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Inscenizacji historycznej, w wykona-
niu Garnizonu Gdańsk, towarzyszyć 
będą m. in. warsztaty z szycia dawnych 
strojów, opowieści o modzie z okresu 
rokoka, a także przekazanie strojów, 
wzorowanych na ubiorach z epoki, 
przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Przed 235 laty, 16 października 1779 
r., o godzinie szóstej wieczorem, Johann 
Uphagen przeprowadził się do nowego 
domu przy ul. Długiej 12, opuszczając 
swoją dawną siedzibę, czyli Stary Dom 
Ławy przy Długim Targu 45. Tej nocy 
spał po raz pierwszy w kamienicy, któ-
ra odtąd przez kolejne stulecia nosić 
miała miano Domu Uphagena. Nowy 
dom był na tyle gotowy, że właściciele 
mogli się wprowadzić, ale jego wykań-
czanie i wyposażanie trwało jeszcze 
kilka lat.  

Ta inicjatywa to dopiero początek 
działań, mających na celu zainicjo-
wanie stałego cyklu spotkań, noszą-
cych wspólny tytuł „Sobota u państwa 
Uphagenów”. Ich pomysłodawcą jest dr 
Ewa Barylewska-Szymańska, kierow-
nik oddziału Dom Uphagena MHMG. 

- Chcemy, aby w tym wyjątkowym 
muzeum historycznych wnętrz miesz-
czańskich turyści nie tylko ogląda-
li zabytkowe przedmioty, ale przede 
wszystkim poznawali życie dawnych 
gdańszczan: ich obyczaje, modę, czy 
zainteresowania – mówi Anna Mallek,  
jedna z pomysłodawców sobotniego 
wydarzenia, animatorka Działu Edu-
kacji, Promocji i PR-u Muzeum Histo-
rycznego Miasta Gdańska. 
Dorota Korbut

Więcej – na s. 3

Uphagen wraca do domu!
Już jutro – czyli w sobotę 25 października - w samo południe, Johann Uphagen, 
wraz z żoną Abigail, ponownie zamieszka w nowej kamienicy przy ulicy Długa 12. 
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Kapituły nagród w dzie-
dzinie kultury i sztuki oraz 
w dziedzinie nauki, złożone 
z przedstawicieli środowisk 
opiniotwórczych, nomino-
wały kandydatów do nagród 
w poszczególnych katego-
riach. Jacek Karnowski, pre-
zydent Sopotu, przychylając 
się do głosu członków oby-
dwu kapituł, przyznał w tym 
roku trzy nagrody. Jedną dla 
młodego twórcy, jedną na-
ukową oraz jedną w dziedzi-
nie kultury i sztuki.

Sopocką Muzę dla Młodych 
Twórców otrzymał Piotr Ka-
liński aka Hatti Vatti – mu-
zyk, producent i DJ, w swojej 
twórczości łączy fascynację 
dub techno, bass music, mu-
zyką innych kultur, a także 
brzmienie lat 80-tych. W 
Sopocie Piotr Kaliński wie-
lokrotnie występował z wła-
snymi projektami, m. in. w 
Teatrze na Plaży. Kaliński jest 

Organizatorzy przygotowali 
dla osób odwiedzających tar-
gi bogatą i różnorodną ofertę: 
produkty i usługi dedykowa-
ne seniorom, bezpłatne bada-
nia i konsultacje zdrowotne, 
warsztaty plastyczne i rucho-
we, wykłady i porady eksper-
tów, a także ciekawy program 
artystyczny. 

Dla każdego coś ciekawego
- Seniorzy są grupą zróż-

nicowaną – podkreśla Anna 
Jarosz, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sopocie, pomysłodawca tar-
gów. - W zależności od wieku 
i stanu zdrowia ich potrzeby 
są inne, dlatego na targach 
przygotowaliśmy propozycje 
zarówno dla osób aktywnych, 
jak i tych niesamodzielnych, 
które wymagają wsparcia i 
opieki. 

Odnaleźć tu można było 
wszystko to, co służy zdrowiu 
i radości życia na emeryturze, 
a więc wyroby prozdrowotne 
i medyczne, oferty z zakresu: 
pielęgnacji ciała i urody, opie-
ki nad osobami starszymi, 
rehabilitacji, zdrowego żywie-
nia, wypoczynku i podróży, 

Sopockie Muzy przyznane
Rozdano prestiżowe nagrody w dziedzinie kultury, sztuki i nauki – Sopockie Muzy. też gitarzystą trójmiejskiego 

zespołu punkowego Gówno. 
Nagrywał dla Mindset Re-
cords, On The Edge Records, 
New Moon Recordings, Ab-
sys Records. Ma na swoim 
koncie serię płyt winylowych 
wydanych w Polsce i Wielkiej 
Brytanii.

Dr inż. Krystian Zawadzki 
otrzymał Sopocką Muzę w 
Dziedzinie Nauki. Laureat to 
sopocianin, absolwent Wydz. 
Zarządzania i Ekonomii Po-
litechniki Gdańskiej. Przed-
miotem jego zainteresowań 
naukowych jest oddziały-
wanie wielkoformatowych 
imprez sportowych na go-
spodarkę. Jest autorem mo-
nografii „Euro 2012 econo-
mic impact on host cities in 
Poland”. Znajduje się w niej 
wiele odwołań do Trójmiasta, 
w tym do Sopotu.

Natomiast Sylwia Góra-We-
ber dostała Sopocką Muzę w 
Dziedzinie Kultury i Sztuki. 
Laureatka to aktorka, absol-
wentka krakowskiej PWST 
w Krakowie, we Wrocławiu. 
W Sopocie od 2014 roku. Na 
swoim koncie ma wiele wy-
bitnych kreacji aktorskich m. 
in. Białej Księżniczki w spek-
taklu „Zielony Mężczyzna”, 
Olgi w spektaklu „Nord-Ost” 
i Kobiety K2 w spektaklu 
„Całoczerwone”, Czarowni-
cach z Salem i Martwych Du-
szach. Jest współzałożycielką 
Fundacji Teatru BOTO, która 
poprzez swoje projekty kreuje 
życie artystyczne Sopotu.

Wręczenie nagród odby-
ło się podczas uroczystego 
koncertu z okazji rocznicy 
nadania Sopotowi praw miej-
skich.
Oprac. DK

Piotr Kaliński odbiera nagrodę
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Sopockie Targi Seniora za nami
W Hali 100-lecia Sopotu odbyła się piąta edycja Sopockich Targów Seniora. 
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edukacyjne oraz propozycje 
aktywnego spędzania wolne-
go czasu.

Bezpłatne badania
Ważnym elementem targów 

były bezpłatne badania pro-
filaktyczne, wykłady, porady 
oraz konsultacje zdrowotne, 
m. in. lekarza stomatologa, 
kardiologa, rehabilitanta, 
dietetyka,  badania wzroku i 

słuchu, gęstości kości, skóry, 
pomiar poziomu cukru, ci-
śnienia oraz tkanki tłuszczo-
wej, a także degustacje zdro-
wej żywności. 
Dorota Korbut

Fundacja Fly prowadzi różnego rodzaju zajęcia dla seniorów
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Od dzisiaj, czyli od piątku, 
miłośnicy Kraju Środka mogą 
korzystać ze zbiorów Gabi-
netu Szanghajskiego w nowej 
lokalizacji.

Gabinet mieści się w Biblio-
tece Głównej Wojewódzkiej i 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gdańsku przy Targu Rako-
wym 5/6. Historia tego miej-
sca rozpoczęła się 5 lat temu, 
kiedy do gdańskiej biblioteki 
trafił pierwszy transport ksią-
żek z Szanghaju. Do tej pory 
zbiory poświęcone Chinom 

znajdowały się w filii bibliote-
ki na Suchaninie.

- Dzięki nowej lokalizacji 
Gabinetu Szanghajskiego wię-
cej zainteresowanych osób bę-
dzie miało możliwość dotarcia 
do tych niezwykłych zbiorów 
oraz oferty kulturalnej zwią-
zanej z Chinami - mówi Pa-
weł Braun, dyrektor WiMBP 
w Gdańsku. – Liczymy także 
na studentów sinologii z Uni-
wersytetu Gdańskiego. Mamy 
im sporo do zaoferowania.

Dostępne na miejscu książki 

to 1500 tytułów z zakresu li-
teratury pięknej i popularno-
naukowej poświęconej histo-
rii, etnografii i sztuce Chin. W 
zbiorach znajdują się również 
pozycje z zakresu kulinariów, 
albumy fotograficzne oraz 
prace dotyczące ekonomii. 
Proponujemy książki w języ-
ku chińskim, angielskim, nie-
mieckim, francuskim i pol-
skim. Wszystkie tytuły można 
wyszukać za pomocą katalogu 
online WiMBP dostępnego na 
stronie Biblioteki.

Dyplomy mistrzowskie wrę-
czono 29 osobom, które po-
twierdziły swoje kwalifikacje w 
zawodach: mechanik pojazdów 
samochodowych, stolarz, cu-
kiernik, elektryk, lakiernik sa-
mochodowy.

Podczas uroczystości najwyż-
szym rzemieślniczym odzna-
czeniem – Szablą Kilińskiego 
- odznaczono Grzegorza Pel-
lowskiego, członka Zarządu 
Pomorskiej Izby Rzemieślni-
czej MSP oraz członka Zarządu 
Związku Rzemiosła Polskiego. 
Kolejnym wyróżnionym jest 
Bogdan Klauza, wieloletni Star-
szy Powiatowego Cechu Rze-
miosł Różnych MiŚP w Pucku, 
któremu wręczono Krzyż Ka-
walerski Orderu Odrodzenia 
Polski.

Oprócz tego czternastu cze-
ladników, którzy uzyskali naj-
lepsze wyniki na egzaminach, 
otrzymało ozdobne Świadectwa 
Czeladnicze. Reprezentowali 
oni cechy w Starogardzie Gdań-

W 1998 r., z okazji otwarcia Domu Uphagena (Oddziału 
MHMG), zorganizowano przeprowadzkę państwa Uphage-
nów do nowego domu, według scenariusza kustosza Woj-
ciech Szymańskiego. Tym razem postanowiono powrócić do 
tej tradycji, nawiązując do październikowego terminu.

Tego dnia odbędzie się także uroczyste przekazanie mu-
zeum strojów uszytych przez Gabrielę Gretkowską, mistrzy-
nię krawiectwa, na wzór tych noszonych przez gdańską 
służbę w XVIII w. Fundatorem kostiumów jest Pomorska Izba 
Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 

Kaper Gdański wraz z Garnizonem Gdańsk przygotował 
w Domu Uphagena warsztaty szycia historycznego, dawną 
aukcję oraz wykład o tajnikach mody męskiej. Podczas wy-
darzenia obecny dostępny będzie przewodnik, który opo-
wie szczegółowo o historii tej niezwykłej kamienicy. Wejście 
tego dnia jest biletowane.
Dorota Korbut

Zwiedź kamienicę 
razem z Uphagenem

Program  imprezy:
12.00 – przedproże Starego Domu Ławy (Sień Ekonomistów) – począ-
tek 
12.00 - 13.00 – inscenizacja przeprowadzki do Domu Uphagena
13.00 – Salon Domu Uphagena, uroczyste przekazanie strojów przez 
Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw
13.15 - 15.00 – Duża Jadalnia Domu Uphagena, warsztaty szycia histo-
rycznego prowadzone przez Garnizon Gdańsk
13.15 -14.00 – Salon Domu Uphagena, aukcja (improwizacja przy 
współudziale Garnizonu Gdańsk)
15.00 - 16.00 – Salon Domu Uphagena, opowieść o modzie XVIII wieku 
prowadzony przez Kapra Gdańskiego
16.00 – zakończenie
Od 13.15 – oprowadzanie po Domu Uphagena, w grup. ok. 10-15 osób

To nie pierwsza tego rodzaju 
rekonstrukcja historyczna. 

Nasze okno na Chiny - Księgozbiór prezentowany 
w Gabinecie Szanghajskim 
warty jest polecenia nie tylko 
osobom szukającym wiedzy 
na temat Chin – mówi Anna 
Kusiak, kierownik Biblioteki 
Głównej i opiekunka gabi-
netu.  – Większość książek 
pochodzi z darów przysła-
nych nam przez  Shanghai 
Library w ramach projektu 
Window of Shanghai i są to 
pozycje unikatowe nie tyl-
ko pod względem treści, ale 
również oprawy edytorskiej. 
Gabinet  to nie tylko książki 
i gratka dla sinologów. Chce-
my, aby było to gdańskie 
okno na Chiny. Planujemy 
organizację wystaw i spo-
tkań, chcemy współpracować 
z Uniwersytetem Gdańskim, 
zwłaszcza z Centrum Studiów 
Azji Wschodniej i Pracownią 
Sinologii, a także pokazywać 
życie codzienne w Chinach, 
prezentując doświadczenia 
osób, które w różny sposób 
związane są z tym krajem. 
Do współpracy zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych.  
Już w listopadzie odbędzie się 
spotkanie z naszym pierw-
szym gościem Edwardem 
Kajdańskim – urodzonym w 
Harbinie pisarzem i dyploma-
tą, którego życie w niezwykły 
sposób łączy polskie i chiń-
skie wątki.
Oprac. DK

Wnętrze Gabinetu Szanghajskiego

fo
t. 

Pa
ul

in
a 

G
ie

m
za

Nowi mistrzowie i czeladnicy
Uroczystość wręczenia odznaczeń, Świadectw Czeladniczych oraz Dyplomów Mistrzowskich odbyła się w Dworze Artusa 
w Gdańsku. Było to kolejne wspólne przedsięwzięcie Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsięwzięć 
oraz Muzeum Historycznego Miasta Gdańska w ramach zainicjowanej kilka miesięcy temu współpracy. 
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skim, Tczewie, Kwidzynie, Gdy-
ni, Rumi, Pucku, Wejherowie, 
Sopocie oraz Cech Rzemiosł 
Artystycznych w Gdańsku.

- Wręczenie dyplomów mi-
strzowskich i świadectw cze-
ladniczych to dla rzemieślni-
ków wielkie święto podkreślił 
Wiesław Szajda, prezes Pomor-

skiej Izby Rzemieślniczej Ma-
łych i Średnich Przedsiębiorstw 
w Gdańsku. - To potwierdzenie 
zdobytych przez nich osiągnięć 
zawodowych. Jestem dumny i 
cieszę się, że dzięki potwierdze-
niu ich kwalifikacji ci młodzi lu-
dzie będą wspierać rozwój ma-
łej i średniej przedsiębiorczości 

w naszym kraju. Jednocześnie 
zachęcam tych adeptów rze-
miosła, by kontynuowali trudy 
swoich mistrzów i podejmowa-
li się w przyszłości kształcenia 
kolejnych pokoleń dobrych 
fachowców. Dodam, że zain-
teresowanie nauką zawodów, 
które w najbliższej przyszłości 

dają gwarancję znalezienia za-
trudnienia (zazwyczaj dobrze 
płatnego), jest coraz większe, co 
napawa optymizmem. Zresztą 
liczby mówią same za siebie – 
zaledwie ok. 4 proc. adeptów 
rzemiosła nie podejmuje pracy, 
a i to najczęściej wynika z tego, 
że wyjeżdżają za granicę. Coraz 
chętniej także młodzi ludzie 
podejmują naukę zawodów 
w rzemieślniczym systemie 
edukacyjnym. Ponadto rośnie 
świadomość rodziców i mło-
dzieży, że należy posiadać kon-
kretne umiejętności zawodo-
we, aby bez problemu znaleźć 
dobrą pracę.  

Uroczystości towarzyszyła 
inscenizacja w wykonaniu Gar-
nizonu Gdańsk nawiązująca do 
wielowiekowej tradycji nada-
wania tytułów czeladniczych 
i mistrzowskich. Ukazane zo-
stały działania, jakie podejmo-
wano na rzecz cechów, by ich 
członkowie mogli wyrabiać 
swoje produkty, nie martwiąc 

się o nieuczciwą konkurencję, 
jednocześnie dbając o jakość 
rzemiosła. Gdańsk bowiem, 
dzięki wielu kontaktom z odle-
głymi ziemiami oraz dostępowi 
do morza, skupiał wielu znako-
mitych rzemieślników. Przycią-
gał ich swoją atrakcyjnością, jako 
miejsce dobrobytu oraz handlu 
produktami z całej Europy.

W uroczystości udział wzięli 
m.in. Kazimierz Plocke – Sekre-
tarz Stanu w Ministerstwie Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, Wiesław 
Byczkowski - Wicemarszałek 
Województwa Pomorskiego, 
Maria Opinc – Bennich - Dy-
rektor Biura Wojewody Pomor-
skiego, Gabriela Albertin – Po-
morski Wicekurator Oświaty, 
przedstawiciele Urzędu Miej-
skiego w Gdańsku, Powiatowych 
Urzędów Pracy, Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy, Związku Rze-
miosła Polskiego, izb rzemieśl-
niczych, cechów oraz innych 
organizacji zrzeszających pra-
codawców.

Dyplomy mistrzowskie wręczono osobom, które potwierdziły swoje kwalifikacje
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110-lecie Politechniki 
Gdańskiej
Jubileuszowe przemówienie inauguracyjne 
rektora Henryka Krawczyka było okazją do podsu-
mowań i nakreślenia wizji przyszłości Politechniki 
Gdańskiej.

W roku akademickim 1904/1905 studia na politech-
nice rozpoczęło 599 osób. Obecny rok akademicki 
na Politechnice Gdańskiej powitało 25 500 osób. Na 
przestrzeni 110 lat Politechnikę Gdańską tworzyły 22 
pokolenia studentów i niemal 4 pokolenia pracowni-
ków. 
Na uroczystość przybyli znamienici goście z Polski i  
zagranicy, m. in. z Niemiec, Stanów Zjednoczonych, 
Kanady czy też Chin. Przybyło niemal 40 rektorów lub 
ich przedstawicieli z 40 uczelni zagranicznych. W Sali 
Senatu w Gmachu Głównym PG odbyło się spotkanie 
pod hasłem  „Dzień Międzynarodowy na Politechnice 
Gdańskiej”. Uczestniczyli w nim także absolwenci PG, 
którzy kontynuują karierę naukową poza granicami 
Polski. Zaproszenie przyjęli m. in. prof. Manfred Horvat, 
koordynator Conference of Rectors and Presidents 
of  European Universities of Technology, prof. Helmut 
Schmidt, rektor Technische Universitat Kaiserslauter 
oraz dr Janusz Romański, absolwent PG, wiceprezes 
Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej oraz 
Stowarzyszenia Polskich Inżynierów „Polonia Technica” 
w Nowym Jorku.
Swoją obecnością zaszczycił jubileusz uczelni m. in. 
Lech Wałęsa, były prezydent RP, który w krótkim prze-
mówieniu podkreślił, że żyjemy w czasie wielkich prze-
mian. Zaznaczył, iż współczesny świat należy budować 
wyciągając wnioski z przeszłości. 
– W moim pokoleniu uczelnie robiły ze swoich ab-
solwentów encyklopedie. Obecnie uczy się młodych 
korzystać z encyklopedii i umożliwia się im rozwijanie 
twórczych pomysłów – powiedział Lech Wałęsa.
Opracowała Anna Kłos

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, jako jedyna 
uczelnia na Pomorzu uzyskała dofinansowanie wy-
sokości prawie 900 tysięcy zł z Unii Europejskiej dla 
projektu „Bądź kapitanem swojej kariery zawodowej”, 
skierowanego do studentów. 

Projekt dotyczy osób uczących się na ostatnim roku 
studiów I i II stopnia na kierunku Finanse i Rachun-
kowość. Dzięki pozyskanym środkom studenci będą 
brali udział w wielu działaniach, które wzmocnią ich 
potencjał na rynku pracy. W ramach projektu uczelnia 
zorganizuje szereg certyfikowanych szkoleń i warszta-
tów, spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym, 
czy szkolenie z otwierania działalności gospodarczej. 
Dodatkowo studenci będą mogli wziąć udział w kon-
kursie na najlepszy biznesplan, stworzyć internetową 
grę decyzyjną z przedsiębiorczości oraz skorzystać 
z płatnych stażów zawodowych. 

Ponadto WSB specjalnie dla studentów i wykła-
dowców otworzyła „klinikę” pomocy informatycznej. 
W ramach projektu, pracownicy działu informatyki 
WSB pomagają studentom i wykładowcom w rozwią-
zywaniu problemów informatycznych, by usprawnić 
korzystanie z zasobów uczelni. Dyżury „kliniki” odby-
wają się w Gdańsku, w każdą środę (w godzinach 14.00 
– 16.00) oraz w soboty (w godzinach 14.00-16.00), 
w siedzibie szkoły na Dolnej Bramie 8. W Gdyni - 
w każdy czwartek i sobotę w godzinach 13.00 – 14.00, 
ul. Śląska 35/37. DK

WSB otwiera „klinikę”

Uczelnia rozpoczęła 21 rok 
działalności, co nominuje ją do 
miana najstarszej niepublicz-
nej szkoły wyższej na Pomorzu. 
Uroczystość rozpoczęła się przy-
witaniem gości przez Jego Ma-
gnificencję Rektora prof. zw. dr. 
hab. Jerzego Młynarczyka, który 
wygłosił przemówienie inaugu-
racyjne. W swoim wystąpieniu 
profesor szczególną uwagę po-
święcił istocie studiowania.

- Nie jest nią wyłącznie pobie-
ranie nauki, ale wysiłek i praca 
własna oraz poszerzanie swoich 
zainteresowań – zaznaczył.

Potem głos zabrał Romuald 
Meyer, prezes Stowarzyszenia 
Absolwentów Wyższej Szkoły 
Handlu Morskiego w Sopocie, 
Wyższej Szkoły Ekonomicznej 
w Sopocie i Wydziałów Ekono-
micznych Uniwersytetu Gdań-
skiego, który przekazał na ręce 
rektora WSAiB obraz olejny, 
portret Eugeniusza Kwiatkow-
skiego, patrona Uczelni.

Ważnym punktem uroczy-
stości było wystąpienie dr. Zbi-
gniewa Canowieckiego, prezesa 
zarządu Pracodawców Pomorza, 
który wygłosił wykład  „Ekono-
mia społeczna w gospodarce”.

Jak co roku inauguracja była 
okazją do wyróżnienia najlep-
szych studentów, pracowników 
akademickich oraz pracowni-
ków administracyjnych. Nagro-
dy rektora za rok akademicki 
2013/2014 otrzymali: dr Woj-
ciech Wosek, wykładowca na 
kierunku Bezpieczeństwo We-
wnętrzne oraz Monika Kuchar-
czyk, kierownik Działu Studiów 
Podyplomowych i Szkoleń.
Oprac. DK

Krótko po uroczystościach jubileuszo-
wych, w Sali Senatu w Gmachu Głównym 
PG, Politechnika Gdańska i konsorcjum 
firm Megatel/Action podpisały umowę 
na dostawę superkomputera wartego 30 
mln złotych. Będzie to pierwszy w Pol-
sce klaster obliczeniowy o mocy biliar-
da operacji matematycznych na sekun-
dę. Na liście TOP 500 zajmie miejsce 
w pierwszej pięćdziesiątce. Wartość pro-
jektu CD NIWA wynosi 40 mln zł. Pro-
jekt współfinansowany jest w ramach 
Działania 2.3 Inwestycje związane z roz-
wojem infrastruktury informatycznej 

nauki – Program Operacyjny Innowa-
cyjna Gospodarka 2007-2013. Z nowym 
superkomputerem Politechnika Gdań-
ska jako pierwsza w Polsce przekroczy 
próg PetaFLOPS – jego moc obliczenio-
wa wyniesie 1,2 tej jednostki. Najszybszy 
obecnie komputer w Polsce ma zaledwie 
1/4 mocy powstającego na PG. Super-
komputer, którego producentem jest fir-
ma Hewlett-Packard, będzie zbudowany 
do końca 2014 r. System będzie ważył 15 
ton, zajmie około 30 szaf, wyposażony 
zostanie w 2600 procesorów. Super ma-
szyna będzie sercem projektu Centrum 

Superkomputer dla PG Doskonałości Naukowej Infrastruktu-
ry Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA). 
Centrum będzie otwarte na wspieranie 
projektów z różnych dziedzin nauki, ze 
szczególnym uwzględnieniem dyscy-
plin uznanych za priorytetowe w po-
lityce państwa: np. nowe technologie 
w zakresie energetyki (wydobycie gazu 
łupkowego), środowiska naturalnego 
(poziom i zanieczyszczenie wód), czy 
medycyny (wspomaganie prac lekar-
skich zespołów badawczych). Dzięki 
wykorzystaniu superkomputera będzie 
można realizować symulowane eks-
perymenty w przestrzeni wirtualnej, 
które nie wymagają nakładów finanso-
wych i czasu niezbędnych przy bada-
niach wykonywanych w czasie rzeczy-
wistym. Opracowała Anna Kłos

Najstarsza 
niepubliczna 
uczelnia
Rok akademicki rozpoczęli studenci Wyższej Szkoły 
Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Rektor dokonał immatrykulacji wybranych studentów
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Ważnym punktem 
uroczystości było wy-
stąpienie dr. Zbignie-
wa Canowieckiego, 
prezesa zarządu Pra-
codawców Pomorza, 
który wygłosił wykład  
„Ekonomia społeczna 
w gospodarce”.
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W sześciu okręgach wybor-
czych do Rady Miasta Gdań-
ska kandydują 64 osoby z PO. 
Najmocniej PO obstawia II 
okręg (Śródmieście, Chełm, 
Ujeścisko-Łostowice) – aż 16 
osób na liście. Jest to lista, któ-
rą otwiera Paweł Adamowicz, 
kandydujący też na stanowi-
sko prezydenta (po raz piąty).

- Amerykanie mówią, że 
cała polityka jest lokalna - 
zaczął marszałek Radosław 
Sikorski. - Wydaje się, że u 
nas w Polsce jest to jeszcze 
bardziej prawdziwe, niż tam 
w Stanach Zjednoczonych, 
bo najważniejszym zadaniem, 
jakie mamy do końca dekady, 
jest wykorzystanie tego, co 
rząd centralny wywalczył w 
Brukseli w budżecie Unii Eu-
ropejskiej.

Dodał, że jeśli ktoś nie wie, 
jak ważny jest samorząd, 
niech popatrzy na Rosję (je-
dynowładztwo) lub Ukrainę 

(zmarnowane szanse). Samo-
rządność oznacza zaufanie lu-
dziom i dopuszczenie ich do 
współrządzenia.

Według marszałka, wyniki 
najbliższych wyborów samo-
rządowych pokażą potencjał 
PO przed przyszłorocznymi 
wyborami do Sejmu i Sena-
tu. Apelował do kandydatów 
na radnych, aby dali z siebie 
wszystko w tej kampanii, w 
ten ostatni miesiąc. Podkreślił 
też, że wielki sukces Donalda 
Tuska – objęcie prestiżowej 
funkcji we władzach Unii Eu-
ropejskiej - daje Polsce nowe 
szanse na arenie międzynaro-
dowej.

Paweł Adamowicz, kandydat 
PO na prezydenta Gdańska, 
sprawujący tę funkcję od 1998 
r., podkreślił, że jego miasto 
jest na I miejscu w Polsce jeśli 
chodzi o zdobywanie fundu-
szy unijnych. Jest to kwota 13 
tys. zł na mieszkańca. 

- To jest naprawdę złoty czas 
dla Gdańska, nieporównywal-
ny z ostatnimi kilkudziesięcio-
ma latami - przekonywał.

Dodał, że rozpoczęty właśnie 
nowy okres budżetowy UE jest 
dla Polski ostatnią szansą otrzy-
mania dużych funduszy i jego 
prezydentura świadczy, iż po-
trafi z nich mądrze korzystać.  
Posłanka Agnieszka Pomaska, 
przewodnicząca gdańskiej PO, 
zachęcała kandydatów na rad-
nych z Platformy, aby w trakcie 
kampanii wyborczej nie pa-
trzyli na mieszkańców Gdań-
ska wyłącznie z plakatów i bil-
lboardów, żeby ten najbliższy 
miesiąc był taką oddolną pracą, 
uczciwą rozmową z mieszkań-
cami Gdańska, bo to naprawdę 
przynosi efekty i procentuje. 
Liderami list wyborczych PO 
do Rady Miasta Gdańska są 
obecni radni tej partii. W okrę-
gu nr 1 - Dariusz Słodkowski, 
w okręgu nr 2 z pierwszej po-

Gdańska PO szykuje się do wyborów
W prezentacji kandydatów na gdańskich radnych z Platformy 
Obywatelskiej wziął udział Radosław Sikorski, marszałek Sejmu. 

Od lewej: 
Radosław 

Sikorski, 
Agnieszka Po-
maska, Paweł 

Adamowicz

zycji startuje prezydent Gdań-
ska Paweł Adamowicz. Okręg 
nr 3 - Piotr Borawski, nr 4 - 
Maciej Krupa, nr 5 - Agnieszka 
Owczarczak, nr 6 - Małgorzata 
Chmiel.

Swoje kandydatury na urząd 
prezydenta Gdańska, oprócz 

Adamowicza, oficjalnie zgło-
sili: poseł PiS Andrzej Jawor-
ski; Waldemar Bartelik, b. szef 
koncernu Energa (2002-2006) 
i prezes Pomorskiego Wo-
jewódzkiego Związku Piłki 
Siatkowej, Ewa Lieder, prze-
wodnicząca zarządu rady dziel-

nicy Wrzeszcz Dolny, komitet 
Gdańsk Obywatelski. SLD 
reprezentuje lider gdańskich 
struktur tej partii Jarosław 
Szczukowski, Kongres Nowej 
Prawicy - szef gdańskiego od-
działu Zbigniew Wysocki.
Anna Kłos 
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SPRZEDAM nowy kombinezon 
narciarski. Rozmiar XL. Cena 
100zł. Tel: 507-541-558

SPRZEDAM różnej wielkości 
kryształy – cena 50zł/szt. (10szt.). 
Tel: 507-541-558

SPRZEDAM drzwi 80, zewnętrz-
ne - prawe, NOWE, zbrojone, z 
wizjerem i kompletem kluczy, 
wraz z futryną, cena 650 zł, tel. 
600 702 048 

MATA dla dziecka do leżenia i 
przewijania, kolor pomarańczo-
wy, wym.85 cm x 75 cm, nowa, 
20 zł, 505-567-034

OKNO drewniane, kolor sosno-
wy, wym. 1,45 m x 1,75 m, jed-
noskrzydłowe, otwierane, u góry 
lufcik, nowe, 50 zł, 517-782-024 

SPRZEDAM nową kuchenkę 
gazowo - elektryczną Amica, 
kolor szary, 1000 zł, Wejherowo, 
tel. 505 567 034

SPRZEDAM drzwi, 80, zewnętrz-
ne, prawe, z futryną, zbrojone z 
wizjerem, komplet kluczy, cena: 
400 zł, tel. 501 539 159

SPRZEDAM łyżwy � gurowe, 
białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, 
Wejherowo, tel. 505-567-034

SPRZEDAM ubranka dla 
dziewczynki, rozm.122, kurtki, 
buty skórzane, stan idealny, 
Wejherowo, 505-567-034

SPRZEDAM mydła włoskie Nesti 
Dante, 250 gram, różne zapachy, 
duży wybór, tel. 660 731 138

KUPIĘ militaria, antyki, pamiątki 
z II Wojny Światowej, dojazd do 
klienta, płatność gotówką od 
ręki, tel. 793 262 765, e-mail: 
ekwipunekwojskowy@gmail.
com

SPRZEDAM kurtkę narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, 
czarne wstawki, stan idealny, 
cena: 350 zł, Wejherowo, tel. 660 
731 138

ZŁOTA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381

SPRZEDAM 2 krzesła drewnia-
ne, siedzisko materiałowe, 200 zł, 
Wejherowo, tel. 505-56-70-34

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
SPRZEDAM ziemię 1.72 ha koło 
Szemuda, tel. 600 994 348

DZIAŁKĘ 1100 m. kw. Sprze-
dam, prąd i woda, ul. Dębowa 
13, Kąpino, gm. Wejherowo, tel. 
605 420 694

SPRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898  

SPRZEDAM lub wynajmę 
działkę, 434 m2, nad morzem 
w Karwińskich Błotach, 1 km 
do pięknej plaży, z prawem 
budowy, media przy drodze, tel. 
661 582 483

SPRZEDAM działkę budowlaną, 
600 m kw, Wejherowo, tel. 513-
005-898 

SPRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898  

DZIAŁKA z domem, Gdynia 
Witomino, 521 m2, 495 tys. zł, 
tel. 502 686 196

DZIAŁKĘ położoną w dolinie 
Słupi z dostępem do rzeki, 7 km 
do Ustki, 4700 m2, 180 zł/m2, 
tel. 502 686 196

DO WYNAJĘCIA

WYNAJMĘ lokal w Rumi na 
usługi krawieckie. Tel: 504-389-
193

WYNAJMĘ lokal w Rumi na 

usługi krawieckie. Tel: 504-389-
193 

LUBOWIDZ mieszkanie 
3-pokojowe, kuchnia i łazienka 
wyposażona i umeblowana. Tel: 
509-979-630

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
ABSOLUTNIE każde auto kupie. 
Może być uszkodzone lub bez 
opłat, gotówka i umowa od ręki. 
Tel: 668-193-771

SKUP aut, kasacja, dojazd do 
klienta. Tel: 789-345-593

INNE

SPRZEDAM tanio 4 opony 
zimowe z felgami 155x13. Cena 
320 zł. Tel: 510-501-955.

EDUKACJA

KOREPETYCJE z matematyki – 
student, skutecznie i niedrogo 
30zł/60min. Tel: 607-192-499

LEKCJE dodatkowe z � zyki i 
chemii, w tym zadania oraz 
matematyka, nauczyciel emeryt, 
Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

SPRZEDAM komputer, dysk 120 
GB, klawiatura Vobis, monitor 
LCD TV Samsung z pilotem, 1000 
zł, 505-56-70-34 

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

KOTŁOWNIE, instalacje wod-
kan, gazowe, pompy ciepła. 
Całe trójmiasto i okolice. Tel: 
601-677-964

USŁUGI elektryczne, instalator-
stwo, usuwanie awarii, montaż 
sprzętu agd, pomiary, Trójmiasto 
i okolice KS.EL, tel. 515 151 370

FOTOGRAF – śluby, tel. 660 
310 311

TOWARZYSKIE

SKRZYWDZONY przez życie 46 
latek zapozna panią z Kartuz w 
wieku 40-50 lat. Może jest jakaś 
pani co jest tak załamana jak ja. 
Tel: 518-995-461

ZADBANY, pracujący, młodo 
wyglądający 46 latek pozna 
zadbaną kobietę do stałego 
związku z okolic Wejherowa. Tel: 
730-499-146.

MĄŻ do wynajęcia. Tel: 729-
627-608

SEX to lubię. Gorąca blondi 
pozna Panów sponsorów. Tel: 
514-670-725. Sopot

WITAM. Jestem wysokim brune-
tem lat 40 o niebieskich oczach. 
Szukam kobiety o wrażliwym 
sercu, miłej i sympatycznej na 
stałe. Tel: 601-775-377.

28-LETNI kawaler bez nałogów 
pozna panią do 37 lat w celu sta-
łego związku. Tel: 794-956-742

PEŁNA życia 50 latka z wiarą 
w szczęśliwa przyszłość szuka 
Pana gotowego na związek. Tel: 
664-038-355

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

KUPIĘ spawarkę wirową 300-
500A.lub bester. Tel: 666-074-
990

SPRZEDAM rower damski, 
ładny, kolor beżowo-brązowy 
z koszykiem na zakupy, stan 
bardzo dobry 320 zł. Tel: 507-
486-424

SPRZEDAM materac sprężyno-
wy 160x200x18 mało używany 
130 zł. Tel: 695-230-080

SPRZEDAM tanio stolik pod te-
lewizor wysokość 80, szerokość 
50, długość 70. Mdf dąb. Cena 
120 zł. Tel: 510-501-955

SPRZEDAM akwarium 60 litrów, 
pro� lowe, szczelne z wyposaże-
niem. Tel: 504-422-179

BECZKI plastikowe 100 i 200 
litrowe. Cena 30 i 50 złotych 
sztuka. Tel: 511-841-826

POMOC, mam 6-cioro dzieci, 
potrzebuję ubrań, środków czy-
stości oraz artykułów szkolnych. 
Z góry dziękuję. Tel: 512-757-719

SPRZEDAM rowerek trenin-
gowy stacjonarny i ławeczkę 
do ćwiczeń siłowych z gryfem. 
Cena do uzgodnienia. Tel: 511-
159-965

SPRZEDAM łuparkę do drzewa 
świdrową, silnik 3kw bardzo 
praktyczna, średnica klocka i sęki 
nie maja żadnego znaczenia. Tel: 
601-638-877

BUKSZPAN sadzonki 3zł + 
przesyłka sztuka. 30cm. Orzech 
włoski drzewko 10zł + przesyłka 
sztuka. 120cm, pięciornik 
sadzonka 2zł + przesyłka 60cm. 
Tel:887-688-968

SPRZEDAM płaszczyk skórzany 
czarny, rozmiar M, stan bardzo 
dobry 250 zł. Płaszczyk z lnu, 
rozmiar 42 cena 200 zł. Tel: 731-

Bą
dź

 
na

 b
ie

żą
co

!
po

m
or

sk
i.in

fo



8 www.pomorski.info/SPORT

W piątek w ERGO ARENIE 
już po raz 24. naprzeciw sie-
bie staną koszykarze Trefla 
Sopot i Asseco Gdynia. W 
przerwie meczu zmierzą się 
ze sobą z kolei reprezentacje 
klubów kibica obu drużyn, a 
sędzią tego spotkania będzie 
były zawodnik żółto-czar-
nych, Istvan Nemeth. 

Pojedynki Trefla i Asseco są 
czymś więcej niż zwykłym 
meczem koszykarskim. To 
pojedynek o prestiż i domina-
cję w trójmiejskiej koszyków-
ce, budzący zainteresowanie 
nie tylko fanów tego sportu. 
W przeszłości mecze te de-
cydowały o najważniejszych 
rozstrzygnięciach w polskiej 
koszykówce.

W piątek stawką meczu nie 
będą wprawdzie medale i pu-

chary, ale dwa punkty wywal-
czone przez jedną z drużyn 
mogą okazać się bezcenne w 
końcowej fazie sezonu. Zwy-
cięzca tego meczu będzie przy 
tym rządził w trójmiejskiej 
koszykówce do lutego przy-
szłego roku, kiedy to w Gdyni 
odbędą się kolejne derby.

Koszykarze nie będą jedy-
nymi osobami, które powal-
czą w piątek o dominację 
w Trójmieście. W przerwie 
między drugą a trzecią kwar-
tą swój mecz rozegrają także 
reprezentacje klubów kibica 
obu drużyn. W rolę sędzie-
go wcieli się Istvan Nemeth, 
węgierski koszykarz, który w 
latach 2004-2006 reprezen-
tował barwy Prokomu Trefla 
Sopot. 

Pełnoletni kibice będą mieli 

również okazję do wygrania 
dwóch tysięcy złotych w kon-
kursie Millenium, a na nieco 
młodszych czekają atrakcje 
w Kąciku Zabaw, strefie En-
joy the Game oraz trampoli-
nach JumpCity. 

Mecz Trefla Sopot z Asseco 
Gdynia rozegrany zostanie 
w piątek, 24 października, 
o godz. 19.00 w ERGO ARE-
NIE. Wejściówki na Derby 
Trójmiasta nabywać moż-
na za pośrednictwem strony 
www.trefl.kupbilety.pl. Bilety 
dostępne są także w kasach 
ERGO ARENY, Sklepie Ko-
szykarzy, na stoiskach sieci 
Toys4Boys w Galerii Bał-
tyckiej i Centrum Riviera, 
w siedzibie Stowarzyszenia 
Turystycznego Sopot i Hotelu 
Haffner. 

  

Już sama inauguracja 
rozgrywek w wykonaniu 
gdańszczan okazała się ma-
łym przełomem - siatkarze 
znad morza pokonali wyżej 
dotychczas notowanych ry-
wali z Olsztyna i udanie we-
szli w nowe rozdanie na naj-
wyższym szczeblu. Później 
poszli za ciosem i gładko 
pokonali należącą do ścisłej 
czołówki ZAKSĘ Kędzie-
rzyn-Koźle. Nie można za-
pomnieć też o wywiezieniu 
dwóch cennych punktów z 
Radomia, gdzie zespół Cer-
radu Czarnych oparto na 
uznanych nazwiskach. Na-
stępnie przyszła bezapela-
cyjna wygrana nad Effecto-
rem Kielce w stosunku 3:0 w 
minioną sobotę oraz kolejna 
wyjazdowa wiktoria, tym ra-
zem w Bydgoszczy. 

Miejscowy Transfer zawie-
sił wysoko poprzeczkę, lecz 
żółto-czarni po przegranym 
pierwszym secie wyciągnęli 
wnioski i pomimo nieustan-
nego oporu ze strony byd-
goszczan udowodnili swą 
wyższość w trzech kolejnych 
partiach. O zaciętości tego 
pojedynku może świadczyć 
fakt, że drugi set był gra-
ny na przewagi i po kilku 
niewykorzystanych piłkach 
meczowych z obu stron za-
kończył się rezultatem 32:30 
na korzyść przyjezdnych. 

Najwięcej „oczek” dla Lo-
tosu Trefla uzyskał Mateusz 
Mika (23), natomiast nale-
ży wyróżnić także Damiana 
Schulza, który znakomicie 
odegrał rolę dżokera w talii 
trenera Anastasiego i zapra-
cował na tytuł dla najlepsze-

Mecz kibiców w przerwie 
Derbów Trójmiasta

Pojedynki Trefla 
i Asseco są 
czymś więcej 
niż zwykłym 
meczem 
koszykarskim. 
To pojedynek 
o prestiż i 
dominację w 
trójmiejskiej 
koszykówce

Imponująca seria Lotosu Trefla 
Gdańsk u progu sezonu

go gracza spotkania (MVP), 
zdobywając 19 punktów.

Element kluczowy stanowi-
ła zagrywka, jako że gdańska 
ekipa punktowała w ten spo-
sób ośmiokrotnie, natomiast 
podopieczni Vitala Heynena 
tylko raz byli w stanie za-
skoczyć przyjezdnych. Duża 
zasługa w tym Piotra Gacka, 

który kapitalnie prezentuje 
się na początku rozgrywek i 
bez wątpienia stanowi ostoję 
nadmorskiego zespołu.

- Dotychczasowe zwycię-
stwa są powodem do zado-
wolenia, ale nie popadamy 
w hurraoptymizm, tylko cały 
czas chcemy ciężko pracować 
- tonuje nastroje Damian 

Schulz. Anastasi i spółka 
będą chcieli podtrzymać se-
rię dotychczasowych powo-
dzeń w sobotę 25 paździer-
nika w Ergo Arenie, gdzie 
zawita beniaminek MKS 
Banimex Będzin (początek 
19:00). 

Lotos Trefl Gdańsk - Ef-
fector Kielce 3:0 (25:16, 

25:15, 25:19)
Lotos Trefl: Falaschi 

(3 punkty), Mika (10), 
Gawryszewski (6), Troy 
(17), Stolc (11), Grzyb (4), 
Gacek (libero) oraz Stępień, 
Czunkiewicz, Schulz (1), 
M’Baye (1)

Effector: Janusz, Buchowski 
(3), Bieniek (4), Penczew (7), 
Staszewski (8), Maćkowiak 
(2), Kaczmarek (libero) oraz 
Pająk (1), Krzysiek (5)

MVP: Murphy Troy (Lotos 
Trefl)

Widzów w Ergo Arenie: 
3394

Transfer Bydgoszcz - Lo-
tos Trefl Gdańsk 1:3 (25:22, 
30:32, 23:25, 21:25)

Transfer: Woicki (3 punk-
ty), Waliński (8) Duff (6), 
Jarosz (16), Cupkovic (19), 
Gunia (6), Nally (libero) oraz 
Wolański, Nowakowski, Bo-
nisławski, Marshall (2), Jur-
kiewicz (3)

Lotos Trefl: Falaschi (2), 
Schwarz (12), Grzyb (9), Troy 
(4), Mika (23), Gawryszew-
ski (1), Gacek (libero) oraz 
Schulz (19), Czunkiewicz, 
Ratajczak (7)

MVP: Damian Schulz (Lo-
tos Trefl)
Krzysztof Handke

Pomimo faktu, że sezon 2014/15 PlusLigi 
trwa od blisko 20 dni, podopieczni 
Andrei Anastasiego zdążyli już rozegrać 
pięć spotkań z nadspodziewanie 
dobrym skutkiem - wychodząc z tych 
starć zawsze zwycięsko. 
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