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Nie będzie to zwykły thriller 
sensacyjny. Oparta o praw-
dziwe wydarzenia fabuła ma 
w bezlitosny sposób obnażyć 
słabości III RP, w tym działa-
nia niektórych urzędów skar-
bowych i prokuratorów, na 
przykładzie trójki biznesme-
nów i prowadzonej przez nich 
fi rmy. Dlatego też o „Ukła-
dzie” zrobiło się głośno już 
przed rozpoczęciem zdjęć. 
O jego charakterze będą też 
świadczyć głośne nazwiska 
– reżyserem jest Ryszard Bu-
gajski, współtwórca „Prze-
słuchania” i „Generała Nila”, 
zaś autorami scenariusza Mi-
rosław Piepka i Michał Pruski 
– ci sami, którzy nakreślili hi-
storię obrazu „Czarny Czwar-
tek. Janek Wiśniewski padł”. 
W głównych rolach zobaczy-
my Janusza Gajosa i Kazimie-
rza Kaczora i Roberta Olecha. 
W drugoplanowych zagrają 
m.in. Maria Mamona, Beata 
Ścibakówna, Magdalena Ku-
morek,  Przemysław Sadow-
ski, Wojciech Żołądkowicz. 
Nie zabrakło również gdyń-
skich aktorów Beaty Buczek–
Żarneckiej, Grzegorza Gzyla 

czy Bogdana Smagackiego, 
którzy grają co prawda epi-
zodyczne, ale – jak podkreśla 
producentka Olga Bieniek – 
bardzo istotne dla fi lmu role.
W tle akcji będzie można uj-
rzeć wiele znajomych miejsc 
z Pomorza.
- Chociaż akcja fi lmu nie jest 
umocowana w Trójmieście, 
zdjęcia w większości realizo-
wane były w Gdańsku, So-
pocie i Gdyni. – powiedziała 
Expressowi Olga Bieniek w 
środę, kiedy to w gdańskiej 
Stoczni Remontowej kręcono 
jedną z brutalnych scen, pod-
czas której jeden z głównych 
bohaterów pada ofi arą prze-
mocy w więzieniu. - Wiele 
scen zrealizowaliśmy w Gdy-
ni, pokazujemy w tle morze 
z punktu widzenia kawiarni 
F. Minga przy gdyńskiej Pla-
ży czy pięknie oświetloną o 
zmierzchu ul. Świętojańską, 
z nowo wybudowanego apar-
tamentowca Transatlantyk. 
Była także scena, w której trzy 
ważne postacie Janusz Gajos 
(fi lmowy prokurator Kostrze-
wa), Kazimierz Kaczor (na-
czelnik Urzędu Skarbowego) 

Thriller z Gdynią w tle
X MUZA | Kończy się realizacja zdjęć do „Układu zamkniętego” - fi lmu, który ma wyróżniać się niebagatelną historią, ale też przy 
okazji w równie niebagatelny sposób pokaże widzom trójmiejskie plenery. Niemało zdjęć ekipa zrealizowała również w Gdyni.

Dwa lata minęły od czasu  
jak statek badawczy Mor-
skiego Instytutu Rybackie-
go – R/V „Baltica”  uratował 
dryfującego wiele godzin na 
krze lodowej psa. Wybawcą 
Baltika był mechanik wach-
towy Adam Buczyński. Bal-
tic został ofi cjalnie wpisa-
ny w rejestr załogi statku i 
uczestniczy w wielu rejsach. 
Historia uratowania dryfują-
cego na krze psa była głośna 

Historia Baltica
ROCZNICA | Powstaje książka o psie uratowanym z dryfującej kry 
przez załogę statku “Baltica”. Właśnie minęły dwa lata od czasu, gdy 
Adam Buczyński wyciągnął wycieńczone zwierzę na pokład. 
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Adam Buczyński z psem Balticiem przed statkiem

Historia urato-
wania dryfują-
cego na krze 
psa była gło-
śna na całym 
świecie

i Krzysztof Gordon (minister) 
odbywają jedną z kluczowych 
rozmów na molo w Orłowie. 
Gdyńskie plenery z pewnością 
będą w fi lmie najbardziej roz-

poznawalne.
Realizowany za kilka milio-
nów złotych fi lm najprawdopo-
dobniej wejdzie na ekrany pod 
koniec tego lub na początku 

przyszłego roku. Jak zapewnia-
ją jego twórcy, ma się wyróż-
niać realizmem. - Każda po-
stać będzie charakterystyczna, 
a ciąg zdarzeń został ułożony 

w logiczną całość tak, że każde 
zachowanie bohaterów będzie 
miało swoje konsekwencje – 
obiecuje producentka.
Mikołaj Podolski
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na całym świecie, a marynarze 
dostali podziękowania mię-
dzy innymi od Brigitte Bardot. 
Historia Baltica, bo takie imię 
pies otrzymał, doczeka się teraz 
szerszego opracowania. Pre-
miera książki planowana jest 
na przełomie kwietnia i maja. 
Pies czuje wśród członków zało-
gi statku bardzo dobrze. Latem, 
jako pełnoprawny członek za-
łogi statku, wyrusza w łatwiej-
sze rejsy. Zimą, gdy warunki są 

trudniejsze, zostaje wraz z pra-
cownikami Morskiego Insty-
tutu Rybackiego. Gdy załoga 
wraca, od razu melduje się na 
wachtę. Uwielbia  spacery po 
lesie z panem Adamem.
W tym roku Baltic wspomógł 

Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy, przyłączając się wraz 
ze swoim panem do teatrzyku 
nauczycielskiego w Siemirowi-
cach, gdzie mieszka Adam Bu-
czyński.  (aj)

Na zdjęciu, 
reżyser � lmu 

Ryszard 
Bugajski oma-

wia z aktorką 
Marią Mamoną 

(� lmową żoną 
prokuratora 

Kostrzewy) 
jedną ze scen.

Kawiarnia 
F. Minga przy 

Bulwarze 
Nadmorskim 

w Gdyni

Uratowali
życie
NIEUWAGA | Wczoraj tuż przed 
godziną 4:00 nad ranem, mary-
narze z okrętu - muzeum ORP 
Błyskawica uratowali tonącego 
mężczyznę. Mężczyzna wpadł 
do wody w Basenie Prezyden-
ta przy Skwerze Kościuszki w 
Gdyni, zauważył to marynarz 
pełniący służbę i ogłosił alarm 
„człowiek za burtą” Tonącego 
szybko wyciągnięto z wody i 
udzielono na okręcie pomo-
cy medycznej. Mężczyznę do 
szpitala zabrało pogotowie. 
Akcją ratowniczą kierował ofi cer 
dyżurny okrętu starszy bosman 
Marek Knapik.
(ag) 

ZIMA
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Antygona, to  wielka uczta 
dla oka i ucha. Ten niezwy-
kły spektakl, w którym świa-
tło przenika się z cieniem, a 
tekst z dźwiękiem, przygoto-
wali wybitni artyści, którzy 
gwarantują niezapomniane 
wrażenia estetyczne i arty-
styczne – czytamy na stronie 
Teatru Miejskiego w Gdyni.
Leszek Mądzik, reżyser i sce-
nograf, twórca Sceny Pla-
stycznej KUL - teatru magicz-
nego, przepełnionego muzyką 
i plastyką, zaprosił do współ-
pracy przy Antygonie Zofi ę 
de Ines – wybitną scenograf-
kę teatralną, operową, bale-
tową, fi lmową i telewizyjną, 
która współpracowała z wie-
loma wybitnymi reżyserami  
w kraju i za granicą. Jej barw-
ne, widowiskowe kostiumy 
gdynianie mogli podziwiać 
m.in. w „Don Kichocie” wy-
stawianym w minionych se-
zonach na Scenie Letniej.
Przy spektaklu współpra-
cowali również Zbigniew 
Szymczyk- choreograf, ak-
tor, dyrektor naczelny Wro-
cławskiego Teatru Pantomi-
my, z którym jest związany 
od roku 1984. W tym czasie 
zagrał m.in. we wszystkich 
spektaklach wyreżyserowa-
nych przez wybitnego twórcę 
tego teatru - Henryka Toma-
szewskiego oraz Marek Ku-
czyński - urodzony w Gdań-
sku  kompozytor, nagrodzony 
na 23. Festiwalu Polskich Fil-
mów Fabularnych za muzy-
kę do fi lmu Cudze szczęście 
- autora muzyki do spektakli 
teatralnych, fi lmów i seriali. 

KSIĄŻKI | Tea-tralna 
wraz z Kwartalnikiem 
Artystycznym Bliza za-
praszają do udziału w ko-
lejnym spotkaniu Gdynia 
Book Club, podczas które-
go uczestnicy podzielą się 
uwagami na temat głośnej 
powieści Jonathana Litella 
„Łaskawe”, nazywanej 
pierwszą epopeją XXI 
wieku. 
Co sądzimy o kontrower-
syjnej powieści Littella, z 
jednej strony wychwalanej 
i nagradzanej prestiżowy-
mi nagrodami, sprzedanej 
w ponad milionie egzem-
plarzy, z drugiej nazywa-
nej brutalną i perwersyjną 
prowokacją, a wręcz „por-
nografi ą zbrodni”? 
Łaskawe jest niezmiennie 
jedną z najbardziej dysku-
towanych współczesnych 
książek. Do dyskusji do-
łączy się w najbliższy po-
niedziałek Gdynia Book 
Club już w najbliższy 
wtorek.
Powieść Jonathana Littel-

la ukazuje kulisy Zagłady 
i rolę, jaką w jej przygoto-
waniu odegrali techno-
kraci i eksperci: prawni-
cy, ekonomiści i świetnie 
wykwalifi kowana kadra 
administracyjna. To zna-
komicie udokumentowa-
na powieść historyczna, 
a zarazem uniwersalna 
przypowieść o spotkaniu 
Człowieka ze Złem.
Jonathan Littell – amery-
kański pisarz urodzony 
w 1967 roku w Nowym 
Jorku. Łaskawe to jego 
„pierwsze dzieło literac-
kie”. Powieść – napisa-
na w języku francuskim 
i wydana we Francji w 
sierpniu 2006 roku – zo-
stała wyróżniona Nagrodą 
Goncourtów oraz Grand 
Prix du Roman przyzna-
waną przez Francuską 
Akademię.Tea-tralna, Te-
atr Miejskim im. Witolda 
Gombrowicza, Gdynia, ul. 
Bema 26 Wtorek 7 lutego 
godz. 19.15. Wstęp wolny
(at)

Teatralne wydarzenie
KULTURA | Premiera Antygony Sofoklesa w reżyserii i ze scenografi ą Leszka Mą-
dzika odbyła się w minioną sobotę w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w 
Gdyni. Następne spektakle obejrzeć można 3 i 4 lutego.

Antygona to tytułł, którego nie 
trzeba rekomendować, a Le-
szek Mądzik - reżyser, którego 
nazwisko gwarantuje teatr au-
torski, nasycony muzyką, nie-
zwykle plastyczny i w swojej 
formie porywający. Ta antyczna 
tragedia, w której siostra staje 
przed dylematem, czy pocho-
wać ciało zmarłego brata, mimo 
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iż zabrania tego prawo, od wie-
ków uczy nas odróżniania praw 
boskich od ludzkich i utwierdza 
w przekonaniu, że konfl ikt tra-
giczny, to sprawdzian dla naszej 
moralności, bez względu na to, 
w jakich czasach żyjemy. Kolej-
ne spektakle już 3 i 4 lutego o 
godz. 19.00; oraz 5 lutego godz. 
17.00. (I)

Antygona, to  wielka uczta dla oka i ucha

Kolejne spek-
takle 3 i 4 lu-
tego o 19.00; 
oraz 5 lutego 
o 17.00

KONKURS | Fundacja 
DOGIQ, Multikino oraz 
miasto Gdynia zapraszają 
właścicieli i miłośników 
psów do udziału w kon-
kursie „Macha ogonem 
miłości barometr”, or-
ganizowanym w ramach 
nieustającej kampanii 
„Pies w wielkim mie-
ście”. 
By wziąć udział wystar-
czy napisać rymowany 
wiersz (maksymalnie 12 
wersowy) związany z 
tematem konkursu. i prze-
słać do 8 lutego, do godz. 
15.00,  poprzez formularz 
zamieszczony na stronie 
www.gdynia.pl/pies . 

Wyniki ogłoszone będą 
10 lutego. Główną na-
grodą jest podwójny bilet 
do Multikina w Gdyni. 
Zwycięski wiersz zosta-
nie umieszczony w galerii 
zwycięzców na stronie 
kampanii oraz stanie się 
częścią walentynkowej 
pocztówki, którą będzie 
można obejrzeć na wspo-
minanej stronie. 
W konkursie mogą wziąć 
udział osoby posiadające 
profi l na portalu społecz-
nościowym Faceboook i 
są członkami społeczno-
ści „Psa w wielkim mie-
ście” (poprzez kliknięcie 
„lubię to”). (aj)

Barometr miłości

Poczytamy Łaskawe
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NA SYGNALE | Sąd Rejo-
nowy w Gdyni aresztował 
w piątek na 3 miesiące 28 
- letniego gdynianina, który 
celowo uszkodził luksusowe 
samochody przy gdyńskich 
salonach Lexus i BMW. 
Mężczyzna własnym pojaz-
dem rozbijał auta przygoto-
wane do sprzedaży. Szkody 
oszacowano na 14 tys. zło-
tych. Pierwsze ze zdarzeń 
miało miejsce w dniu 19 
stycznia br. około godziny 
15.30. Mężczyzna podjechał 
pod salon samochodowy 
Lexusa przy Al. Zwycięstwa 
i na parkingu przed salonem 
staranował nowego Lexusa 
po czym odjechał w niezna-
nym kierunku. Straty wynio-
sły 6 tys. złotych. Następne-
go dnia przed południem w 
podobny sposób uszkodził 
BMW przed salonem na ul. 
Stryjskiej. Tu naprawienie 
szkód będzie kosztowało 8 
tys. złotych.
Policjanci z Komisariatu 
Wzgórze św. Maksymiliana 
udało się ustalić i zatrzymać 
sprawcę tych uszkodzeń. W 
ubiegły piątek na wniosek 
prokuratora Sąd Rejonowy 
w Gdyni zastosował wobec 
mieszkańca Gdyni 3 mie-
sięczny areszt tymczasowy. 
Obecnie policja ustala, czy 
mężczyzna nie dokonywał 
więcej podobnych prze-
stępstw. Grozi mu kara do 5 
lat pozbawienia wolności. 
(ag)

Wandal za 
kierownicą

Od środy nie działa już scena 
kameralna gdyńskiego Teatru 
Muzycznego. Jej zamknięcie 
zostało wymuszone trwają-
cą od miesięcy moderniza-
cją. Jednocześnie powoli do-
biega końca budowa Nowej 
Sceny, która ma być oddana 
do użytku już w marcu. 
- Dawna scena nie spełnia-
ła już swojej roli – tłumaczy 
Maciej Korwin, dyrektor na-
czelny i artystyczny Teatru 
Muzycznego. - Mieściła zbyt 
mało widzów, poza tym wej-
ście na widownię było za 
wąskie, co nie spełniało wy-
mogów technicznych. Budo-
wa nowej sceny była więc 
konieczna. 
Obecny dyrektor w czerw-
cu kończy swoją kadencję 
i – jak podkreśla – oddanie 
nowej sceny dla widzów i 
wystawienie premierowych 
spektakli ma być swojego 
rodzaju „zakończeniem pew-
nego etapu”
- Oczywiście przez te kil-
ka miesięcy (od lutego do 
czerwca) w teatrze sporo bę-
dzie się działo – zapowiada 
Maciej Korwin. - 25 marca, 
w nocy, zorganizujemy hap-

Teatr Muzyczny 
po nowemu
INWESTYCJE | Nowa scena, namiot i spektakle w klubie muzycznym Ucho – tak 
przez najbliższe miesiące będzie wyglądać działalność Teatru Muzycznego w Gdyni. Obiekt 
jest w trakcie największej w historii rozbudowy. 

pening „Obudzenie ducha sce-
ny” - cały nasz zespół weźmie 
udział w otwarciu nowej sce-
ny. Natomiast 14 kwietnia od-
będzie się premiera „Balu w 
operze”. Przed laty Danuta Ba-
duszkowa otwierała ten teatr 
właśnie „Balem w operze”, bę-

dzie to więc trochę powrót do 
tamtych lat. Z tym, że przed-
stawienie będzie miało zupeł-
nie inny charakter, bo podczas 
otwarcia była to operetka, a te-
raz będzie to spektakl w reży-
serii Wojciecha Kościelniaka. 
Na 28 kwietnia zaplanowali-

śmy premierę „39 stopni”, czy-
li spektaklu zrealizowanego na 
podstawie kryminału Hitch-
cocka. Jest to ciekawa sztuka, 
gdzie czterech aktorów gra aż 
84 role. Zaś 29 czerwca uro-
czyście zamkniemy przestrzeń 
starego teatru happeningiem, 

podczas którego zostanie wybi-
ta ostatnia szyba. Przyznam, że 
bardzo nie lubiłem tych szyb, 
więc z przyjemnością je rozbi-
ję. 
Po zakończeniu moderniza-
cji Teatr Muzyczny całkowicie 
zmieni swoje oblicze. Obiekt 
będzie miał całkowicie przebu-
dowaną i odnowioną elewację, 
wewnątrz będą się mieścić sce-
ny: nowa, duża i kameralna. 
Ciekawostką jest fakt, iż od 30 
września Duża Scena teatru 
przeniesie się do... namiotu. 
Będzie on ogrzewany i wypo-
sażony w specjalne urządzenia, 
zapobiegające łopotaniu mate-
riału. Prawdopodobnie namiot 
będzie nosił ofi cjalną nazwę 
Scena Obok. 
- Tych, którzy przyzwyczaili 
się do mozaiki, znajdującej się 
w teatrze, pragnę uspokoić – 
mówi Maciej Korwin. - Mozai-
ka jest zabytkowa i pozostanie. 
Całą rozbudowa pochłonie ok. 
78 mln zł, z tego 70 proc. po-
chodzi z funduszy unijnych. Z 
ważniejszych prac zostanie roz-
budowana widownia, na której 
znajdzie się ponad 1 tys. miejsc. 
Dobudowywany jest także dru-
gi balkon. 
Jak zapowiada dyrektor te-
atru, brak sceny kameralnej 
nie oznacza przerwy w spek-
taklach, które były tam wysta-
wiane. Z tą różnicą, że aktorzy 
wystąpią przed publicznością 
w muzycznym klubie „Ucho”. 
Wystawiony zostanie tam spek-
takl „U Sinatry za rogiem”, 
podczas którego będą wykony-
wane utwory tego znanego pio-
senkarza.
Warto dodać, że w ubiegłym 
roku Teatr Muzyczny osiągnął 
rekordowe dochody, które wy-
niosły 9,1 mln zł. 
- Odwiedziło nas 203,7 tys. wi-
dzów, na naszych przedstawie-
niach frekwencja wyniosła ok. 
91 proc. - wylicza dyrektor te-
atru. - To bardzo dobre wyniki. 
Mam nadzieję, że po zakończe-
niu prac odwiedzać nas będzie 
jeszcze więcej osób. 

Rafał Korbut
r.korbut@expressy.pl

Nowa scena ma zostać oddana do użytku już w marcu tego roku
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Strażnicy 
dokarmiają
PTAKI | Ponieważ mróz 
trzyma, a Zatoka Gdańska 
i brzeg zamarzają, strażni-
cy miejscy z gdyńskiego 
Eko-Patrolu od kilku dni 
dokarmiają już ptactwo. Po-
karm wykładany jest m.in. na 
Kamiennej Górze, w Parku 
Kilońskim, a także w pobliżu 
plaży w Śródmieściu, w base-
nie jachtowym, przy ostrodze 
Bulwaru Nadmorskiego i w 
Orłowie Ptaki dokarmiane są 
pszenicą, słonecznikiem, ku-
kurydzą i mieszanką innych 
nasion. Strażnicy odwiedzają 
je dwa razy w tygodniu, a w 
razie potrzeby częściej – na-
wet w weekendy. (ag)

PEWiK
apeluje
APEL | PEWIK Gdynia ape-
luje do mieszkańców o zabez-
pieczanie wodomierzy przed 
zamarznięciem. Do tej pory 
taki problem zgłosiło około 
50 osób. Koszty odmraża-
nia bądź wymiany licznika 
pokrywa właściciel. Nowe 
urządzenie kosztuje 60-70 
złotych. 
(ag)
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Od czego się zaczęła Twoja 
pasja i miłość do żagli?
- To zasługa mojego taty, któ-
ry kiedyś żeglował w klasie 
Cadet. Pochodzę z Mrągo-
wa, gdzie to było jakby natu-
ralne. Poza tym mam trzech 
starszych braci i każdy z nich 
próbował sił w żeglarstwie. 
Zaczynałem w wieku 10 lat od 
łódek, ale kiedy miałem 14 lat 
powstawała nowa windsurfi n-
gowa klasa w klubie. Zapropo-
nowano mi, żebym spróbował 
na desce. Spodobało mi się i 
już po trzech latach (w 1997 r.) 
byłem Mistrzem Świata Junio-
rów Młodszych. 

I tra� łeś do Gdańska...
- W Mrągowie praktycznie nie 
było już warunków, by się da-
lej rozwijać. Wiedziałem, że 
dużo chłopaków z Bazy Mrą-
gowo, czyli klubu, w którym 
zaczynałem, szło na AWF do 
Gdańska. Poszedłem więc ich 
śladem. To był dobry wybór, 
bo moje doświadczenie prak-
tyczne uzupełnia się z wiedzą 
zdobytą na uczelni. Mieszkam 
tu już 12 lat, kawał czasu. 

Dużo w Twojej dyscyplinie 
zależy od sponsorów?
- Bardzo dużo. Głównym na-
szym sponsorem jest wciąż 
państwo, czyli tzw. Klub Lon-
dyn, którego pośrednikiem 
jest Polski Związek Żeglar-
ski. Oni fi nansują wyjazdy, 
ale wszystkie dodatkowe pie-
niądze pochodzą właśnie od 
sponsorów. Nie jest to jednak 
adekwatny poziom fi nansowy 
do piłki nożnej czy skoków 
narciarskich, zwłaszcza w po-
równaniu do wyników jakie 
osiągamy. Dlatego cały czas 
poszukuję sponsorów, bo jeśli 
mam zapewniony dostęp do 
najlepszego sprzętu, to mogę 
skupić się tylko na trenowaniu. 
Z drugiej strony wiem, że jeśli 
nie osiągnę dobrego wyniku, 

Kilka dni temu Piotr Myszka, wybrany najlepszym sportowcem Po-
morza minionego roku, otrzymał w ramach współpracy z Renault 
Zdunek samochód marki Renault Grand Scenic.
- To dla mnie duży przeskok, bo zaczynałem od golfa combi IV. To 
było trzy lata temu i był to mój pierwszy samochód. Spisywał się do-
brze, bo wszystko wchodziło – cieszy się sportowiec. -  Teraz mam 
jednak Scenica, który jest wyższy i bardziej pakowny. Ogromnie się 
z niego cieszę. Komfort jazdy jest nieporównywalnie lepszy. Jest też 
szybszy, a mi ze sportu żyłka rywalizacji przenosi się na życie, więc 
czasem ta odrobina rywalizacji i adrenaliny zostaje (śmiech). Teraz 
jestem szybciej na światłach i sprawniej zmieniam pasy. To jest taki 
samochód, jaki zawsze chciałem mieć. (MP)Piotr Myszka odbiera 
kluczyki do Renault Scenic z rąk Tadeusza Zdunka.

Moją pasją jest rodzina
WYWIAD | O początkach kariery, nowym sponsorze, zderzeniu z rekinem, życiu rodzinnym, warunkach do że-
glarstwa na Wybrzeżu i planach dotyczących odzyskania tytułu Mistrza Świata z Piotrem Myszką, aktualnym Mi-
strzem Europy i Wicemistrzem Świata w Żeglarstwie w klasie RS:X rozmawiał Mikołaj Podolski.

to będę mógł się zacząć dener-
wować o to co dalej. Pieniądze są 
potrzebne w każdym sporcie, a u 
nas sprzęt ma duże znaczenie. 

Czy coś się zmieniło ostat-
nio na lepsze pod tym wzglę-
dem?
- Tak, bowiem nawiązałem 
współpracę z fi rmą Renault Zdu-
nek i wiem, że to kolejny krok w 
dobrą stronę. Dzięki niemu nie 
będę musiał tyle myśleć o przy-
gotowaniach i martwić się, że 
czegoś brakuje. 

Muszę Cię zapytać o to nie-
szczęsne grudniowe zderze-
nie z rekinem podczas jed-
nego z wyścigów. Co tam się 
dokładnie stało?
- To były Mistrzostwa Świata w 
Perth. Miałem świetny start, pro-
wadziłem już od początku. Gdy 
zbliżałem się do pierwszego zna-

tuł Mistrza Europy. Myślę, że to 
jest jak najbardziej realne. Czuję 
się cały czas mocny i myślę, że 
jestem faworytem i chyba nikt 
na świecie już w to nie wątpi po 
dwóch ostatnich latach. A na dru-
gich będę chciał odzyskać tytuł 
Mistrza Świata, który ostatnio 
mi uciekł dość niewielką ilością 
punktów. 

Jakie są Twoje pasje, co cię 
odpręża? Bo domyślam się, 
że podróży masz dość. Kino? 
Muzyka?
- Lubię czasem posłuchać chillo-
utowych lub jazzowych dźwię-
ków, wyciszyć się, uspokoić. 
Czasem nie chcę po powrocie 
nigdzie wychodzić przez dwa-
trzy dni, bo muszę się w ciszy 
rozładować. Ale mam też żonę, 
małego syna i to im chcę poświę-
cać najwięcej wolnych chwil, bo 
poza tym mam bardzo niewie-
le czasu: zawody, treningi, gale, 
spotkania z ludźmi... Moją praw-
dziwą pasją jest rodzina. 

Pełny wywiad, w którym Piotr 
Myszka opowiada o życiu w roz-
jazdach, planach dotyczących 
Igrzysk Olimpijskich w Rio de 
Janeiro w 2016 r. oraz bliskich 
spotkaniach z delfi nami i latają-
cymi rybami już wkrótce na por-
talu gwe24.pl oraz w najbliższym 
wydaniu Expressu Biznesu.

ku, zastanawiałem się w któ-
rym miejscu zrobić zwrot, żeby 
było najlepiej. Spoglądałem w 
lewo i prawo, a gdy spojrzałem 
w przód, zorientowałem się, że 
mój kurs przecina pod kątem 
prostym rekin. Zobaczyłem tyl-
ko płetwy i po chwili czułem, 

że całą deską przejeżdżam po 
nim, aż do momentu, kiedy za-
haczyłem statecznikiem. Ta ryba 
po prostu spowodowała moją 
wywrotkę. Uderzyłem w nią z 
prędkością ok. 30 km/h. Wyle-
ciałem do wody jak z katapulty, 
ale od razu chciałem wskoczyć 

na deskę, bo wiedziałem, że je-
stem pierwszy. Spadłem jednak 
przez to na czwarte miejsce w 
wyścigu, ale na mecie byłem już 
pierwszy. Dopiero potem zdałem 
sobie sprawę z tego co naprawdę 
się stało.

Czy Twoim zdaniem Wybrzeże 
Gdańskie jest dobrym miej-
scem do pływania?
- Zdecydowanie tak. Można tu 
żeglować praktycznie w każdych 
warunkach. Sam pływam najczę-
ściej w Sopocie, bo mam najbli-
żej. To są bardziej warunki za-
tokowe, ale bywają też typowo 
jeziorowe, kiedy wieje wiatr od 
brzegu. Jest też Narodowe Cen-
trum Żeglarstwa, gdzie mieści 
się praktycznie mój macierzysty 
klub. Tam są wszystkie warun-
ki, które występują w Sopocie, a 
dodatkowo warunki typowo mor-
skie, np. duża fala. Natomiast Za-
toka Pucka jest bardziej zamknię-
tym akwenem, więc tam fala jest 
niewielka. Za to Hel to miejsce 
głównie do nauki windsurfi n-
gu; tam jest płytko. Jednym zda-
niem z tymi okolicami nie może 
się równać żadne inne miejsce w 
Polsce.

Przed Tobą teraz Mistrzostwa 
Europy i Świata. Którego miej-
sca możemy się spodziewać?
- Na pierwszych chcę obronić ty-

Ranault dla mistrza
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Skąd wziął się pomysł 
na tak długi � lm o� o-
wy? Mnóstwo zabaw-
nych sytuacji, całkiem 
logiczny scenariusz - 
skąd czerpaliście inspi-
rację?

- Pomysł zrodził się dość przy-
padkowo w formie żartów na 
jednym z wykładów, na drugim 
roku studiów. Zauważyliśmy, 
że zarówno w szkole średniej 
jak i na studiach doświadczali-
śmy różnych absurdalnych zja-
wisk systemu edukacji i póź-
niej przenosiliśmy te sytuacje 
do scenariusza. Szybko okaza-
ło się, że pomysłów na ukaza-
nie analogii pomiędzy uczelnią 
a więzieniem jest całkiem dużo 
(śmiech).

 

Czy życie na „Polibu-
dzie” rzeczywiście 
przypomina niekiedy 
� lmową Politechnikę 
Stanową?

- Chwilami nie jest aż tak źle 
(śmiech). Żeby zrozumieć jak 
wiele człowiek potrafi  wytrzy-
mać, trzeba przeżyć sesję na 
politechnice... Ale poważnie - 
fi lm jest oczywiście przeryso-
waniem zjawisk, których my 
i nasi znajomi doświadczyli-
śmy w trakcie studiów, nie tyl-
ko na Politechnice Gdańskiej. 
Tworząc scenariusz chcieliśmy 
uchwycić absurdy uczelnia-
nego świata, który potrafi  być 
naprawdę zakręcony, niespra-
wiedliwy i przygniatający, a w 
którym studenci jakoś muszą 
sobie radzić. 

A akademiki? Te zwario-
wane sytuacje musiały 
być czymś inspirowane. 
Na jakie dziwne rzeczy 
Wy sami tra� aliście w 
trójmiejskich akademi-
kach?

- Studenci stanowią pewną 
charakterystyczną grupę spo-
łeczną, a studenci mieszkający 
w akademikach stanowią jesz-
cze bardziej charakterystycz-
ną grupę. Imprezy, zakuwa-
nie, oddawanie projektów na 
ostatnią chwilę, wpuszczanie 
znajomych oknem - zdecydo-
wana większość scen w fi lmie 
była odniesieniem do tego, co 
poznaliśmy i czego sami do-
świadczyliśmy. Ciekawostką w 
domach studenckich są niewąt-
pliwie kujnie - czuli odosobnio-

Studenckie absurdy 
uwiecznione na fi lmie
FILM | - Żeby zrozumieć jak wiele człowiek potrafi  wytrzymać, trzeba przeżyć sesję na politechnice – żartuje 
w wywiadzie dla Expressu Adam Walkowski, reżyser i scenarzysta niezależnej produkcji „Student Break”, która 
w ciągu ostatnich kilku tygodni szturmem podbiła serca trójmiejskich studentów.

ny pokój, dla nielicznych, którzy 
muszą się pouczyć, a nie potrafi ą 
się wyciszyć podczas codzien-
nych imprez. Chyba najbardziej 
niesamowitym zjawiskiem z ja-
kim się zetknęliśmy była infor-
macja o corocznym koczowaniu 
studentów przez kilka dni (na-
wet w namiotach) w kolejce pod 
akademikiem, aby załapać się na 
wolny pokój.

Film miał już swoją pre-
mierę i co dalej? Będzie 
jeszcze wyświetlany w 
kinach? Podczas juwe-
naliów?

- Aktualnie zgłaszamy projekt 
na kilka festiwali fi lmów nieza-
leżnych. Nasz fi lm niestety nie 
spełnia regulaminu wielu festi-
wali, gdyż... jest za długi. Pra-
cujemy też intensywnie nad jego 
rozpowszechnieniem drogą in-
ternetową. Promocja fi lmu to dla 
nas zupełnie nowe doświadcze-
nia i właściwie kolejna okazja, 
aby sprawdzić swoją wytrwa-
łość w tym przedsięwzięciu.

Pełną wersję wywiadu moż-
na znaleźć na łamach portalu 
gwe24.pl, natomiast sam fi lm 
znajduje się na stronie student-
break.inventcore.net, gdzie 
zamieszczono również mnóstwo 
informacji o samych twórcach 
i mrożącej krew w żyłach Poli-
technice Stanowej.

„Adam Walkowski (z lewej) z 
Mateuszem Nowackim, odtwórcą 
jednej z głównych ról podczas 
premiery„Student Break” 
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- Przenoszenie szpitala prak-
tycznie rozpocznie się od po-
łowy lutego – mówi Ewa Ksią-
żek-Bator – dyrektor naczelna 
UCK – Do tego czasu musimy 
„wyciszyć”, to znaczy rozpo-
cząć wypisywanie pacjentów 
po operacjach z tych oddzia-
łów, które się przeprowadza-
ją, żeby nikomu się nie stała 
jakaś krzywda i by wyelimi-
nować możliwość popełnie-
nia jakiegoś błędu. Pacjentów, 
którzy dotychczas przyjmowa-
ni byli na przenoszone do CMI 
oddziały nie pozostaną bez 
opieki. Będą oni przyjmowani 
m.in. do szpitala na Zaspie oraz 
Pomorskiego Centrum Trau-
matologii.
Na „pierwszy ogień” pójdzie 
Kliniczny Oddział Ratunkowy, 
który w starym miejscu kończy 
swą działalność już jutro. Po-
zostałe kliniki natomiast roz-
poczną w najbliższych dniach 

wypisywanie pacjentów po za-
biegach i operacjach. Do poło-
wy lutego na do nowych bu-
dynków przeniosą się kliniki: 
Chorób Oczu, Chirurgii Pla-
stycznej oraz Chirurgii Onko-
logicznej. W ciągu kilku kolej-
nych dni przeniesione zostaną 
ortopedia, gastroenterologia, 
hepatologią, chirurgią szczę-
kową i laryngologia. Przenie-
sienie urologii ze szpitala przy 
ul. Klinicznej zaplanowano 
na 20 lutego. Następnie ruszą 
przeprowadzki klinik Chirur-
gii Klatki Piersiowej i Neuro-
chirurgii, które ze względu na 
fakt, że wykonują unikatowe 
na Pomorzu zabiegi, będą wy-
łączone z działalności najkró-
cej. Ze względu na bezpieczeń-
stwo chorych leczonych w na 
oddziałach medycyny nieinwa-
zyjnej UCK, bez przerwy pra-
cować ma Klinika Anestezjo-
logii i Intensywnej Terapii i jej 
oddziały będą funkcjonować 
zarówno w UCK przy Klinice 
Kardiochirurgii, jak też Cen-

trum przy Smoluchowskiego. 
Całą tą wielką logistyczną ope-
rację zakończą przenosiny ra-
diologii, sterylizację, patomor-
fologii, banku krwi, apteki oraz 
Laboratorium Genetyki Kli-
nicznej. Do połowy marca, do 
CMI przeniosą się także przy-
kliniczne przychodnie. 
- Centrum wybudowano i wy-
posażono w rekordowo szyb-
kim tempie – powiedziała 
Expressowi dyrektor UCK. 
- W marcu 2008 roku wmu-
rowaliśmy kamień węgielny, 
a budowa zakończyła się we 
wrześniu 2011. Obecnie dobie-
gają końca ostatnie prace przy 
wyposażaniu. Przyjmowanie 
pacjentów CMI rozpoczniemy 
1 marca. Fundusze na budowę 
szpitala pochodziły z budże-
tu centralnego i wpisane były 
w inwestycjach wieloletnich. 
Koszt inwestycji zamknął się 
w kwocie 560 mln zł.
Zarówno przy budowie, jak i 
wyposażaniu CMI wykorzy-
stano osiągnięcia najnowocze-

śniejszych światowych techno-
logii. Jedną z najistotniejszych 
rzeczy jest komputeryzacja 
diagnostyki oraz leczenia pa-
cjentów. Sale na oddziałach są 
jedno i dwuosobowe wyposa-
żone w nowoczesne łóżka, 32 
calowe telewizory i przestron-
ne łazienki. Dane chorobowe 
zapisywane będą w przydzielo-
nym pacjentowi z chwilą przy-
jęcia na oddział indywidual-
nym module komputerowym, 
który zawsze znajduje się przy 
chorym. 
W innowacyjny sprzęt wypo-
sażony został oddział inten-
sywnej terapii. Koszt jednego 
łóżka na tym oddziale to pra-
wie pół miliona złotych.
- Innowacyjność wyposażenia 
tego oddziału polega przede 
wszystkim na – mówi Arka-
diusz Lendzion – dyrektor ad-
ministracyjno - techniczny 
UCK, - bardzo zaawansowa-
nych technologicznie łóżkach, 
które pomagają w zdecydowa-
nej większości zabiegów pie-

lęgniarskich. Mogą one być 
automatycznie sterowane po-
przez system informatyczny, 
połączony z komputerem ob-
sługiwanym przez personel 
medyczny. Mamy także pełny 
monitoring wszystkich funkcji 
życiowych. Całość jest prze-
chowywana w systemie in-
formatycznym i przy każdym 
pacjencie są stanowiska kom-
puterowe, dzięki czemu jest 
możliwość na bieżąco wglądu 
do historii choroby pacjenta. 
Przewidziany jest zakup table-
tów, dzięki którym lekarz bę-
dzie miał dostęp do tych danych 
za pomocą przydzielonego pa-
cjentowi kodu i możliwość zle-
cenia badań czy podawania le-
ków. Ta ostatnia czynność jest 
również zautomatyzowana i 
może być podawana pacjen-
towi przez specjalne, połączo-
ne z komputerem urządzenie.

Najwyższe standardy CMI
SŁUŻBA ZDROWIA | Kilkanaście klinik Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku rozpoczyna 
jutro przeprowadzkę do najnowocześniejszego w kraju Centrum Medycyny Inwazyjnej przy ul. Smo-
luchowskiego, które zostanie ofi cjalnie otwarte dla pacjentów 1 marca.

Andrzej Gojke
a.gojke@expressy.pl

(u góry) Koszt jednego łóżka z wyposażeniem 
diagnostyczny w oddziale intensywnej terapii 
to blisko pół miliona zł.

(z lewej) Ewa Książek-Bator – dyrektor naczelna 
UCK w Gdańsku
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BADANIA | To skrócona 
nazwa jedynego programu 
w Polsce, który komplekso-
wo podchodzi do profi lakty-
ki zdrowia dzieci i mło-
dzieży na podstawie wieku 
pacjentów. Bo lepiej jest 
rozpoznawać i zapobiegać 
niebezpieczeństwu choroby 
niż ją później leczyć. Pro-
gram w całości fi nansuje 
Urząd Miejski w Gdańsku. 
(dd)

AKCJA | W sobotę 4 lutego 
w całej Polsce obchodzo-
ny będzie Dzień Hakowi-
cza. Uczniowie zorganizują 
happeningi, marsze i akcje 
informacyjne. Wszystko po 
to, aby przekonać Polaków 
do badań profi laktycznych, 
mających na celu wcze-
sne wykrycie nowotworu. 
Kampania odbywa się już 
po raz drugi w ramach pro-
gramu „Mam haka na raka”. 
Będzie to więc wydarzenie, 
skierowane do społeczności 
lokalnej. 
Trójmiejska kampania od-
będzie się w placówkach 
oświatowych. W Gdańsku 
w Akademickim LO, III LO 
i IX LO. Natomiast w Gdy-
ni w I Akademickim LO, 
VI LO i X IV LO. Ponadto 
akcję wspiera Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 4 w 
Wejherowie.  Głównym za-
daniem postawionym przed 
uczestnikami programu czy-
li uczniami szkół ponadgim-
nazjalnych, jest organizacja 
działań w regionach oraz 
zaprojektowanie kampanii 
społecznej na temat pro-
fi laktyki nowotworowej, 
której odbiorcą będzie całe 
społeczeństwo. 
(dd)

6-10-14 
dla zdrowia

Dzień 
Hakowicza
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W Sopocie ponadto możemy 
skorzystać z bezpłatnych kur-
sów przygotowawczych do ma-
tury i otrzymać dofi nansowanie 
nauki w LO dla dorosłych. Se-
mestr wiosenny będzie ostatnim 
naborem na starych zasadach 
do szkół policealnych. War-
to więc podjąć decyzję, aby od 
13 lutego rozpocząć naukę na 
atrakcyjnym kierunku. Nieod-
płatne kształcenie w systemie 
dziennym i zaocznym gwaran-
tuje szkoła publiczna Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w 
Sopocie przy ul. Kościuszki. 

Placówka wychodzi naprzeciw 
potrzebom dorosłych i zaprasza 
do realizowanego ze środków 
EFS projektu na rzecz podno-
szenia wykształcenia i przeciw-
działania bezrobociu, w którym 
zainteresowani mogą skorzystać 
z bezpłatnych kursów przygo-
towawczych do matury. Projekt 
skierowany jest do osób w wie-
ku powyżej 25 lat z wojewódz-
twa pomorskiego. 
- Szkoła zapewnia bezpłatne 
zajęcia, posiłek, zwrot kosztów 
dojazdu, refundację kosztów 
opieki nad dzieckiem do 7 roku 
życia, bezpłatne podręczniki i 
pomoce naukowe – mówi dy-
rekcja.

Ostatnia szansa 
W lutym mija ostatnia szansa na ukończenie szkoły policealnej na starych wa-
runkach i 2-letniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego. Rekrutacja już 
się rozpoczęła i potrwa do końca lutego.

Już teraz CKU w Sopocie w ra-
mach naboru do 3-letniego LO 
prowadzi rekrutację grupy 25 + 
do projektu EFS, która będzie 
mogła skorzystać z pomocy fi -
nansowej, gdyż placówka po-
siada doskonałe zaplecze dy-
daktyczne. Jest wyposażona w 
nowoczesne pracownie kom-
puterowe z oprogramowaniem 
i dostępem do internetu. Nie-
obecność na zajęciach może 
być usprawiedliwiona aktyw-
nością słuchacza w formie e-
learningowej w ramach platfor-
my Moodle. Zajęcia prowadzi 
wykwalifi kowana kadra nauczy-
cieli a wymagane programem 
nauczania praktyki odbywają 
się na miejscu, w specjalnie na 

ten cel utworzonej fi rmie symu-
lacyjnej, realizującej praktyczną 
naukę zawodu. Do dyspozycji 
słuchaczy jest bezpłatny, strze-
żony parking.
Z ofertą można zapoznać się na 
www.cku.sopot.pl, telefonując 
na nr 58-551-00-11 i osobiście 
w siedzibie szkoły przy stacji 
kolejowej SKM Sopot, co za-
pewnia dogodny dojazd każdym 
środkiem transportu z każdego 
kierunku Trójmiasta i okolic.
- Warto zawalczyć o lepszą 
przyszłość, korzystając z bez-
płatnej nauki w ramach projektu 
EFS oraz dofi nansowanej moż-
liwości podnoszenia swoich 
kwalifi kacji – dodaje dyrekcja. 

Daria Dunajska
d.dunajska@expressy.pl

Projekt skierowany jest do osób 
w wieku powyżej 25 lat z woje-
wództwa pomorskiego

Studenci PJWSTK, innych 
uczelni, oraz wszelkie osoby 
zainteresowane problemem, 
mogą wziąć udział w bada-
niach opinii poświęconych 
Anti-Counterfeiting Trade 
Agreement (ACTA). Ankieta 
została opracowana przez 
prowadzących oraz studen-
tów Informatyki Społecznej 
PJWSTK. Badanie jest pro-
wadzone online:
 Rejestracja: http://konsul-
tacje.akademickiemazow-
sze2030.pl/home/acta
 Negocjacje ACTA (prowa-
dzone od 2008 roku z niemal 
całkowitym pominięciem 
opinii publicznej, co wywo-
łało zaniepokojenie i krytykę 
ze strony Parlamentu Euro-
pejskiego) są w końcowej 
fazie. W Polsce rząd planuje 
podpisanie ACTA 26 stycz-
nia. Opinia publiczna została 
zaalarmowana przez ostatnie 
protesty Wikipedii dotyczące 
podobnych inicjatyw ustawo-
dawczych (SOPA/PIPA). Nie 
jest za późno, żeby zabrać 
głos w sprawie, która dotyczy 
przyszłości Internetu i nas 
wszystkich. Debata o kształt 
nowych, partycypatywnych 
mediów i usług Interneto-
wych jest bowiem także de-
batą o nowe, obywatelskie, 
otwarte społeczeństwo sieci.
Wyniki badania będą dostęp-
ne publicznie. red.

ACTA 
na PJWSTK
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Korepetycje z fi zyki i chemii w tym 
uczę matematyki, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

Ferie zimowe u Małych Odkryw-
ców, dla dzieci do 9 lat, Gdynia, ul. 
Wejherowska 21, tel. 607 310 024, 
maliodkrywcy.home.pl

SPRZĘT ELEKTR.
KOMPUTERY

Sprzedam komputer AMD Phenom II 
3.2GHZ 4GB RAM 500GB HDD WIN 
XP  z 19”” monitorem bardzo mało 
używany, 800 zł, tel. 782 264 674

TELEFONY

INNE

Sprzedam kino domowe Panasonic, 
stan bardzo dobry, srebrne, 5 głośników 
+ subwoofer, Wejherowo, 350 zł, tel. 
784 808 700

PRACA
DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI
Tynki gipsowe i cementowo – wapien-
ne, solidnie i czysto, zapraszam do 
współpracy, tel. 663 773 020

Kupie każde zboże pasz, kons, gorz 
oraz eko. Min 23 t. Zapewniam 
transport, płace w dniu odbioru, tel. 
509-942-079

Pożyczki  bez BIK dla osób fi zycznych 
emerytów rencistów. Kredyty dla fi rm 
również na działalność bez BIK KRD 
pod hipotekę, Trójmiasto i okolice, tel. 
502 404 555

TOWARZYSKIE
26 latek fajny pozna fajną dziewczynę 
z Wejherowa i bliższych okolic :-) tel. 
882 264 740

ZWIERZĘTA

RÓŻNE
Sprzedam kredens drewniany, wysoki 
połysk, tel. 513 005 898

Miękka mata dla dziecka do leżenia, 
przewijania i jako materac do zabawy, 
kolor pomarańczowy, 85cm x 75cm, 
dwustronna, z jednej strony 75 proc. 
bawełny i 25 proc. poliester, z drugiej 
100 proc. bawełny, nowa, 20zł, tel. 
505-567-034

Regał narożny, kolor biały, 26cm x 
26cm, wys. 180 cm, fi rmy Antado, 
ma 7 półek, nie używany, 50 zł, tel. 
505-567-034

Piecyk gazowy, przenośny promiennik 
do ogrzewania, nowy, trójstopniowa 
regulacja mocy, wyłącznik antyprze-
chyłowy, system sprawdzający poziom 
tlenu, kontrolka płomienia, reduktor w 
zestawie, 120 zł, tel. 512-87-59-55 

Kanapa 2-osobowa „amerykanka”, 
kolor morski, z weluru, szer. 130 cm, 
dł. 100 cm, wys. 85 cm, pow. spania 
po rozłożeniu 190 cm, materac na 
sprężynach, pojemnik na pościel, nie 
używana, 300 zł, tel. 505-567-034

Fotel na 4 obrotowych kółkach, kolor 
ciemnobrązowy, z weluru, 70cm x 65 
cm, wys. 90cm, poręcze drewniane 
rzeźbione, nie używany, 50 zł, tel. 
505-567-034

Biurko lakierowane, z drewna, kolor 
brązowy, szer. 120 cm, dł. 60 cm, wys. 
74 cm, po lewej stronie szafka na klucz 
z 3 szufl adami, pod blatem 2 szufl ady, 
stan idealny, 100 zł, tel. 505-567-034

Nowa zmywarka kuchenna Bosch 
SMS50E08EUW, szer. 60 x wys.85 x 
gł.60, kolor srebrny, na 13 kompletów, 
funkcje dodatkowe, 1000 zł, tel. 505-
567-034

Piecyk gazowy REM 450 CR do ogrze-
wania, przenośny, na kółkach, szer. 330 
x wys. 760, waga 11 kg, 230 zł, tel. 
512-875-955

Kożuchy damskie, zamszowe, skórza-
ne, z kieszeniami, na guziki, dł. 130cm, 
rękawy 65cm, rozm. uniwersalne, kolor 
ciemnobrązowy z jasnym kołnierzem 
z futerka, nowy i kolor jasnobrązowy, 
kołnierz futerkowy, stan idealny, 100 zł/
szt, tel. 505-567-034

Komplet wypoczynkowy i dwa fotele 
ze skóry, kolor kremowy, stan idealny, 
cena: 2600 zł, tel. 509 409 365

Sprzedam akcesoria do akwarium dla 
rybek - dwa dotleniacze, jeden fi ltr, sit-
ka, muszelki, kotnik do młodych rybek, 
korzenie, roślinki - 80 zł, Wejherowo, 
tel. 664 750 648

Jedne z najmocniejszych beczek 
plastikowych, idealne na działkę, 200 
L – 40 zł, mrozoodporne, Gdynia, tel. 
503 631 333

Beczki plastikowe, 200 L, solidna 
niemiecka produkcja, 40 zł, kanistry 
25 L, plastikowe, 8 zł/szt., Gdynia, tel. 
503 631 333

Sprzedam aparat powiększający do 
zdjęć, typ Opemus 6, tel. 693 597 431

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

Sprzedam Golf IV, 2003 r., przebieg 172 
tys. km, poj. 1,9 TDI, 130 km, 3 drzwio-
wy, cena: 16.900 zł, tel. 505 896 681

KUPIĘ

Absolutnie każde auto kupię!!!! Może 
być uszkodzone lub bez opłat, szybki 
dojazd, gotówka i umowa do reki, tel. 
668 193 771

Skup aut osobowych i dostawczych 
wszystkich marek i roczników, GO-
TÓWKA, tel. 501 922 933

Kasacja pojazdów, skup aut w każdym 
stanie, własny odbiór pomoc drogowa, 
tel. 534 810 000

ABC skup aut w każdym stanie, dojazd, 
gotówka, tel. 535 812 017

INNE

ABC skup aut gotówka, każdy stan, tel. 
535 812 017

SM-CAR mechanika, elektryka, 
blacharstwo, konserwacja podwozia, 
zawieszenia, hamulce, inne, Gdynia, tel. 
508 022 006

EDUKACJA

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Sprzedam mieszkanie 54 m2, w Wejhe-
rowie, ul. Harcerska, parter, 4 pokoje, 
tel: 502 319 938

Somonino, dom, zab.gosp. do remontu 
+ działka budowl. - rol. 2500 m2, woda, 
prąd, kanaliza. 200 tys. zł, tel. 661 512 
563, 726 744 824

Sprzedam działkę ogrodnicza Rodzinne 
Ogrody Działkowe w Gdyni, 500 m2, 
altana drewniana, woda, prąd, cena: 16 
tys. zł, tel. 517 330 166

Gdynia Witomino, mieszkanie 2 pokoje, 
44.5 m2, słoneczne, po remoncie, 
niskie opłaty, piwnica, 219 tys, tel. 792 
001 999

Sprzedam mieszkanie, 46 m2, w 
falowcu, 2 pokoje, cena 249.000 zł, tel. 
602 401 512

Super okazja: sprzedam mieszkanie 
56 m2, duża kuchnia i łazienka, blisko 

centrum handlowego i szkół, 2 pokoje, 
jasne i balkon, za gotówkę cena 150 tys. 
zł, wiadomość tel. 507 019 306

Gdańsk Osowa, 188/1996 m2, piękny 
ogród z dostępem do jeziora, tel. 504-
493-707

Sprzedam dom o pow. 103 m2 na 
działce o pow. 650 m2 w Wejherowie 
Śmiechowie, tel. 604 936 572

Sprzedam działkę w Karwińskich 
Błotach z prawem budowy, 434 m2, 
malowniczy prosty teren, piękny kurort, 
700 m do pięknej plaży, cena: 65 tys. zł, 
tel. 516 260 766

KUPIĘ

Kupię miejsce parkingowe w garażu na 
osiedlu Fenikowskiego w Wejherowie, 
tel. 509 409 365

  ZAMIENIĘ   

Wejherowo komunalne, 76 m, 4 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, ogrze-
wanie gazowe, centrum, po remoncie, 
zamienię na mniejsze za dopłatą, tel. 
510 118 155

DO WYNAJĘCIA
Wynajmę mieszkanie w Gdyni, ul. 
Traugutta 2, I piętro, o pow. 36 m2, 
pokój + kuchnia, 1000 zł + opłaty + 
kaucja, tel. 513 005 898

Mieszkanie 60 m wynajmę, osobne 
wejście, ogródek, cena z ogrzewaniem, 
800 zł, tel. 661 178 582

Koleczkowo, mieszkanie 60 m wynaj-
mę, cena z ogrzewaniem 800 zł, tel. 
661 178 582

Magazyn 80 m2 wys 3.20 do wynajęcia 
w Wejherowie, tel.608 083 608

Wynajmę kawalerkę,  parter Gdynia 
Grabówek, 800 zł, opłaty oraz zwrotna 
kaucja, tel. 697 895 448

Rumia Janowo Pokój z używalnością 
kuchni dla studentki, tel. 500 174 406
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Czy mogłaś byś nam 
opowiedzieć jak się 
zaczęła Twoja przygo-
da z piłką ręczną?

- W czwartej klasie szkoły 
podstawowej byłam w czo-
łówce zawodów szkolnych. 
Podszedł do mnie trener Ire-
neusz Rutkowski (wtedy dy-
rektor szkoły sportowej w 
Gdańsku Oliwie) i zapropo-
nował abym przeniosła się do 
tej szkoły i zaczęła trenować 
piłkę ręczną. Nie miałam po-
jęcia co to za sport i na czym 
polega. Podczas treningów 
poznałam wspaniałe kole-
żanki i razem z nimi stworzy-
łyśmy bardzo zgrany team.

Czy dobrze układa Ci 
się współpraca z tre-
nerem? Czy podczas 
treningu nie ma pro-
blemu z komunikacją 
z trenerem?

- Mój angielski pozostawia 
jeszcze wiele do życzenia, 
ale ze zrozumieniem trenera 
nie mam problemu. Z dnia na 
dzień jest coraz lepiej.

Ostatnio dostaje Pani, 
co raz więcej szans gry 
od trenera, czy czuje 
Pani, że w końcu nad-

Gra motywacją 
do ciężkiej pracy

WYWIAD | Dominika Brzezińska coraz częściej pojawia się 
w bramce Vistal Łączpol Gdynia. Kibicom opowiada o grze na tej 
pozycji, swoich początkach a także o celach w nowym roku.

na pracy i zostanie trenerem pił-
ki ręcznej.

Wymarzone Pani waka-
cje, gdzie i z kim?

- Jeżeli wakacje, to tylko w 
czerwcu (przerwa w treningach 
i grze) i tylko z moją Drugą Po-
łówką :-) Co roku wyjeżdżamy 
do ciepłych krajów, lecz nigdy z 
dużym wyprzedzeniem nie pla-
nujemy tych wypraw. Jeszcze 
nie wybraliśmy miejsca, które 
zwiedzimy w tym roku. Zresztą 
nieważne gdzie spędzam waka-
cje, tylko z kim….

Jak najbardziej lubisz 
spędzać swój wolny 
czas?

- Czasem jest to basen, czasem 
kino a czasem po prostu spa-
cer…Ostatnio moim ulubio-
nym zajęciem jest „wyginanie 
się” do telewizora przed kinec-
tem. Czasami jestem bardziej 
zmęczona niż po treningu :-)

Z kim w klubie najbar-
dziej się przyjaźnisz?

- Nie mam jednej osoby, z którą 
się przyjaźnie. Z każdą dziew-
czyną potrafi ę się dogadać.
Czy podczas długich podróży 
na mecze wyjazdowe umilacie 
sobie jakoś specjalnie drogę.
Owszem. Mamy wtedy czas 
np. na oglądanie fi lmów, czasa-
mi siedzimy w internecie, albo 
”wisimy” na telefonach. A cza-
sem po prostu odsypiamy mniej 
lub bardziej udany mecz.
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chodzi Pani moment?

- Bardzo się cieszę, że coraz 
więcej gram i trener zauważył 
moje zaangażowanie. Staram 
się trenować jak najlepiej a to, 
że trener na mnie stawia moty-
wuje mnie podwójnie do cięż-
kiej pracy.

Na jakim bramkarce/
bramkarzu próbuje się 
Pani wzorować?

- Myślę, że każdy sportowiec 
ma jakiegoś idola/idolkę. Ja 
mam ich wielu, staram się oglą-
dać bardzo dużo meczów z ich 
wykonaniem. Zawsze jakiś styl 
bronienia, jakąś interwencje 
można podpatrzeć, nauczyć się 
czegoś więcej . Podziwiam grę 
Sławka Szmala – bramkarza 

Vive Kielce oraz reprezentanta 
Francji Thierry Omeyera, który 
broni naprawdę wspaniale.

Jaki jest Twój wymarzo-
ny klub, w którym chcia-
łabyś zagrać?

- Obecnie jestem zawodniczką 
klubu Vistal Łączpol Gdynia i 
na dzień dzisiejszy nie myślę o 
innej drużynie.

Jaki cel stawia sobie 
Pani na ten sportowy 
rok?

- Najważniejszy cel to zdoby-
cie Mistrzostwa Polski oraz 
Pucharu Polski z naszą druży-
ną. Myślę, że przy naszym za-
angażowaniu jest to możliwe. 
Drugim moim celem jest obro-

ZAPOWIEDŹ | Rozpę-
dzone podopieczne Tomasa 
Orneborga nie powinny mieć 
problemów z pokonaniem 
AZS AWF Gardinia Wro-
cław.
Dla rywalek jest to niezwy-
kle ważne spotkanie. Roz-
grywki w fazie podstawowej 
zbliżają się do końca i każdy 
zespół liczy na zakwalifi ko-
wanie się do ósemki, która 
będzie walczyć o medale. 
Akademiczki są aktualnie 
właśnie na ostatnim premio-
wanym miejscu.
Nie znaczy to wcale, że gdy-
nianki ułatwią zadanie Gar-
dinii. Podopieczne Tomasa 
Orneborga zapomniały już 
o kilku niepowodzeniach z 
przełomu roku i teraz grają 
coraz lepiej. We własnej hali 
dodatkowo czują się bardzo 
dobrze i są zdecydowany-
mi faworytkami sobotniego 
spotkania. Jeśli nie będzie 
niespodzianki to gdynianki 
zapewnią już sobie trzecie 
miejsce w tabeli przed roz-
poczęciem fazy pucharowej.  
Początek sobotniego spotka-
nia zaplanowano na godzinę 
16.00.
W pierwszym meczu tych 
drużyn we Wrocławiu lepsze 
okazały się gdynianki, które 
pewnie bez żadnych proble-
mów pokonały rywala 32:18 
prowadząc już do przerwy 
17:8. (luK)

RELACJA | Vistal Łączpol 
Gdynia wygrywając spotka-
nie z Piotrkovią zepchnął 
rywali na dziewiąte miejsce 
w tabeli.
Nasza sytuacja w tabeli 
stała się bardzo trudna - 
powiedziała po spotkaniu 
doświadczona rozgrywająca 
Piotrcovii Wypych. - Zrobi-
my wszystko, aby awanso-
wać do najlepszej ósemki. 
W tym momencie jednak nie 
wszystko będzie już zależało 
od nas. Szkoda tego spotka-
nia, bo była szansa wygrać 
z Vistalem. Musiałybyśmy 
jednak w drugiej połowie 
zagrać tak jak w pierwszej. 
Po przerwie zabrakło sku-
teczności i chyba także siły.
Piotrkovia spadła na dzie-
wiąte miejsce a Vistal Łącz-
pol nadal zajmuje trzecie 
miejsce za plecami SPR 
Lublin i Zagłębia Lubin. 
Gdynianki są pewne awan-
su do pucharowej ósem-
ki, która będzie walczyć o 
mistrzostwo Polski. Raczej 
pewne jest także to, że przed 
tą fazą zajmować będą 3 
miejsce w tabeli. Oznacza 
to, że najprawdopodobniej 
w półfi nale play-off rywa-
lem podopiecznych Tomasa 
Orneborga będzie SPR bądź 
Zagłębie.

ANALIZA | Sezon zasadni-
czy kończy się już nieba-
wem, ale podopiecznym To-
masa Orneborga pozostały 
jeszcze do rozegrania trzy 
spotkania oprócz sobot-
niego z Akademiczkami z 
Wrocławia. Z pośród trzech 
meczy gdynianki zagra-
ją dwa niezwykle istotne, 
sprawdzające tak naprawdę 
formę piłkarek Vistal Łącz-
pol Gdynia. 
W 20 i 21 kolejce szczy-
piornistki z Gdyni zagrają 
odpowiednio z Zagłębiem 
Lubin i SPR Lublin. Mecz 
z Mistrzem Polski odbędzie 
się w Lubinie natomiast 
SPR gdynianki podejmą we 
własnej hali. Zwycięstwa w 
tych meczach mogą w zna-
czący sposób wpłynąć na 
nastawienie zespołu przed 
fazą play-off i dodać wiary 
w skuteczną walkę o Mi-
strzostwo Polski. (luK) 

Pozostaną 
trzy mecz

Akademiczki 
zawitają 
do Gdyni

Wypchnęły 
Piotrkovię 
z ósemki?

- Jeśli mamy zdobyć Mi-
strzostwo to zrobimy to i w 
pojedynkach z SPR i Zagłę-
biem – mówiła nie dawno 
Katarzyna Duran.
Wracając do weekendowe-
go meczu Vistal Łączpol 
nie miał problemów z po-
konaniem Piotrkovi na jej 
parkiecie, choć do przerwy 
to miejscowe prowadziły 
trzema bramkami. O zwy-
cięstwie 29:24 gdynianek 
zdecydowało ostatnie 15 mi-
nut. Popis gry dała Karolina 
Siódmiak. 
Ł. Krzemiński 

Gdynianki 
są pewne 
awansu do 
pucharowej 
ósemki
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Radny rady miejskiej Łukasz 
Cichowski wystąpił z pismem 
do prezydenta Gdyni o roz-
ważenie wpisania do budżetu 
miasta w roku 2013 rozbudo-
wy i modernizacji pełnowy-
miarowego boiska, znajdują-
cego się w Zespole Szkół nr 2 
na Cisowej. Na boisku miała-
by powstać sztuczna murawa 
z drenażem. Obecnie boisko 
ziemne przeznaczone do gry 
w piłkę nożną ma piaszczyste 
podłoże i dwie bramki. Dzię-
ki położeniu jest bezpieczne i 
dostępne dla każdego. Obiekt 
mieści się w otoczeniu blo-
ków tuż przy głównej ulicy. 
Posiada ogrodzenie, oświetle-
nie i ławki dla kibicujących.  
Plac jednak powstał z inicja-
tywy Gdyńskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji.
- Jest to generalnie kontynu-
acja tematu, związanego ze 
standardem miejskich kom-
pleksów sportowych, zapo-

To już w najbliższą niedzie-
lę 5 stycznia o godz. 24:00 
czasu polskiego rozpocznie 
się kolejny fi nał National Fo-
otbal League (NFL). Po raz 
czterdziesty szósty o puchar 
Vince’a Lomabrdi rywalizo-
wać będą dwa najlepsze ze-
społy tegorocznych rozgry-
wek największej zawodowej 
ligi futbolu amerykańskiego 
na świecie. Na stadionie In-
dianapolis Colts – Lucas Oil 
Stadium dojdzie do powtórki 
fi nału z roku 2008 – ponow-

nie naprzeciw siebie staną 
New York Giants oraz New 
England Patriots.
W Ameryce dzień, w którym 
rozgrywany jest fi nał NFL 
(tzw. Super Bowl Sunday) 
uważany jest za nieformalne 
święto narodowe. Nie powin-
no to jednak dziwić, bowiem 
wydarzenie to przyciąga przed 
telewizory miliony widzów 
na całym świecie (w zeszłym 
roku liczba ta wyniosła 162 
miliony), a za 30-sekundowy 
spot reklamowy podczas me-

czu trzeba będzie w tym roku 
zapłacić przeszło 3,5 miliona 
dolarów amerykańskich.
Zgodnie z coroczną trady-
cją klub Seahawks Gdynia 
wspólnie z sopockim klubem 
Pick & Roll zorganizował dla 
Państwa możliwość obejrze-
nia tego wyjątkowego wido-
wiska na dużym ekranie. Im-
prezę rozpocznie turniej gry 
NFL Madden 2012 na plat-
formie Playstation, po którym 
na scenie w roli głównej wy-
stąpią zawodnicy Seahawks 

Super Bowl Sunday w Sopocie
FA | Tym razem nie piszemy o piłce nożnej, a o najpopularniejszym sporcie za oceanem 
Atlantyckim. Wyróżnienia otrzymają zawodnicy Seahawks Gdynia.

nagrodzeni wyróżnieniami in-
dywidualnymi za sezon 2011. 
Na koniec, podczas meczu fi -
nałowego transmitowanego na 
kilku wielocalowych ekranach, 
goście będą mogli wziąć udział 
w futbolowych konkursach 
i wygrać atrakcyjne nagrody 
ufundowane przez klub i part-
nerów. 
Wielki mecz, specjalne menu 
i liczne atrakcje z Seahawks 
Gdynia – serdecznie zaprasza-
my do Pick & Roll Sopot (ul. 
Zamkowa 3-5 / budynek Aqu-
apark) w dniu 05.02.2012 – 
start godz. 20:00!
(luK)

Nowoczesne 
boisko w Cisowej?
INWESTYCJA | Być może w przyszłym roku rozpocznie się 
rozbudowa i modernizacja pełnowymiarowego boiska przy Ze-
spole Szkół nr 2 w Gdyni Cisowej. 

Sztuczna murawa podniesie jakość i komfort gry w piłkę

czątkowanego w grudniu sta-
raniem o budowę Orlików w 
Gdyni – mówi radny Łukasz 
Cichowski. - Boisko jest in-
tensywnie użytkowane przez 
szkoły i kluby sportowe. A za-
montowanie sztucznej murawy 
podniesie jakość i komfort gry.
Dodatkowym argumentem in-
westycyjnym dla tego obiektu 

jest fakt, iż zdecydowanie tań-
sza wydaje się gruntowna mo-
dernizacja już istniejącego bo-
iska, niż budowa nowego na 
nieprzygotowanym terenie. W 
tym przypadku nie jest potrzeb-
na również budowa zaplecza 
sanitarno-szatniowego ani par-
kingów, gdyż znajdują się one 
na terenie Zespołu Szkół nr 2.

Daria Dunajska
d.dunajska@expressy.pl
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PIŁKA NOŻNA | Zawodnicy Akademii Piłkarskiej 16 
Gdynia z rocznika 2002 i 2003 solidarnie zajęli trzecie 
miejsca podczas turnieju w Mostach.  Starsi zawodni-
cy w półfi nale w regulaminowym czasie zremisowali z 
Bałtykiem Gdynia 2:2. W rzutach karnych lepsi okazali 
się zawodnicy biało-niebieskich i to oni zagrali w fi nale. 
Podopieczni trenera Grzegorza Nicińskiego w meczu o 
3 miejsce pokonali Gryf II Wejherowo 1:0. Natomiast 
młodzież z rocznika 2003 w półfi nale długo prowadziła z 
Sokołem Boże Pole, ale w końcówce przeciwnicy zdołali 
strzelić dwie bramki. Młodzi gdynianie zagrali o 3 miej-
sce, gdzie bezapelacyjnie okazali się lepsi od Błękitnych 
II Wejherowo wygrywając 4:0.
(luK)

PIŁKA NOŻNA | Or-
ganizatorzy Zimowego 
Pucharu Ligi na gdyńskiej 
Checzy podczas losowanie 
nie spodziewali się, że zi-
mowy nie będzie on tylko 
z nazwy.
W ciągu ostatniego tygo-
dnia temperatura spadła w 
trakcie rozgrywek nawet 
do -12 stopni Celsjusza. 
To jednak nie przeszkadza 
zawodnikom toczyć zacię-
tych spotkań. Pojawiają 
się nawet tacy, którzy bie-
gają po boisku w krótkich 
spodenkach, ale to już chy-
ba lekka przesada.
Zimowy Puchar jest już 
na półmetku zmagań gru-
powych. Ciekawie jest w 
grupie A, gdzie prowadzą 
z kompletem punktów 
zespoły JR Pogórze i Joga 
Bonito. To te dwa zespoły 

są faworytami do awansu. 
W grupie B pewniakiem 
do awansu jest zespół Ba-
bilon United, który ma już 
9 punktów. O drugie pre-
miowane miejsce walczą 
Elizjum i Nowa Energia. 
Faworyt rozgrywek Ej-
smond Club w grupie C 
swoje piątkowe spotka-
nie przełożył, ale i tak jest 
pewniakiem do awansu do 
fazy pucharowej. Na dru-
gie miejsce duże szanse na 
FC Chylonia. Natomiast 
w grupie D są tylko trzy 
zespoły i rozstrzygnięcie 
mogło zapaść już we wto-
rek, ale ostatecznie mecz 
Spartanie z Chopina Wej-
herowo odbędzie się tak 
jak planowano 7 lutego. 
Wszystkie szczegóły na 
stronie www.checzgdynia.
pl. Ł. Krzemiński

KOSZYKÓWKA | Lotos 
już zakończył swoją tego-
roczną przygodę z Euroligą. 
Teraz gdy-
nianki mogą 
już skupić się 
wyłącznie na 
zmaganiach 
ligowych i 
obronie dru-
giej pozycji w tabeli. W so-
botę żółto-niebieskie wybie-
rają się do Brzegu na mecz z 
miejscową Odrą. Oczywiście 
to podopieczne trenera Javier 
Fort Puente będą faworytka-
mi tej konfrontacji. Początek 
spotkania w sobotę o godzi-
nie 18.00.  (luK)

Teraz liga

Półmetek pucharu

Dwa razy na trzecim Urodziny Gdyni
GDYNIA | Z okazji 86. urodzin 
miasta Gdyni 25 lutego od-
będzie się jubileuszowy Bieg 
Uliczny. Zawodnicy do pokona-
nie będą mieli dystans 10 km. 
Zgłoszenie przyjmowane są za 
pośrednictwem strony inter-
netowej Zapisy trwają do 10 
lutego. Koszt wpisowego to 10 
zł. Bieg Urodzinowy rozpocznie 
cykl Grand Prix Gdyni Biegów 
Ulicznych 2012.  (luK)

Nowak odchodzi
GDYNIA | Paweł Nowak, rugbi-
sta Arki nie będzie już występo-
wał w gdyńskim klubie. 34-letni 
zawodnik znajduje się w kręgu 
zainteresowań kilku zespołów 
Ekstraligi min. gdańskiej Lechii. 
Przypomnijmy, że Paweł Nowak 
pamięta czasy początku rugby 
w Gdyni. Był zawodnikiem Bul-
dogów od 1996 roku. (luK)

Bałtyk transferuje
GDYNIA | Są pierwsze wzmoc-
nienia Bałtyku Gdynia. Nowymi 
piłkarzami biało-niebieskich zo-
stali wypożyczony z Arki Gdynia 
Krzysztof Bułka i były piłkarz Po-
goni Barlinek Kacper Stukonis. 
W sobotę w Gdyni Bałtyk zagra 
kolejny mecz kontrolny. Rywa-
lem podopiecznych Adama 
Topolskiego będzie III ligowy 
Orkan Rumia. (luK)

BIEGI

RUGBY

PIŁKA NOŻNA

KOSZYKÓWKA

Asseco 
w Moskwie

KOSZYKÓWKA | Ważne spotka-
nie w weekend wygrali koszy-
karze Asseco Prokom Gdynia. 
We własnej hali, głównie dzięki 
świetnej postawie polskich za-
wodników zwyciężyli 77:66 cze-
ski Nymburk. W sobotę przed 
podopiecznymi Tomasa Pacesa-
sa o wiele trudniejsze zadanie. 
W Moskwie, w jaskini lwa gdy-
nianie zagrają z CSKA Moskwa 
o kolejne punkty w lidze VTB. 
Początek meczu o godz.16.00.
(luK)
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Dwa razy na trzecim

Sokołem Boże Pole, ale w końcówce przeciwnicy zdołali 
strzelić dwie bramki. Młodzi gdynianie zagrali o 3 miej-
sce, gdzie bezapelacyjnie okazali się lepsi od Błękitnych 
II Wejherowo wygrywając 4:0.
(luK)

PIŁKA NOŻNA | Or-
ganizatorzy Zimowego 

Półmetek pucharu
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Damian Krajanowski, Sła-
womir Mazurkiewicz, Omar 
Jarun, Bartłomiej Niedziela, 
Charles Nwaogu, Krzysztof 
Żukowski, Radosław Pruch-
nik plus trenerzy Petr Nemec 
i Paweł Sikora. Tak może wy-
glądać personalna kolonia ze 
Świnoujścia w Gdyni na wio-
snę. Jeśli dodamy do tego En-
sara Arifovicia, który z Arką 
już się pożegnał uzbiera się już 
prawie dziesięć osób. Rzad-
ko się zdarza, żeby trener tak 
dużą grupę piłkarzy zabierał 
z jednego klubu do drugiego. 
Widać jednak, że Petr Nemec 

ma duże zaufanie do swoich 
byłych podopiecznych i wie-
rzy w ich umiejętności. 
Jak na razie eksperyment pod 
hasłem Flota Bis nie do koń-
ca okazał się skuteczny. Arka 
zajmuje tylko ósme miejsce 
w ligowej tabeli i o awans do 
Ekstraklasy będzie niezwykle 
trudno. Być może teraz, gdy 
pojawią się kolejni zawodnicy 
o zwycięstwa będzie łatwiej.
Krzysztof Żukowski ma spore 
szanse na angaż w gdyńskim 
klubie, ponieważ do zespo-
łu rezerw został przeniesiony 
Marcin Juszczyk i praktycznie 
jego przyszłość w Gdyni zo-
stała przesądzona. Radosław 
Pruchnik tym czasem rundę 

jesienna spędził w ŁKS Łódź. 
Klub z miasta włókniarzy ma 
jednak ogromne problemy fi -
nansowe i Pruchnik nie miał 
zamiaru czekać na dalszy roz-
wój wydarzeń. Jesienią w bar-
wach ŁKS rozegrał dziewięć 
spotkań.
Ogromne nadzieje w Gdyni 
wiąże się z Charlesem Nwa-
ogu. Nigeryjczyk był królem 
strzelców I ligi, poczym od-
szedł do Energie Cottbus. Tam 
jednak nie poradził sobie, ale 
dla gdyńskiej Arki może być 
dużym wzmocnieniem. Wła-
śnie, bowiem do skuteczności 
napastników dużo zastrzeżeń 
było w poprzednim sezonie.
Wiemy także kto na wiosnę w 

Arce już nie zagra. Radosław 
Strzelecki i Damian Rysiewski 
zostali wypożyczeni do Nielby 
Wągrowiec, Paweł Czoska i 
Adrian Sulima na tych samych 
zasadach zagrają w Olimpii 
Elbląg. Ponadto Krzysztof 
Bułka zagra na wiosnę w Bał-
tyku Gdynia. Nieznana jest 
jeszcze przyszłość Wojciecha 
Wilczyńskiego, który przeby-
wa na zgrupowaniu Polonii 
Bytom. Do zespołu rezerw jak 
już wspominaliśmy przesunię-
ty został natomiast bramkarz 
Marcin Juszczyk.
 

Przypomnijmy, że sparing 
między Arką Gdynia a Gry-
fem Orlex Wejherowo miał 
odbyć się już w sobotę. O 
zmianę terminu na środę wy-
stąpił gdyński klub, ponie-
waż w drużynie pojawiło się 
kilka kontuzji i trenerzy nie 
chcieli ryzykować. Spotkanie 
ostatecznie doszło do skutku, 
ale nie tak jak planowano w 
Cetniewie, ale na Narodo-
wym Stadionie Rugby, co na 
pewno ucieszyło kibiców. Na 
własne oczy mogli zobaczyć 
jak prezentują się nowi i te-
stowani jeszcze piłkarze. A 
tych jak zwykle w Arce nie 
brakuje. Na decyzje dotyczą-
ce wypożyczenia ze Śląska 
czeka bramkarz Krzysztof 
Żukowski.  Swoje umiejętno-
ści mogli pokazać także Ad-
rian Chomiuk i testowani już 
dłuższy czas  Japończyk Ry-
otaro Nakano i Kameruń-
czyk Edimo. 
Środowy mecz lepiej rozpo-
częła Arka. Już w 7 minucie 
składną akcję gospodarzy 
skutecznym strzałem głową 
wykończył Bartosz Flis. Z 
biegiem czasu gra wyrówna-
ła się i swoje sytuacje zaczęli 
stwarzać również III-ligowcy. 
W 15 minucie doprowadzili 
do wyrównania. Podanie Łu-

Będzie Flota Świnoujście bis?
ANALIZA | Kolejnych zawodników, których trener Petr Nemec prowadził w Świnoujściu możemy zobaczyć w Arce.

Wczoraj Arka rozgrywała mecz kontrolny z III ligo-
wym Gryfem Wejherowo

Łukasz Krzemiński
l.krzeminski@expressy.pl
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Arka mierzyła 
się z Gryfem Wejherowo
SPARING | Pierwszy mecz kontrolny po powrocie ze zgrupowania 
w Cetniewie rozegrali podopieczni trenera Petra Nemca.

kasza Krzemińskiego na bram-
kę zamienił Michał Fidziu-
kiewicz. Do końca pierwszej 
połowy prowadziły wyrówna-
ną grę. Nie było widać różni-
cy między III-ligowym Gryfem 
Orelx Wejherowo a Arką Gdy-
nia. Momentami podopieczni 
Grzegorza Nicińskiego stwa-
rzali większe zagrożenie pod 
bramką Macieja Szlagi (były 
bramkarz Gryfa). Na nic zdała 
się jednak ta pozorna przewa-
ga, ponieważ podopieczni tre-
nera Piotra Nemca potrafi li wy-

korzystać dwie sytuacje, które 
udało im się stworzyć do prze-
rwy. Najpierw rzut karny wy-
korzystał Damian Krajanowski, 
a na 3:1 podwyższył Christian 
Toko Edimo. Takim wynikiem 
zakończyła się pierwsza poło-
wa.
W drugiej połowie obaj trene-
rzy przeprowadzili kilka zmian 
i to Arka już do ostatniej minu-
ty kontrolowała wydarzenia na 
boisku. Swoich okazji nie wy-
korzystali Janusz Surdykowski 
i Fabian Słowiński.

Składy drużyn: 
Arka Gdynia: 

Maciej Szlaga - Damian Krajanowski, Wallace, Bartosz Bro-
dziński, Adrian Chomiuk - Jakub Kowalski (46 Patryk Jędrze-
jowski), Tomasz Jarzębowski (46 Piotr Kasperkiewicz), Petr 
Benát (46 Ryotaro Nakano), Marcin Radzewicz (85 Fabian 
Słowiński) - Bartosz Flis (46 Mateusz Szwoch), Christian 
Toko Edimo (46 Janusz Surdykowski).

Gryf Wejherowo: 
(I połowa) Adam Duda - Jarosław Felisiak, Paweł Sobczyń-
ski, Adrian Kochanek, Bartłomiej Oleszczuk - Łukasz Krze-
miński, Tomasz Kotwica, Maciej Szymański, Robert Szudro-
wicz, Maciej Stefanowicz - Michał Fidziukiewicz. (II połowa) 
Wiesław Ferra - Sebastian Kowalski, Jakub Kaczykowski, 
Michał Skwiercz, Tomasz Kotwica, Piotr Kołc, Łukasz Pie-
troń, Grzegorz Gicewicz, Krzysztof Wicki, Mateusz Topor-
kiewicz, Patryk Szlas.
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