmów
w Polsce, USA i Niemczech. Oto niektóre z nich wyświetlane w Polsce:
„Kochanka Szamoty” (1927), „Ślepy tor”
(1967), „Pożarowisko” (1968), „Dom
Sary” (1985), „Nikt nie jest winien”
(1986), „Podróż na wschód” (2011) oraz
kilka filmów za granicą.
Przeniesiony na emeryturę z powodu zaawansowanej gruźlicy, w 1931 r.
zamieszkał w miejscowości kuracyjnej Brzuchowice, 12 km. pod Lwowem.
Od tego czasu, pomimo niedawno odnoszonych sukcesów pisarskich, popadał w coraz większą nędzę i zapomnienie. Zmarł w skrajnym ubóstwie,
opuszczony przez niemal wszystk i ch z n aj o mych .
Został pochowany
na cmentarzu Janowskim we Lwowie.

ZBIGNIEW PAKOSZ

str. 8

Nr 2  MARZEC 2018

R

Wiem co jem. Wiesz co jesz?
Bushcraft czy Survival? A może Zabawa?

ozpoczynając przygodę z odkrywaniem (swojej) natury nie
zastanawiałem się jakie pojęcia są przypisywane poszczególnym
aktywnością. Po prostu razem z kolegami budowałem domek na drzewie,
łapałem ryby na drewniany oszczep,
robiłem procę z pękniętej gumy (po
piłce nożnej) i kawałka twardszej gałęzi, płynąłem z prądem rzeki na dętce
od traktora, itd. Wszystkie te czynności były dla mnie, jako dziecka jakby
naturalne, nie wymagały większej
wprawy. Były zabawą, która pozwalała poczuć tzw. FLOW!
…Przeminęło z wiatrem. Po jakimś czasie jako „zasiedziany” przed
komputerem „informatyk” trafiłem na
niezwykle efektowny serial pt. „Szkoła
Przetrwania” z podróżnikiem Bear’em
Grylls’em w roli głównej. Wówczas
okazało się, że to, co jako dziecko
określałem „zabawami na polu” teraz
nosi nazwę SURVIVAL… Okazało się,
że wyjście do lasu to niebezpieczne przedsięwzięcie, gdzie wszystko
i wszyscy dookoła tylko czekają, aby
Cię zjeść. Fakt, odcinki „Ultimate Survival” są kręcone w nieporównywal-

nie trudniejszych warunkach niż te,
w których jako dziecko miałem okazję przebywać. Zdaję sobie sprawę,
że ten program jest telewizyjnym
SHOW, rządnym adrenaliny i „krwi”.
Przekaz budzi jednak w moim odczuciu niepokojące skojarzenia. Z jednej
strony promowany jest aktywny wypoczynek na łonie natury, z drugiej
natomiast przedstawiana jest ostra
rywalizacja. Jawi się naszym oczom
ekstremalnie trudna bitwa pomiędzy
człowiekiem, a naturą. Panuje napięcie… Nastawienie na przetrwanie
jest, aż nadto eksponowane. Patrząc
z punktu widzenia „weekendowego
turysty” możemy nie dostrzec alternatyw, dla tak nakreślonego toku
wydarzeń.
Z pomocą przychodzi nam w tym
momencie BUSHCRAFT, czyli w luźnym
tłumaczeniu leśne rzemiosło, które zamienia utarczkę z przyrodą na współpracę. Bushcraft pozwala nam tworzyć i sprawiać, że naszym zadaniem
nie jest już jedynie przeżycie i ucieczka,
ale taka aklimatyzacja w danym środo-

wisku, że z czasem staje się ono dla nas
w pełni komfortowe. Bushcraft jest dla
mnie czymś zdecydowanie więcej niż
survival. Posiadając odpowiednią wiedzę i umiejętności, ale przede wszystkim sposób myślenia możemy zacząć
żyć w lesie dosłownie, jak w raju. No
bo jak miałby wyglądać raj na ziemi, jeśli nie jak harmonia człowieka
z naturą?! Bushcraft to styl życia, który
uczy nas optymalnego wykorzystania
naturalnych, otaczających nas zasobów. Im bardziej zaradni i wytrwali
będziemy, tym lepiej się odnajdziemy.
Idąc dalej (jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy) zaczniemy poważnie zastanawiać się nad opuszczeniem swojego
„przytulnego” mieszkanka w bloku,
nastąpi w nas przewartościowanie.
Zauważymy, że wygoda nie polega
na posiadaniu kuchenki mikrofalowej
czy lodówki, ale na możliwości obcowania z naturą bez zegarka, z dala od
miejskiego zgiełku. Kiedy wejdziemy
w bushcraft, z czasem natury wokół
nas będzie coraz więcej. Jednocześnie
dostarczy nam ona więcej radości i …

zabawy! Koło się zamyka. Jako dziecko zaczynałem od zabawy i teraz, jako
dorosły ponownie do niej wracam,
z bagażem doświadczeń, który mnie
wzmacnia. Czuję FLOW płynąc w kierunku oceanu obfitości, ciesząc się
z „małych rzeczy”.
Jeśli masz tak samo to Hej Przygodo! Hey Aventura! Hey Adventure!
A jeśli nie, to nic straconego. Prawdopodobnie uprawiasz survival, być
może w miejskiej dżungli... jeden krok
dzieli Cię do przejścia na bushcraft,
a później już tylko powrót do zabawy,
od której zacząłeś. Wszystko zależy od
Ciebie.

SZCZEPAN
ZMARZLIŃSKI

Fot. Kwejk.pl

Inicjator Hey Adventure.
Odpowiada
za koordynowanie i administrację projektu.
Pasjonat przedsiębiorczości opartej na pasji,
zasady Win & Win, prawdy, przyrody i przygody!
Ceni sobie prostolinijność i równowagę.
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