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Nagrody rozdane

Józef Poltrok, właściciel Łączpolu - laureat Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego za wybitne zasługi dla Gdyni 
oraz Mariusz Białek - prezes fi rmy Allcon, uhonorowanej nagrodą „Czas Gdyni” za najlepszą inwestycję roku.

Nadane przez Radę Miasta Medale im. 
Eugeniusza Kwiatkowskiego za Wybitne 
Zasługi dla Gdyni oraz nagrodę i wyróż-
nienia  „Czas Gdyni” - Przewodniczące-
go Rady Miasta za najlepsze inwestycje 
roku 2008 w naszym mieście wręczone 
zostały 10 lutego podczas uroczystej se-
sji z okazji 83 rocznicy uzyskania praw 
miejski przez Gdynię w Teatrze Miej-
skim. 
Medalami uhonorowano Ks. Grzegorza Milocha 
– dyrektora Stowarzyszenia Hospcjum Św. Waw-
rzyńca w Gdyni, profesora Krzysztofa Skórę - szefa 
Stacji Morskiej Instytutu Oceanografi i w Helu oraz 
Józefa Poltroka – prezesa fi rmy Łączpol.
Główny laur w konkursie „Czas Gdyni” przypadł 
gdyńskiej fi rmie Allcon za 2 budynki kompleksu 
Łużycka Offi ce Park. Odebrali ją prezesi Allconu - 
Mariusz Białek i  Arkadiusz Łuczycki. Wyróżnienia 
przyznano SKOK Stefczyka, Zarządowi Morskiego 
Portowi Gdynia S.A. oraz spółce BARA.  STR. 4Fo
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TEATR GOŚCINNY
 zaprasza na

„Ech raz jeszcze raz...
czyli taniec z pamięcią”

31.03 godz. 20.00, 
Teatr Miejski, ul.Bema 26, Gdynia

Występuje:
O L E N A   L E O N E N K O

Gra zespół muzyczny:
Marek Walawender - gitara, mandolina

Klaudiusz Baran / Rafał Grząka - akordeon
Wojciech Zalewski - kontrabas

Pieśniarka Olena Leonenko powraca na podwórko swego dzie-
ciństwa, w samym sercu Kijowa.

Mieszkają tam Rosjanie, Ukraińcy, Żydzi, Gruzini, rodziny 
mieszane. Toczy się codzienne życie. Nieustannie też z każde-
go okna słychać muzykę, tak różną, że w żadnym innym miej-
scu nie byłoby możliwe połączenie tylu muzycznych emocji, 

fantazji i tęsknot.
W programie znalazły się rosyjskie romanse, podwórkowe tan-
ga, ludowe piosenki ukraińskie, pieśni żydowskie. Wśród nich 

piosenki Okudżawy, Wysockiego, Leszczenki, Bernesa.

czas trwania 1 godz. 20 min.
Bilety:

40 zł- przedsprzedaż
45 zł- w dniu koncertu

Do nabycia w kasie Teatru Miejskiego

Tel. 58 660 59 46, 660 50 20
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Ważne telefony
TELEFONY ALARMOWE
Centrum Powiadamiania Alarmowego  ....................................... 112
Straż pożarna ............................................................................... 998
z tel. stacjonarnego.................................. (058) 660 22 00, 660 22 01
Policja .......................................................................................... 997
z tel. kom. ................................................................. (058) 662 12 22
Pogotowie Ratunkowe - tel. alarmowy ....................................... 999
.............................................. (058) 660 22 05, 660 22 06, 620 00 01
Straż Miejska tel. alarmowy ....................................................... 986
.............................................. (058) 660 22 03, 660 22 04, 663 79 86
Zintegrowany System Ratowniczy ............................................. 998

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE
Centrala Urzędu Miasta Gdyni ................................ (058) 668 80 00
Ośrodek Interwencyjny Kryzysowej (całodobowo)  (058) 622 22 22
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ...................... (058) 782 01 20
Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych ..... (058) 621 80 98
Centrum Aktywności Seniora .................................. (058) 661 55 38
Biuro Porad Obywatelskich ..................................... (058) 661 31 51
Towarzystwo Miłośników Gdyni ............................ (058) 620 74 66
Infolinia ZKM ...................................... 801 174 194, 0 695 174 194
Komunikacja dla niepełnosprawnych ...................... (058) 623 50 78
Hospicjum domowe ................................................. (058) 661 55 52
Hospicjum stacjonarne ............................................. (058) 665 66 55
Przychodnia Terapii Uzależnienia od alkoholu
i Współuzależnienia ................................................. (058) 621 61 35
Przychodnia Terapii i Uzależnień od środków psychoaktywnych i 
współuzależnień ....................................................... (058) 620 88 88
Klub Abstynenta „Krokus” ................................................ 803 03 51
Bałtycki Punkt Informacji Turystycznej ................... (058) 620 77 11
Miejska Informacja Turystyczna ............................. (058) 721 24 66
Stowarzyszenie Abstynentów .................................. (058) 620 39 81
Informacja o sektach ................................................ (058) 623 62 24
Porady wychowawcze (uzależnienia) ......................... 0 605 462 431
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia (pn-czw 8.00-18.00), 
piątek 8.00-15.00
Pomoc dziecku krzywdzonemu do 16 r. życia ........ (058) 664 34 50
Anonimowy Przyjaciel - Gdański 16.00-6.00 ............................. 988
Telefon zaufania ...................................................... (058) 301 00 00 
Pogotowie weterynaryjne ........................................ (058) 622 21 48
Klub „Mrowisko” ....................................................... 0 509 171 002
Ogólnopolska Akademia Walki z Rakiem Gdyński Most Nadziei 
.................................................................................. (058) 661 94 56
Telefon Zaufania Izby Celnej w Gdyni ...................... 0 800 800 119 
.................................................................................. (058) 666 93 90
Centrum Integracji Gdynia ...................................... (058) 660 28 38

Śmiej się z „Expressem”
Przedstawia Tadeusz Krotos
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Eliminacje do Mistrzo-
stwa Świata w Monopoly 
na szczeblu krajowym, to 
impreza przeznaczona dla 
osób powyżej 16 roku ży-
cia. Rozpocznie się ona 28 
lutego i potrwa przez pięć 
kolejnych sobót. Do wzięcia 
udziału w gdyńskich elimi-
nacjach  konieczne jest za-
rejestrowanie się na stronie 
www.monopoly.pl. Spośród 
64 uczestników zostanie 
wyłonionych 4 najlepszych 
kandydatów na milionera. 
Wezmą oni udział w fi nale 
krajowym, którego zwy-
cięzca (Mistrz Polski) po-
jedzie na międzynarodowy 
fi nał do Las Vegas, gdzie do 
wygrania jest nawet 20 ty-
sięcy dolarów.
Natomiast 1 marca (niedzie-
la) zostaną odbędą lokalne 
Mistrzostwa w „Monopoly 
Świat”. Będą w nich mogli 

Eliminacje MŚ w Monopoly
Już 10 dni - 28 lutego w Centrum Rozrywki Gemini rozpoczną się I na szczeblu krajowym eliminacje 
do Mistrzostw Świata w grze Monopoly. Nie przyczynił się jednak do tego przypadek, a fakt, że w 
ubiegłym roku Gdynia wywalczyła sobie miejsce na planszy gry Monopoly.

Gdynia jako pierwsza wyraziła chęć współpracy w organizacji rozgry-
wek eliminacyjnych Mistrzostw Świata w Monopoly.

wziąć udział także bardzo 
młodzi uczestnicy (poniżej 
16 roku życia). Nagrody 
będą co prawda skrom-
niejsze, ale z pewnością 
atrakcyjne. Organizatorom 
imprezy zalerzy przede 
wszystkim na pokazaniu, 

że Gdynia jest bardzo zwią-
zana z grą „Monopoly”.
Mistrzostwa Świata w Mo-
nopoly odbywają się od 
1973 roku i od samego po-
czątku cieszą się olbrzymią 
popularnością na całym 
świecie.

- W tej edycji Mistrzostw 
zaprosiliśmy do współpracy 
urzędy miast - powiedzia-
ła Kamila Kwaśniewska, 
Hasbro Poland, - w których 
odbywać się mają rozgryw-
ki. Na razie zaangażowania 
się w imprezę wykazał bar-
dzo aktywny i otwarty na 
przeróżne inicjatywy Urząd 
Miasta Gdyni.
Początek eliminacji do Mi-
strzostw Świata MONOPO-
LY odbędzie się w Gdyni 
28 
lutego 2009 roku. Kolej-
ne miasta to: Warszawa - 7 
marca 2009; Poznań - 14 
marca 2009; Wrocław - 21 
marca 2009; Finał odbędzie 
się w Warszawie 28 marca 
2009.
O szczegółach informować 
będziemy na bieżąco. 

(ajg)
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Według jednego z przesą-
dów, jeśli ktoś w Tłusty 
Czwartek nie zje ani jed-
nego pączka - nie będzie 
się mu wiodło. Polakom to 
chyba jednak nie grozi - co 
roku w Tłusty Czwartek 
przeciętny Polak zjada 2,5 
pączka na głowę, a wszy-
scy Polacy w tym czasie 
pochłaniają ich prawie 100 
mln.  Historia pączka sięga 
czasów rzymskich. Ostatnie 
dni karnawału w starożyt-
nym Rzymie były czasem 
zabawy i obfi tego jedzenia 

CHCIAŁBYM 
ZJEŚĆ PĄCZKA

czyli tłusty czwartek
Tłusty Czwartek był niegdyś początkiem Tłustego Tygodnia 
- czasu wielkiego obżarstwa. Początkowo nasi przodkowie 
objadali się słoniną, boczkiem i mięsem, które suto zapijano 
wódką. Teraz dzień ten kojarzy się głównie z pączkami. 

i picia. Wszyscy z lubością 
spożywali wówczas tłuste 
potrawy, w szczególności 
pączki. W Polsce zwyczaj 
smażenia tego specjału 
pojawił się w XIX wieku. 
Pierwsze pączki wcale nie 
przypominały dzisiejszych. 
Pieczono je z chlebowego 
ciasta, nadziewanego słoni-

ną i smażonego na smalcu. 
Dopiero w XVI wieku za-
częły pojawiać się słodkie 
wypieki w postaci racu-
chów, blin i pampuchów.   
Idealny pączek powinien 
być pulchny, ale lekko 
zapadnięty w środku - to 
świadczy o tym, że ciasto 
ma dobrą konsystencję. 

Pączki robi się z drożdży, 
mąki i jaj. Znawcy twierdzą, 
że najlepiej smakują, gdy 
są jeszcze ciepłe. Ciastka 
mogą być nadziewane nie 
tylko zwykłą marmoladą, 
ale także likierem, budy-
niem, serem, a nawet bitą 
śmietaną.  Dawniej przy-
rządzając pączki nadzie-

wało się niektóre migdałem 
lub orzechem. Wierzono, że 
kto na nie trafi , będzie miał 
w życiu szczęście.  Pączki 
smażone w innych krajach 
są nieco inne niż polskie. 
Różnica wynika m.in. z in-
nego sposobu smażenia w 
tłuszczu. Smaży się je tylko 
kilkadziesiąt sekund, dzięki 
czemu tłuszcz nie wsiąka 
do środka. Donaty, bo tak 
nazywa się ja na Zachodzie, 
nadziewa się zwykle owo-
cami.    

Jarosław Woliński  

Monumentalna rzeźba 
Syreny stanie w czasie 
najbliższego weekendu 
na Bulwarze Nadmor-
skim w Gdyni. Jednak 
wszyscy, którzy chcą 
ją zobaczyć nie powin-
ni zwlekać nawet przez 
krótki czas, ponieważ 
syrena powstanie z bar-
dzo kruchego i nietrwa-
łego materiału jakim jest 
lód. Swój kunszt zapre-
zentuje artysta artysta 
Volker Schreurer w ra-
mach Festiwalu Rzeźb 
Lodowych.
Tematem przewodnim trzy-
dniowego (20-22 lutego) 
festiwalu jest morze. Poza 
rzeźbą syreny o wymiarach 
2,1 x 3 x 1,5 m i wadze 4,5 
tony, która zostanie odsło-
nięta podczas wernisażu 
(zapowiadanego na sobotę o 
godz. 19.) w niedzielę arty-
sta wykona na ostrodze kilka 
innych – mniejszych rzeźb 
o tematyce marynistycznej
Volker Schreurer jest jed-
nym z najbardziej uznanych 
rzeźbiarzy w śniegu i lodzie. 
Dwanaście razy triumfował 
na festiwalach rzeźb lodo-
wych.  M. in. w Sapporo  
(Japonia), Harbinh (Chi-
ny), Brunneni (Szwajcaria), 
Monachium (Niemcy) czy 
Kolorado (USA). W Gdy-
ni artyście pomagać będzie 
czteroosobowa ekipa. 
Atrakcją dla gdynian z pew-
nością będzie możliwość ob-
serwowania zespołu rzeźbia-
rzy podczas pracy przez cały 
czas trwania Festiwalu. Na 
sobotnim wernisażu wystąpi 
Trójmiejski Teatr Ognia Ma-
madoo,  który przygotował 
specjalny na tę okazję po-
kaz. Po zmroku rzeźby będą 
miały bardzo efektowną ilu-
minację świetlną.
Blisko 100 lodowych brył 
lodu, które posłużą za mate-
riał przyjedzie do Gdyni aż z 
Wrocławia.                   (ajg)

To trzeba 
zobaczyć!

Napisy są bardzo wulgar-
ne. Przechodnie na chwilę 
przystają i przyglądają się 
napisom. Na ich twarzach 
widać oburzenie. Na gdyń-
ską policję wpłynęły już 
zgłoszenia gospodarzy. Na-
pisy znalazły się m.in.  ko-
ściołach, w parafi i pw. św 
Józefa na Grabówku i św. 
Andrzeja Boboli na Obłużu 
(oba znajdują się blisko Es-
takady Kwiatkowskiego). 
Obok nich wandale umie-
ścili znaki „Polska wal-
cząca”. Sprawców ma ująć 
specjalna grupa. - Działała 

w ubiegłym roku i miała 
bardzo dużo sukcesów w 
zatrzymaniu grafi ciarzy - 
wandali - mówi „Expres-
sowi” asp. sztabowa Han-
na Kaszubowska, rzecznik 
gdyńskiego komendanta 
policji. - Ci policjanci będą 
zajmować się tylko tematem 
takich aktów wandalizmu.
Podobne napisy znalazły się 
w miniony weekend na jed-
nym z kościołów w Rumi. 
Czy zrobili to ci sami spraw-
cy? Tego nie wiadomo. - 
Będziemy łączyć nasze siły 
i informacje, żeby jak naj-

szybciej ustalić sprawców 
- mówi asp. sztab. Wiesław 
Krause z wejherowskiej po-
licji. - Takie podejście do 
miejsc kultu religijnego jest 
dotkliwe dla sporej liczby 
ludzi - dodaje. 
Grupa, która ma dotrzeć do 
sprawców, została odtwo-
rzona na na początku lute-
go. - W ubiegłym roku poli-
cjanci z tej grupy zatrzymali 
osoby, które malowały graf-
fi ti na murach domów, szkół 
czy sklepów – mówi asp. 
sztab. Hanna Kaszubowska, 
rzecznik gdyńskiej policji. 

Policja nie chce zdradzać 
szczegółów, kto wchodzi 
w skład grupy. - To zespół 
pięciu specjalistów. Pro-
blem graffi ti nie zniknął, 
więc komendant postanowił 
powołać tę grupę ponownie 
– mówi asp. sztab. Hanna 
Kaszubowska. - Osoby, któ-
re podejrzewają, kto mógł 
namalować graffi ti, mogą 
anonimowo przekazać taką 
informację do dyżurnego 
pod numerem 997. Każda 
informacja trafi  do naszej 
grupy.  

(TM) 

Decydującymi o przyzna-
niu tytułu kryteriami są m. 
in.  uwzględnienie wyso-
kich standardów w misji 
przedsiębiorstwa a także 
duże zaangażowanie pra-
cowników fi rmy w stałe 
podnoszenie jakości. 
Gdyński OPEC przystąpił 
do programu, ponieważ 
kierujący przedsiębior-
stwem od 48 lat zawsze 
kładli nacisk na wysoką 
jakość świadczonych usług 
w zakresie produkcji i dys-
trybucji ciepła na terenie 
Gdyni, Sopotu, Rumi i 
Wejherowa. Firma potwier-
dziła, że stosując wysokie 
standardy jakościowe, ale 

i dbając o doskonalenie 
załogi i wprowadzanie 
nowoczesnych rozwiązań 
technologicznych, od wielu 
lat znajduje się w czołów-
ce fi rm ciepłowniczych w 
kraju. Konkretnymi osią-
gnięciami OPEC jest no-
woczesny – na poziomie 
europejskim – system cie-
płowniczy w Gdyni i Rumi, 
gdzie udało się zlikwido-
wać wszystkie kotłownie 
i włączenie budynków do 
miejskich sieci ciepłowni-
czych. Scentralizowany i 
oparty na nowoczesnej cie-
płowni   został również sys-
tem ciepłowniczy w Wejhe-
rowie. Natomiast moderni-

Jakość roku 2008 dla OPEC
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni otrzymało prestiżowe wyróżnienie - tytuł JAKOŚĆ ROKU 2008. Or-
ganizatorami Programu Promocji Jakości Promocji w Polskich Przedsiębiorstwach, którego efektem są te wyróżnienia zorga-
nizowany został przez Polskie Centrum Badań iCertyfi kacji S.A. oraz Redakcję Biznes Raportu Gazety Prawnej. 

zacja kotłowni gazowych 
w Sopocie bardzo znacząco 
przyczyniła się do uzyska-
nia przed 7 laty przez to 
miasto statusu kurortu.
JAKOŚC ROKU 2008 to 
oczywiście nie jedyna na-

groda, którą otrzymała w 
ciągu ostatniego roku fi r-
ma. 
W ubiegłym roku OPEC 
otrzymał m.in. Certyfi kat 
Pracodawca Przyjazny 
Pracownikom, Nomina-

cję do Lauru Honorowego 
Ciepłownictwo Polskie dla 
najnowocześniejszej fi rmy 
ciepłowniczej w kraju oraz 
Godło Europejski Standard 
(wrzesień 2008).

(ajg)

Wandale pomalowali kościoły 
Obraźliwe i ordynarne napisy przeciw Kościołowi i księżom zrobili wandale w nocy z soboty na 
niedzielę na kilku świątyniach w Gdyni i Rumi. Malarze podpisali się we wszystkich przypadkach 
znakiem Polski Walczącej.
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- Powiedział pan, że pie-
niądze zainwestowane 
w sport i kształcenie 
młodzieży to najlepiej 
wydane przez pana w 
życiu pieniądze. Czy 
mógłby pan krótko uza-
sadnić?
- Sport rozwija bardzo i 
to nie tylko fi zycznie, ale 
również w sensie dyscy-
pliny. Przykładem są dla 
mnie moje własne dzieci, 
w których rozwój sporto-
wy starałem się inwestować 
od najmłodszych lat i choć 
może nie osiągnęły bardzo 
znaczących sukcesów waż-
ne jest to, że sport nauczył 
ich wielu pozytywnych rze-
czy. Obserwując również 
rozwój piłki ręcznej w Gdy-
ni, szczególnie cieszę się z 
dzieci, które poprzez Szkol-
ne Koła Sportowe trafi ają 
do klubów sportowych. Jest 
to najlepsza alternatywa dla 
czasu, który spędzamy przy 
komputerach czy przed tele-
wizorami. Jednak sport bez 
sponsorów ma bardzo małe 
szanse na dynamiczny roz-
wój.
- Wszędzie słyszymy o 
nadchodzącym kryzy-
sie gospodarczym, czy 
według pana będzie 
trudniej o sponsorów?

Dobrze wydane
Z Józefem Poltrokiem,  – jednym z laureatów Me-
dalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego rozmawia 
Andrzej Gojke.

Medale im. Eugeniusz 
Kwiatkowskiego wrę-
czono podczas uroczy-
stej sesji Rady Miasta 
z okazji 83. rocznicy 
nadania Gdyni praw 
miejskich.  Otrzymali je 
Ks. Grzegorz Miloch, 
profesor Krzysztof 
Skóra i przedsiębior-
ca Józef Poltrok.

Wybitnie zasłużonym

Medale radni mogą 
nadać obywatelom pol-
skim, cudzoziemcom, 
organizacjom społecz-
nym, przedsiębior-
com i instytucjom. 
W jednym roku nie 
można przyznać 
więcej niż trzy ta-
kie wyróżnienia. 
Zasłużonych  dla 
Gdyni wyróż-
niono w tym 
roku po raz 15. A 
oto wyróżnieni i krótkie 
oraz ich krótkie laudacje.
Józef Poltrok - właści-
ciel ŁĄCZPOL-u, jednej 
z najbardziej dynamicz-
nie rozwijających się 
fi rm na Pomorzu. W 
latach 200-2008 fi rma 
przeznaczyła kilka-
set tysięcy złotych 
na sponsorowanie 
piłkarek ręcznych 
Klubu Sportowe-
go Łączpol Gdy-
nia grającego 
w ekstrklasie. 
Dzięki zaanga-
żowaniu Józe-
fa Poltroka i 
przekazanym 
środkom zorgani-
zowanych zostało też kil-

pieniądze

„Czas Gdyni” dla Allconu
Nagrodę i wyróżnienia  „Czas Gdyni” - Przewodniczącego Rady Miasta za najlepsze inwestycje roku 
2008 w naszym mieście wręczone zostały 10 lutego podczas uroczystej sesji  w Teatrze Miejskim. W 
tym roku główny laur przypadł gdyńskiej fi rmie Allcon za 2 budynki kompleksu Łużycka Offi ce Park. 
Odebrali ją prezesi Allconu - Mariusz Białek i Arkadiusz Łuczycki. Wyróżnienia przyznano SKOK Stef-
czyka, Zarządowi Morskiego Portowi Gdynia S.A. oraz spółce BARA. 

Budowany przez Allcon 
kompleks 4 budynków przy 
ul. Łużyckiej 5 projektu 
architekta Krzysztofa Gry-
czyńskiego, charakteryzu-
je elegancka, nowoczesna 
forma architektoniczna o 
układzie horyzontalnym i 
prostych krawędziach. Uzy-
skano ją przez zastosowa-
nie dużych przeszklonych 
płaszczyzn, naturalnego 
kamienia i stali nierdzew-
nej. Efektem jest spójność 
zarówno wewnętrzna jak i 
zewnętrzna oraz zgodność z 
przeznaczeniem obiektów. 
Całość harmonizuje także 
z elementami urządzenia 
terenu tzw małej architek-
tury. Nagrodę czas Gdyni 

Nz. Nagroda „Czas Gdyni dla fi rmy Allcon” (od lewej) Wojciech Szczu-
rek, Stanisław Szwabski oraz prezesi fi rmy Allcon Arkadiusz Łuczycki 
i Mariusz Białek.
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przyznano za dwa oddane 
w ubiegłym roku budynki. 
Dzięki tej inwestycji (obec-

nie wykańczane są kolejne 
dwa budynki), ulica Łużyc-
ka staje się jedną z najbar-

dziej atrakcyjnych - dla bar-
dzo wymagającego biznesu 
– lokalizacji.Wyróżnienia 
otrzymali: Zarząd Mor-
skiego Portu Gdynia S.A. 
za budynek biurowy przy 
ul. Janka Wiśniewskiego 
31. projektu mgr inż. arch. 
Rafała Ickiewicz, SKOK- u  
Stefczyka za budynek biu-
rowo – usługowy przy ul. 
Legionów. Autorem jest ar-
chitekt Jan Kozłowski Pro-
jekt z gdyńskiej pracowni 
CKK Architekci oraz fi rma 
BARA sp. z o.o. za Hotel 
Hotton przy ul. Św. Piotra 
w Gdyni projektu mgr inż. 
arch. Ryszard Domaracki z 
gdyńskiej fi rmy ECG „Or-
bital”.                   (ANGO)

- Dzisiaj mówienie o kry-
zysie to jest najprostsze 
wytłumaczenie – nie dam 
pieniędzy bo jest kryzys. 
Przede wszystkim nie są to 
aż taki wielkie pieniądze, 
żeby ta wymówka była wy-
starczająca, by mogli się za 

nią chować wła-
ściciele fi rm. Na 
całe szczęście 
jest jednak duża 
grupa ludzi, która 
rozumie potrzebę 
inwestowania w 
rozwój sportu i 

to by do uprawiania sportu 
przez młodzież był jak 
największy dostęp. Obser-
wujemy zmagania na spor-
towych arenach z wielką 
przyjemnością, ale czasem 
nie uświadamiamy sobie jak 
ogromnie ciężka jest praca 
nad osiągnięciem wyników 
w sporcie. Uświadomiłem to 
sobie odkąd Łączpol został 
sponsorem drużyny gdyń-
skich piłkarek ręcznych. 
- Jest to dla pana moty-
wacja?
- Oczywiście, że mnie to 
dopinguje. Zarówno cięż-
ka praca i ale i kiedy wi-
dzę zapał z jakim młodzież 
uprawia sport oraz radość 
z osiągniętych wyników. I 
zawsze gorąco namawiam 
gdyńskich biznesmenów do 
sponsorowania sportu i będę 
to robił.
- Kiedy dowiedział się 
pan o przyznaniu Me-
dalu im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego? Jak 
pan zareagował?
- Szczerze przyznaję, że 
nie myślałem nigdy o ta-
kim wyróżnieniu. Gdynia 
to moje ukochane, bardzo 
szczególne miasto, dlatego 
to niespodziewane wyróż-
nienie przyjmuję z ogromną 
radością, zadając sobie jed-
nocześnie pytanie czy już na 
nie zasłużyłem.
Dziękuję za rozmowę

Józef Poltrok z Medalem im. Eu-
geniusza Kwiatkowskiego za Wy-
bitne Zasługi dla Gdyni.

Podczas sesji wicewojewoda pomorski Michał Owczarczak wrę-
czył gdynianinowi Januszowi Różalskiemu, zastępcy dyrektora 
Okręgowego Przedsiębiorstwa Enegetyki Cieplnej nadany przez 
prezydenta Lecha Kaczyńskiego Srebrny Krzyż Zasługi.

Srebrny Krzyż Zasługi

k a n a ś c i e 
turniejów 

m ł o d z i e -
żowych w 

piłce ręcznej. 
U f u n d o w a ł 

też stypendia 
dla 20 młodych 

spo r towców. 
Przedsiębiorca 

dba również o 
kulturę. Przeka-

zał m.in. 30. tys. 
zł na rzecz Capelli 

Gedanensis. Józef 
Poltrok jest Kon-
sulem Honorowym 

Litwy na Pomorzu. 
Od kilku lat w swym 

o ś r o d k u 
w c z a s o -
wym w Ła-

pinie orga-
nizuje nieod-

płatne kolonie 
dla 20. dzieci z 

polskich rodzi-
na na Litwie. 
- Pieniądze wy-

dane na sport i 
kształcenie dzieci 

– powiedział Józef 
Poltrok, - to najle-

piej wydane pienią-
dze w moim życiu. 

Ks. Grzegorz Mi-
loch – dyrektor Sto-

warzyszenia Hospi-
cjum Św. Wawrzyńca 

w Gdyni. Od 1990 roku 
w parafi i NMP Królowej 
Polski. Zaraz po przybyciu 
do Gdyni zajął się pracą 
z osobami nieuleczalnie 
i terminalnie chorymi w 
gdyńskim hospicjum. Za-
inicjował przekształcenie 
istniejącego od 1987 roku 
hospicjum domowego w 
Stowarzyszenie Hospicjum 
Św. Wawrzyńca, którego 
od 1991 roku pełni funkcję 
dyrektora. Stowarzyszenie 
pod kierownictwem ks. 
Grzegorza Milocha spełnia 
doniosłą rolę wobec osób 
terminalnie chorych, cier-
piących i ich rodzin. 
Profesor Krzysztof Skóra 
– kierownik Stacji Morskiej 
Instytutu Oceanografi i Uni-
wersytetu Gdańskiego w 
Helu. Jest gdynianinem  ab-
solwentem III LO w Gdyni 
i Oceanografi i na Wydziale 
Biologi i Nauk o Ziemi UG. 
Specjalizuje się w biologii 
i ekologii ryb strefy przy-
brzeżnej Bałtyku. Tworzy 
i realizuje liczne projekty 
ochrony siedlisk, fauny i 
fl ory Morza Bałtyckiego. 
Szczególnie znane są jego 
działania dotyczące czyn-
nej ochrony fok i morświ-
nów Bałtyckich. 

(ajg, zpumg)

MEDALE
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Ponieważ odwołania od tej 
decyzji nie przyniosły rezul-
tatu, Krzysztof Sampławski 
– właściciel, dzierżawiącej 
teren i willę Śreniawa, spół-
ki Hadex postanowił zwró-
cić się o rozstrzygnięcie spo-
ru do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego.
Japońska Górka, na której 
stoją zbudowany w 2001 
roku hotel i połączona z nim 
przedwojenna willa to jeden 
z najpiękniejszych zakątków 
Gdyni. Właściciel Hadexu 
uważa jednak, że stary bu-
dynek powoli przestaje do 
całej okolicy pasować. Hotel 
Nadmorski, korty tenisowe 
Arki, a u stóp klifu jeszcze 
młodsza restauracja Bar-
racuda. Sampławski chce 
rozbudowywać Hotel Nad-
morski. Jednak pozostawie-
nie – będącej jego zdaniem 
w bardzo złym stanie willi 
– sprawia, że rozbudowa po 
prostu przestaje być opła-
calna. Uważa także oddając 
w dzierżawę 40 ha działkę 
z willą Śreniawa, miasto 
zaakceptowało plany budo-
wy Hotelu Nadmorskiego, 
a obecnie obejmując obiekt 
ochroną konserwatorską 
uniemożliwia dalszą realiza-

Rozwój czy historyczne walory
Gdyńscy samorządowcy postanowili chronić przedwojenną willę Śreniawa, którą chciałby zburzyć 
dzierżawca terenu – właściciel połączonego z obiektem Hotelu Nadmorskiego przy ul. Ejsmonda w 
Gdyni. Radni jednak w planie zagospodarowania przestrzennego okolicy gdzie znajdują się obiekty 

uchwalili objęcie Śreniawy ochroną konserwatorską. 

cję planów. Przygotowany 
przez prawników Hadexu 
wniosek o unieważnienie 
ustaleń planu trafi ł już Wo-
jewódzkiego Sądu  Admini-
stracyjnego 
- Mamy spore szanse, aby tę 
sprawę wygrać – stwierdził 

w wypowiedzi dla Dzien-
nika Bałtyckiego Krzysz-
tof Sampławski. - Według 
mnie urzędnicy w zapisach 
planu dopuścili się narusze-
nia prawa. 
Tych pretensji nie po-
dzielają  włodarze miasta.

- Odrzucając wnioski spół-
ki Hadex zdawaliśmy sobie 
sprawę – stwierdził wice-
prezydent Marek Stępa, - że 
sprawa może trafi ć do sądu. 
Jestem jednak zupełnie spo-
kojny o jej rozstrzygnięcie. 
Nie było innej możliwo-

ści ochrony willi Śreniawa 
przed wyburzeniem, ponie-
waż byłoby to niezgodne z 
prawem.
- Budynek przedstawia war-
tość historyczną i to nie tyl-
ko z mojego punktu widze-
nia, ale generalnie z punktu 

widzenia opieki nad zabytka-
mi – powiedział Expressowi 
Robert Hirsz, miejski kon-
serwator zabytków w Gdy-
ni. - Stwierdzili to zarówno 
Wojewódzki Konserwator 
Zabytków, jak i Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Zdarza się jed-
nak, że  zachodzi pewna ko-
lizja pomiędzy utrzymaniem 
walorów historycznych, a 
rozwojem miasta. Tak wła-
śnie jest w tym przypadku. 
Zawsze trzeba więc wywa-
żyć argumenty za i przeciw.
Willa Śreniawa wybudowa-
na została w 1921 r. z inicja-
tywy hrabiego Adama Stad-
nickiego. W czasie II wojny 
światowej mieściły się tu 
biura niemieckiej marynarki 
wojennej (Kriegsmarine). Po 
wojnie w budynku był dom 
wypoczynkowy, a potem ho-
tel (stary Nadmorski). Nowy 
Nadmorski, z którym wil-
la jest połączona to jedyny 
czterogwiazdkowy hotel w 
mieście, które w sezonie bo-
ryka się z wielkimi brakami 
bazy hotelowej, co powodu-
je, że traci turystów na rzecz 
Sopotu, Gdańska czy nawet 
mało atrakcyjnej turystycz-
nie Rumi.               (ANGO)

Willa Śreniawa wybudowana została w 1921 r. z inicjatywy hrabiego Adama Stadnickiego.

Wielkopostny rytuał po-
sypywania głów popiołem 
został wprowadzony do li-
turgii około IV w. i aż do 
X w. był przeznaczony wy-
łącznie dla osób publicznie 
odprawiających pokutę. 
Po ceremonii pokutnicy 
musieli opuścić kościół, a 
jego progi wolno im było 
przekroczyć dopiero po 
spowiedzi wielkanocnej, w 
Wielki Czwartek, obcho-
dzony jako dzień odpusz-
czenia grzechów i pojed-
nania z Kościołem. Później 
sypanie popiołu na głowę 

stało się obrzędem stoso-
wanym wobec wszystkich 
wiernych. Dotychczas jest 
to znak pokuty i żalu za 
grzechy. Obrzędy kościel-
ne wyznaczały także ko-
niec zabaw zapustnych, ale 
jeszcze na początku XX w. 
zabawy, psoty i różne zwy-
czaje zapustne trwały przez 
całą Środę Popielcową. 
Sama ceremonia kościelna 
i proch sypany na głowy 
były pretekstem dla psot, 
połączonych z rozsypywa-
niem popiołu. „Ale nato-
miast nie fatygując księży 

swawolna młodzież roz-
dawała go sama, trzepiąc 
się po głowach workami 
popiołem napełnionymi” - 
opisywał ks. Jędrzej Kito-
wicz fi gle młodzieży w Śro-
dę Popielcową w XVIII w. 
za panowania Augusta III. 
W Środę Popielcową lub 
w ostatni, zapustny, wtorek 
przed północą w karczmach 
całej Polski odbywały się 
spotkania i zabawy kobiet, 
z udziałem młodych męża-
tek, które musiały wkupić 
się do grona starszych wie-
kiem gospodyń, oraz ob-

rzędowe tańce na urodzaj, 
na wysoki len i konopie 
(...) Wszystkie te zabawy i 
zwyczaje pod koniec dnia 
ustępowały wielkopostnej 
powadze. Starannie myto 
i wyparzano wszystkie na-
czynia, a patelnie i rynien-
ki wyrzucano przez okno 
do sadu albo wynoszono 
na strych. W ten sposób 
manifestowano gotowość 
do wielkopostnych umar-
twień. W ciepłym miejscu, 
na przypiecku, gospody-
nie stawiały z zaczynem z 
mąki żytniej i wody na po-

stny, kwaśny żur - barszcz 
biały, podstawową potrawę 
w wielkopostnym jadłospi-
sie, śpiewając przy tym: 
„Wstępna Środa następuje 
kuchareczka żur gotuje”, 
lub inne piosenki o „Panu 
Żurskim”. Po wsi obno-
szono garnek z żurem, a 
w karczmie na widocznym 
miejscu wieszano na sznur-
ku szkielet śledzia, aby 
przypominał wszystkim 
o obowiązku przestrzega-
nia postu. (...) Do naszych 
czasów zachowały się je-
dynie kościelne obrzędy 

Środy Popielcowej. Wielki 
Post - ustanowiony w Ko-
ściele w II w., podobnie jak 
samo święto Wielkanocy. 
Początkowo ze względu 
na prześladowanie chrze-
ścijan trwał bardzo krótko. 
Tertulian, rzymski pisarz 
chrześcijański, żyjący w 
II w., zamieszcza w swych 
pismach wzmianki o litur-
gii dwudniowego wówczas 
postu poprzedzającego 
Wielkanoc, obowiązujące-
go w Wielką Środę i Wielki 
Piątek. 

Jarosław Woliński

Czas na Popielec i Wielki Post
Środa Popielcowa (Popielec) to pierwszy dzień Wielkiego Postu. We wszystkich kościołach w tym dniu posypuje się głowy wiernych 
popiołem z ubiegłorocznych palm wielkanocnych, a księża przypominają o śmierci, przemijaniu i znikomości rzeczy ziemskich słowami: 
„Pamiętaj człowieku, że z prochu powstałeś i w proch się obrócisz”. 

Piątek trzynastego okazał 
się szczęśliwym dniem 
dla 8. fotografi ków amato-
rów, którzy nadesłali swoje 
zdjęcia na tegoroczną edy-
cję konkursu. O godzinie 
17. w sali wystawowej 

Muzeum Miasta Gdyni w 
Centrum Rozrywki Gemini 
odbyło się ogłoszenie wy-
ników konkursu. Nagro-
dy i wyróżnienia wręczał 
prezydent miasta Wojciech 
Szczurek. 

Do tegorocznego konkursu 
niestety wpłynęło niewiele 
zgłoszeń od profesjonal-
nych fotografów oraz fo-
toreporterów i w związku 
z tym nie przyznano w niej 
nagród głównych. Jurorzy 

postanowili jedynie wy-
różnić Adama Matuszew-
skiego za cykl „Pasja życia 
czyli van Gogh z Grabów-
ka”. Laureat otrzymał ty-
siąc złotych. Obok nagro-
dzonych Piotra Zabłockie-

go, Pawła Siwka i Roberta 
Leśniewskiego jurorzy wy-
różnili  nagrodami po 500 
zł. Katarzynę Szafrańską, 
Krzysztofa Buduckiego, 
Tomasza Piwnickiego, Ka-
mila Milewskiego i Krzysz-

tofa Krzyżanowskiego.
Pokonkursowa wystawa w 
Gemini potrwa do 1 marca. 
Organizatorzy zapraszają 
do jej obejrzenia. Wstęp 
wolny.
                      (ajg)

Gdyńskie fotografi e i piątek trzynastego
2,5 tysiąca złotych nagrody dla Piotra Zabłockiego za zdjęcia: „Orłowskie latarnie”, Owoce morza” i Łuki nad Węglową” w konkursie „Gdynia tradycyjnie 
nowoczesna”. Laureatem drugiej i trzeciej nagrody zostali odpowiednio Paweł Siwek (2 tys.) i Robert Leśniewski (1,5 zł.). Jury przyznało także pięć wyróżnień.
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 AKTUALNOŚCI

Bractwo stopniowo, wraz 
ze wzrostem „świadomości 
historycznej” jak też i zasob-
ności członków, zaczęło dą-
żyć do uzyskania spójności 
historycznej w stosunku do 
odtwarzanego okresu czyli 
przełomu XIV i XV wieku. 
Zgłębiali wówczas praktycz-
nie niedostępne opracowania 
historyczne dotyczące mię-
dzy innymi: strojów; mate-
riałów i krojów używanych 
w średniowieczu, uzbroje-
nia i opancerzenia; technik 
i materiałów służących do 
ich wykonania oraz tłuma-
czeń traktatów bojowych 
(średniowiecznych podręcz-
ników i opracowań dotyczą-
cych nauki walki wręcz oraz 
bronią). Dzięki regularnym 
treningom w bractwie jest 
wielu ludzi liczących się w 
stawce podczas turniejów.
Z biegiem czasu gdy ape-
tyt na „żywą historię” rósł, 
okazało się, że większość 
rzemieślników nie związa-
nych z rycerstwem nie jest w 
stanie sprostać ich wygóro-
wanym wymaganiom i zmu-
szeni zostali aby mozolnie 

zgłębiać tajniki popularnych 
w średniowieczu, a dziś 
praktycznie wymarłych za-
wodów. Dziś mają w swych 
szeregach osoby szyjące 
stroje historyczne, płatnerzy 
robiących zbroje i elementy 
płytowe, płatowe oraz kol-
cze jak również szewców, 
odlewnika oraz jubilera.
Od początku istnienia brac-
twa, oprócz picia piwa, ele-
mentem, który pochłaniał 
większość ich energii i zaso-
bów była walka.
W Kompanii dostosowali od 
początku repliki broni wyko-
nane ze stali nawet w lekkich 
pojedynkach treningowych, 
a atrapami drewnianymi po-
sługiwali się wyłącznie pod-
czas rozgrzewki bądź zapra-
wy kondycyjnej.
Aby zabawa była bezpieczna 
należało stosować jak naj-
pełniejsze opancerzenie. Ab-
solutnym minimum osłon dla 
osoby chcącej wziąć udział 
w treningu jest przeszywani-
ca – wykonana z naturalnych 
materiałów pikowana kurtka 
tłumiąca ciosy, kolczuga, na-
łokietniki, naramienniki, na-

kolanniki, rękawice kolcze 
i hełm osłaniający głowę, 
twarz oraz szyję.  Zestaw 
oczywiście można rozbu-
dowywać np. o kirys, narę-
czaki bądź bigwanty czyli 
pełne, stalowe osłony rąk i 
nóg. Granicami są wyłącznie 
wierność historyczna oraz 
zawartość mieszka.

Pomimo zatępionej broni 
oraz coraz doskonalszych 
zbroi walka rycerska bywa 
brutalna i niebezpieczna , 
dlatego też ustalono zbiór 
zasad, które ograniczają 
ryzyko wystąpienia poważ-
niejszych kontuzji. Różnią 
się one w szczegółach zależ-
nie od organizatorów, jed-
nak można rozróżnić kilka 
głównych typów.

Pojedynki turniejowe – wal-
czy dwóch adwersarzy, wy-
bieranych drogą losowania 
lub też „wyzywających” się 
na pojedynek na placu tur-
niejowym. Podczas walki 
obowiązuje całkowity zakaz 
używania sztychów (ataków 
częścią kolącą broni), ataków 

apetyt na „żywą historię”
Rycerze w Gdyni

na oczy oraz krocze, ataków 
bronią na nadgarstki, kostki i 
stopy. Zasady bywają czasem 
bardzo restrykcyjne i można 
uderzać tylko bronią, bądź 
mogą być dozwolone ataki 
tarczą (często nie punktowa-
ne choć dobrze wyprowadzo-
ne mogą nieźle „wstrząsnąć” 
przeciwnikiem), uderzenia 
rękami, kopnięcia i zapasy. 
Najczęściej strefami punk-
towanymi są: głowa, korpus, 
łokieć i ramię oraz kolano i 
udo. Czasem rozszerza się 
strefy trafi eń punktowych 
o łydki i przedramiona. Na 
turniejach, zależnie od za-
sad, można walczyć bronią 
wybraną spomiędzy mieczy 
jednoręcznych, broni obu-
chowych oraz mieczy dłu-
gich. W pierwszych dwóch 
przypadkach używa się za-
zwyczaj tarcz. Obowiązu-
je oczywiście historyczne 
opancerzenie.

Są również turnieje trój-
bojowe, gdzie jeden poje-
dynek składa się z trzech 
walk – miecze z tarczą, broń 

obuchowa z tarczą oraz na 
miecze długie. Zwycięzcą 
jest ten kto wygra większość 
albo wszystkie walki.

Pojedynki turniejowe na za-
sadach angielskich – tutaj 
walka jest semi – kontakto-

wa, dopuszczone są sztychy, 
natomiast jest całkowity za-
kaz ataków na głowę. Broń 
jest odpowiednio przygoto-
wana, a uzbrojenie musi być 
kompletne,  jak w przypad-
ku walk grupowych, gdyż 
pchnięcia uchodzą za najbar-
dziej śmiercionośny rodzaj 
ataku.

Pojedynki semi – kontakt, 
czyli walki na zasadzie kto 
pierwszy zada punktowa-
ny cios. Po takim uderzeniu 
zawodnicy rozchodzą się i 
rozpoczynają kolejne star-
cie. Walki zazwyczaj liczone 
są do 3,5 albo 9 pkt.
Ten rodzaj walk z roku na 
rok cieszy się coraz mniej-
szym zainteresowaniem bra-
ci rycerskiej

Każdą walkę można wygrać 
na punkty, bądź przez nokaut 
lub poddanie.

Walki grupowe – walki grup 
zazwyczaj pięcioosobowych. 
Tutaj asortyment broni uży-
wanej przez rycerzy jest 
dużo większy – zaczynając 
od mieczy, toporów, przez 
wekiery i buzdygany, na bro-
ni drzewcowej takiej jak np. 
berdysze i glewie  kończąc. 
Zasady starć są proste – albo 
należy wyeliminować prze-
ciwną drużynę, albo osią-
gnąć określony cel. Może to 
być np. zdobycie fl agi, zaję-
cie mostu itp. Zawodnik jest 
martwy jeśli zostanie powa-
lony lub podda się. 

Bohurty – tutaj najczęściej 
spotykają się znacznie licz-
niejsze oddziały. Drużyny 
składają się zazwyczaj z kil-
kudziesięciu, a czasem nawet 
kilkuset osób. Strony mają 
swoich dowódców, ponie-
waż przy tak dużych bitwach 
zwycięstwo może zapewnić 

koordynacja i dobra taktyka. 
Stosuje się manewry forma-
cjami, wysyłanie odwodów 
na tyły wroga, pozorowane 
ataki i inne. Ten rodzaj walk 
najbardziej przypomina śre-
dniowieczne bitwy. Walczą-
cy krzyczą, broń pęka na 
tarczach i zbrojach przeciw-
ników.  Zasady ograniczone 
są do minimum. Nie atakuje 
się ludzi w kark, w oczy, na 
krocze oraz w newralgiczne 
miejsca oraz nie bije leżą-
cych. 

Jednym z aspektów odtwa-
rzania historii przez Wolną 
Kompanię Piechoty Lekkiej 
jest także działalność grupy 
strzelców prochowych. Po-
czątek XV wieku to czas, 
kiedy ręczna broń palna 
pojawiła się, głównie za 
sprawą husytów, na polach 
bitew. Wywołało to rewolu-
cję w sposobach wojowania 
i sprawiło, że w ciągu XV i 
XVI wieku tradycyjne ry-
cerstwo feudalne znikło z 
pola. Członkowie Bractwa 
starają się rekonstruować 
zarówno broń palną, jaką 
mogli się posługiwać strzel-
cy z odtwarzanej epoki, jak 
i sposoby jej użycia, ładowa-
nia, komendy na polu walki, 
zakres niezbędnego wypo-
sażenia. Ćwiczą zgranie od-
działu podczas przemarszu, 
ładowania i strzelania. Jeżeli 
miejsce i czas pozwoli, to 
z zachowaniem wszelkich 
zasad bezpieczeństwa, ćwi-
czą skuteczność i celność na 
słomianych lub drewnianych 
tarczach.

Dziś Kompania liczy blisko 
40 osób, z czego połowa  
bierze czynny udział w co-
rocznej rekonstrukcji Bitwy 
pod Grunwaldem.   
             Jarosław Woliński

Gdynia to nie tylko porty, statki, stocznie. Gdynia to także gdyńscy rycerze, 
a raczej znamienite Bractwo Rycerskie. Początki bractwa sięgają końca 
lat 90, kiedy to dosyć nieformalna grupa zapaleńców pod wodzą Andrzeja 
Skierki przybrała nazwę „Zbójcerze” i zaczęła siać postrach na trójmiej-
skch plażach. Dość szybko przemianowali się na Wolną Kompanię Piecho-
ty Lekkiej i pod sztandarem z czarną chimerą w złotym polu dumnie weszli 
w poczet klubów rycerskich.

„Od począt-
ku istnie-

nia bractwa, 
oprócz picia 
piwa, elemen-
tem, który po-
chłaniał więk-
szość energii 
była walka.” 

Kacper Kowalski, architekt, 
fotografi k i pilot paralotni 

Skrawek ziemiGdynianin Kacper 
Kowalski laureatem 
drugiej nagrody 
WORLD PRESS 
PHOTO 2009 - naj-
bardziej prestiżowe-
go konkursu fotogra-
fi cznego na świecie. 
Fotografi k, który 
specjalizuje się w 
zdjęciach z lotu pta-
ka startuje obecnie 
w paralotniarskim 
Pucharze Świata w 
Australii. Za inny cykl zdjęć plaży z lotu ptaka Kacper Kowalski (nz z prawej z Łukaszem 

Głowalą) otrzymał również nagrodę na konkursie Gdańsk Press Photo.
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z Gdyni został nagrodzony 
w 52. edycji World Press 

Photo. Nagrodę wywal-
czył w kategorii reportaż 

o sztuce i rozrywce („Arts 
and Entertaiment Stories”) 
za cykl zdjęć plaży we 
Władysławowie wykonany 
z lotu ptaka. Fotografi k la-
tał wówczas nad plażą we 
Władysławowie przez cały 
lipcowy dzień. Kilkanaście 
razy startował z klifu sta-
rając się sfotografować ten 
sam fragment plaży. W ten 
sposób powstał reportaż do-
kumentujący cały dzień nie-
wielkiego skrawka ziemi. 
Pomysł okazał się dosko-
nały i nie tylko zauważony 
przez znawców fotografi cz-
nej profesji, ale także nagro-
dzony.                          (ajg) 
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PARTNERZY

- Jakie są według pana przyczyny problemu spalania 
śmieci w przydomowych piecach i kotłowniach?
- Problem spalania odpadów w domowych piecach, choć 
w Gdyni występuje, jest niewielki. Jego przyczyn należy 
szukać z jednej strony w trudnej sytuacji materialnej 
osób spalających odpady, z drugiej zaś z wciąż 
niewystarczającej świadomości, że spalając odpady 
szkodzimy sobie i naszym sąsiadom. 
- Czy i w jaki sposób prowadzona jest edukacja 
ekologiczna w tym względzie?
- Informacje na temat spalania odpadów pojawiały się 
cyklicznie w lokalnych mediach (Dziennik Bałtycki, 
Echo Miasta) oraz cały czas prezentowane są na stronie 
internetowej Urzędu Miasta. Od dwóch lat kampanie o 
szkodliwości spalania odpadów w sposób bardzo barwny 
i przemyślany prowadzi na terenie Gdyni i innych gmin 
- członków związku, Komunalny Związek Gmin „Dolina 
Redy i Chylonki”.
- Czy są już konkretne efekty tych działań?
- Segregacja odpadów w Gdyni z każdym rokiem 
przynosi coraz większe efekty. W roku 2007 z terenu 
Gdyni zebrano ok. 1400 ton surowców, w roku 2008 było 
to już ok. 2000 ton. W roku 2008 rozpowszechniliśmy 
wśród mieszkańców Gdyni ulotkę „Gdynia naturalnie” 
zachęcającą mieszkańców do selektywnego gromadzenia 
odpadów. Aktualnie kończymy już prace nad ulotką na 
rok 2009 rok. 

Dzikie wysypiska to 
problem, który wystę-
puje w Gdyni podobnie 
jak w innych dużych 
miastach. Jego spraw-
cami są najczęściej 
właściciele domków 
jednorodzinnych. Nie 
bez winy są też drobni wy-
twórcy oraz usługi. W ubie-
głym roku zlikwidowanych 
zostało 234 takich miejsc – 
to znaczy o prawie100 wię-
cej niż w roku 2007. W tym 
roku w gdyńskiej Straży 
Miejskiej powstał Zespół 
Ochrony Środowiska, który 
zajmuje się szeroko rozu-
mianą prewencją.
Gdyńscy strażnicy wyko-
nują bardzo dużo kontroli, 
podczas których sprawdza-
ją m. in. czy właściciele po-
sesji mają podpisane umo-
wy na wywóz odpadów 
W przypadku ujawnienia 
braku umowy funkcjona-
riusze za pierwszym razem 

dają krótki termin na dopeł-
nienie tego obowiązku.  W 
2007 roku takich upomnień 
odnotowano 462, za to w 
2008 już o 411 mniej. Jeże-
li upomnienie nie skutkuje 
wystawiane są mandaty 
oraz wnioski o ukaranie do 
Sądu Grodzkiego. I tak w 
roku 2008 wystawiono 114 
mandatów i oraz 3 wnioski 
(w 2007r. było ich odpo-
wiednio 5 i 90).
- Mogłoby się wydawać, 
że kilkaset upomnień rocz-
nie, to bardzo duża ilość – 
mówi Dariusz Wiśniewski, 
komendant Straży Miej-
skiej w Gdyni. - Jednak w 
stosunku do wykonanych 
przez nas w 2008 roku bli-
sko 23 tys. kontroli, jest to 
w rzeczywistości niewielki 
procent. Bardzo nas cieszy 
duża świadomość miesz-
kańców, którzy coraz czę-
ściej zawiadamiają SM o 
śmiecących sąsiadach.    (j)

W Polsce 50% emisji 
dioksyn pochodzi ze 
złych technologii spa-
lania zanieczyszczo-
nych paliw stałych, 
biomasy i odpadów 
w domowych instala-
cjach grzewczych nie 
wyposażonych w ukła-
dy oczyszczania spalin 
i posiadających komi-
ny o wysokości naj-
częściej do 10 m. 
Uniemożliwia to wyniesie-
nie zanieczyszczeń na duże 
odległości i ich rozprosze-
nie przez wiatr, czego efek-
tem jest lokalny wzrost 
szkodliwych substancji w 
powietrzu atmosferycz-
nym. Stąd też bierze się 
określenie zjawiska jako 
tzw. „niskiej emisji”, tzn. 
pochodzącej z niskich ko-
minów domostw lub ewen-
tualnie małych lokalnych 
kotłowni. 
Jednym z najlepszych spo-
sobów likwidowania tej 
groźnej dla naszego zdro-
wia i życia sytuacji jest za-
chęcanie mieszkańców by 
likwidowali stare i nieeko-
logiczne piece na paliwa 
stałe (węgiel, koks) i za-
stępowali je ekologicznymi 
źródłami energii cieplnej 

(centralne ogrzewanie, 
ogrzewanie elektryczne, ga-
zowe lub olejowe). Najlep-
szym sposobem motywa-
cji jest oczywiście pomoc 
fi nansowa udzielona tym 
wszystkim, którzy podej-
mą  inwestycje polegające 
na likwidacji starego pieca 

i zastąpieniu go nowym  
zasilanym ekologicznym 
paliwem. W Gdyni takie 
dotacje miasto przyznaje 
swoim mieszkańcom od 11 
lat. Wartość dofi nansowa-
nia jak informuje gdyński 
ratusz może sięgnąć nawet 
1800 złotych, a jeżeli do-
datkowo zdecydujemy się 
zastosować w swoim domu 
niekonwencjonalne źródło 
ciepła w postaci np. kolek-
torów słoneczne, pomp cie-
pła itp., to możemy liczyć 
na dodatkowe 2500 zł  w 

przypadku osoby fi zycz-
nej lub 7000 zł  gdy takie 
inwestycje robi wspólnota 
mieszkaniowa. 
Wszyscy, którzy posiadają 
jeszcze w swoich domach 
stare kotłownie powinni 
mieć świadomość, że:
- Stężenie dioksyn i fura-
nów w wydobywającym 
się z domowych kominów 
dymie może wynosić 100 
nanogramów/m3, tym-
czasem ich dopuszczalne 
stężenie wynosi 0,1 nano-
grama/m3 (norma dla spa-
larni śmieci). Przekrocze-
nie 1000-krotne!!!
- Spalanie odpadów i śmie-
ci w kotłach na paliwa 
stałe jest zabronione przez 
producentów tych kotłów, 
ponieważ duża zawartość 
wydzielającej się wilgoci 
doprowadza do korozji ko-
tła, a kanały konwekcyjne 
bardzo szybko i silnie się 
zanieczyszczają.
- 28 tys. Polaków umiera 
każdego roku na choroby 
wywołane skażonym po-
wietrzem.
- Co dziesiąty mieszkaniec 
UE, który umierają z po-
wodu skażonego powietrza 
to Polak.
- Straty fi nansowe związa-

ne z nieobecnością w pracy 
z powodu schorzeń wywo-
łanych skażonym powie-
trzem w UE wynoszą 80 
miliardów euro rocznie
Sprawy ekologii są niezwy-
kle ważne dla władz miasta 
i nie chodzi tu tylko o ko-
lejne działania i inwesty-
cje. Dużo uwagi przywią-
zuje się by zmieniać stare 
zachowania mieszkańców 
na dobre. Fakt ten niech 
potwierdzają chociażby 
słowa prezydenta Wojcie-
cha Szczurka skierowane 
do mieszkańców na ulotce 
„Gdynia naturalnie”. Pre-
zydent jest głęboko prze-
konany, że dla wszystkich 
gdynian segregowanie od-
padów, sprzątanie po psie, 
używanie toreb ekologicz-
nych czy wyrzucanie do 
specjalnych pojemników 
zużytych baterii i przeter-
minowanych leków – to 
ważne zasady. 
Warto żyć, pamiętając, że 
otaczający nas świat nie 
jest naszą własnością. Na-
sze dzieci i wnuki będą żyć 
w takim środowisku, jakim 
je zostawimy – przekonuje 
prezydent i nie sposób nie 
zgodzić się z nim.

Zmniejszajmy 
niską emisję

Barwnie 
i przemyślanie
Z Bartoszem Frankowskim – naczelnikiem Wy-
działu Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Gdy-
ni rozmawia Andrzej Gojke.

Na straży ekologii

„Widoki 
przyrody 

są różne w róż-
nych miejscach, 
prawa przyrody 
są wszędzie ta-
kie same.” 

Tadeusz Kotarbiński

Zmieniając stare nawyki i przyzwyczajenia, m.in. segregując śmieci, zamiast je bezmyślnie palić, w bardzo istotny 
sposób przyczyniamy się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji, degradujących środowisko.
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Kilka rad dla pań i panów

Byliśmy gośćmi Komendy Miejskiej Policji w Gdyni 
W programie  dydaktycz-
nym  Gdyńskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w 
roku akademickim 2008 
–2009 wpisał się na dobre  
przedmiot: Bezpieczeństwo 
– wybrane aspekty prawne. 
Zajęcia prowadzi  p. Danu-
ta Wołk-Karaczewska. 
Nad bezpieczeństwem nas 
gdynian czuwają policjan-
ci. Zaciekawieni pracą sko-
rzystaliśmy z zaproszenia 
Komendy Miejskiej Policji 
w Gdyni  i  w styczniowy 
poranek  ruszyliśmy po-
znać nieznane. Przywitał 
nas  zastępca komendanta 
policji podinsp. Robert 
Leksycki.  
Pytaliśmy i pilnie uczestni-
czyliśmy w zajęciach: „Jak 
ustrzec się przed prze-
stępstwami”. 
Od naszego zachowania za-
leży bardzo wiele. Przede 
wszystkim nie kuśmy losu! 

Oto kilka rad dla pań:
Trzymaj przy sobie to-• 
rebki i siatki 
Portfel włóż w miejsce • 
niewidoczne, a pienią-
dze w różne miejsca 
Dokonując zakupów, • 
zawsze uważaj na to-
rebkę, portfel, doku-
menty 
Bądź czujna: unikaj • 
miejsc zatłoczonych 
(autobus, sklep, ulica, 
targowisko) 
Podczas płacenia nie • 
prezentuj zawartości 
portfela 

Zastanów się czy two-• 
ja biżuteria nie przy-
ciągnie wzroku prze-
stępcy 
Unikaj pustych przy-• 
stanków autobuso-
wych 
Podróżując wieczorem • 
autobusem, wsiadaj 
blisko kierowcy 
Nocą nie wracaj do • 
domu samotnie 
Unikaj miejsc źle • 
oświetlonych, nie ko-
rzystaj ze „skrótów” 
Bądź zorientowana co • 
się wokół ciebie dzieje 
Prowadząc samochód • 
nie kładź torebki na 
siedzeniu, a drzwi od 
strony pasażera za-
mknij od wewnątrz 
Podejmując gotówkę • 
z banku ,rozejrzyj się 
czy nie jesteś obserwo-
wana i czy ktoś za tobą 
nie idzie 
Nie przewoź większej • 
gotówki publicznymi 
środkami transportu 

i dla panów: 
Sprawiaj wrażenie • 
pewnego siebie, ufaj 
we własne siły 
Zwróć uwagę na oto-• 
czenie, w którym się 
znajdujesz 
Dbaj o kondycję fi -• 
zyczną 
Zwracaj uwagę na tzw. • 
sztuczny tłok 
Poruszaj się chodni-• 
kiem bliżej krawędzi 
jezdni w miejscach do-

brze oświetlonych 
Nie chodź na „skróty” • 
Portfel włóż w nie-• 
widoczne miejsce, a 
pieniądze w różne kie-
szenie 
Podczas płacenia nie • 
prezentuj zawartości 
portfela 
Bądź zorientowany co • 
się wokół ciebie dzieje 
Prowadząc samochód • 
nie kładź aktówki na 
siedzeniu, a drzwi od 
strony pasażera za-
mknij od wewnątrz 
Podejmując gotówkę z • 
banku rozejrzyj się czy 
nie jesteś obserwowa-
ny i czy ktoś za tobą 
nie idzie 
Nie przewoź większej • 
gotówki publicznymi 
środkami transportu  

Ale nie tylko nasze bez-
pieczeństwo było tematem 
spotkania, przez chwilę mo-
gliśmy „objąć” stanowisko 
-dowodzenia, podglądać 
okiem kamery mieszkań-
ców Gdyni i  obejrzeć świat 
przez „magiczne” okulary, 
które przedstawiają rzeczy-
wistość – jakbyśmy byli w 
stanie nietrzeźwości.
Spotkanie zakończyło się 
miłym akcentem. Na pa-
miątkę wizyty w Komen-
dzie Miejskiej Policji w 
Gdyni wszyscy dostaliśmy  
„policyjne” smyczki z logo 
gdyńskiej komendy.

K.M.
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Czy wiesz, że…
Ciekawostki...ciekawostki...ciekawostki...

Członek YMCA laureatem Pokojowej Nagrody Nobla

Laureat Pokojowej Na-
grody Nobla w 2008 roku, 
Martti Ahtisaari jest 
członkiem Oulu YMCA w 
Finlandii. W 1957 roku jako 
młody nauczyciel wstą-
pił do miejscowej YMCA 
w Oulu, gdzie był człon-
kiem drużyny koszykówki, 
a później jej trenerem. Jego 
pierwszą mię-dzynarodową 
misją była praca nauczy-
ciela w Pakistanie w latach 
1960-1963 w ramach pro-
jektu realizowanego przez 
YMCA. W 1995 roku, 
podczas obchodów stulecia 
YMCA-Oulu, Martti Ahti-
saari otrzymał najwyższa 
nagrodę fi ńskiej YMCA – 
Order Zasługi YMCA. 
W 2002 roku został zapro-
szony do objęcia funkcji 
Prezydenta YMCA w Fin-
landii, ale musiał odmówić 
ze względu na swoje mię-
dzynarodowe misje w Iraku 
i innych częściach świata.
  Komitet Nagrody No-
bla zdecydował się przy-
znać Marttiemu Ahtisa-
ari Nagrodę Pokojową
w 2008 roku w uznaniu 
jego trwających ponad 
trzy dekady wysiłków dla 
rozwiązywania konfl iktów 
międzynarodowych. „Wy-
siłki te przyczyniły się do 
bardziej pokojowego świata
i do braterstwa między na-
rodami w duchu Alfreda 
Nobla” – podkreślił Komi-
tet.

  W lutym 1994 roku Mart-
ti Ahtisaari został wybrany 
Prezydentem Republiki 
Finlandii. Funkcję piasto-
wał do 2000 roku. W tym 
czasie powołał Inicjatywę 
Zarządzania Kryzysowe-
go, której przewodniczył. 
W latach 1965-1973 pełnił 
funkcję Ambasadora Fin-
landii w Tanza-nii, 
a następnie kilku mi-
sji Organizacji Narodów 
Zjednoczonych. Był on 
głównym negocjatorem 
z ramienia Organizacji 
Narodów Zjednoczonych 
w Namibii w 1989 roku, 
kiedy to Namibia uzyskała 
niepodległość. Był inicja-
torem kilku misji pokojo-
wych, m.in. w Kosowie i 
Indonezji. 
  „Fińska YMCA, a zwłasz-
cza YMCA w Oulu, nie-
zwykle się cieszy z powodu 
otrzymania Poko-jowej Na-
grody Nobla przez  Mart-
tiego. Jesteśmy naprawdę 
dumni, że nasz członek 
zyskał tę nagrodę. To jest 
ważne wydarzenie w Fin-
landii i nasza YMCA zy-
skała dzięki niemu dużo 
roz-głosu” – powiedział 
Koikkalainen Jaakko, Se-
kretarz Generalny YMCA 
w Finlandii. 
  Warto przypomnieć, że 
dwóch innych przedstawi-
cieli YMCA także otrzy-
mało Pokojową Nagrodę 
Nobla: w 1946 roku John 
R. Mott, Prezydent Świa-
towego Aliansu YMCA, a 
w 1901 roku Henry Du-
nant, który w 1852 roku 
założył YMCA w Genewie, 
a 11 lat później Międzyna-
rodowy Komitet Czerwo-
nego Krzyża. Sylwetki tych 
laureatów Nagrody Nobla 
przedstawimy w kolejnych 
numerach „De Novo”.

(R.D.)
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Tradycja siatkarska wraca 
do gdyńskiej  YMCA

Uczniowski Klub Spor-
towy „Trefl  – YMCA” od 
października zadomowił 
się w budynku YMCA , 
kontynuując swoją dobrą 
passę , a także tradycję 
naszej organizacji, gdyż to 
właśnie w YMCA zrodziła 
się siatkówka.
Klub szczyci się profesjo-
nalną, wysoko wykwali-
fi kowaną kadrą trenerską, 
która pracuje społecznie na 
rzecz młodych siatkarek, 
również pod kątem odnowy 
biologicznej i sprawności 
ogólnej. Panowie: Adam 
Banach, Ireneusz Mar-
schall i Krzysztof Felski, 
znani są nie od dziś. Gdy 
zajrzymy do historii klubu 
–  odnajdziemy te  nazwi-
ska. Klub Trefl  przetrwał 
wiele wzlotów i upadków 
od zarania dziejów, czyli 
od roku 1953 – od kiedy to 
datuje się siatkówka kobiet. 
Promotorem utworzenia 
żeńskiej sekcji siatkarskiej 
był Bolesław Lenczewski, 
natomiast pierw-
szym trenerem – 
Tadeusz Brzeski, 
nauczyciel II LO, 
a później – trener 
mistrzów Polski 
juniorów. Sekcja ta 
wygrywała mecze 
w klasie „A”. Po 
nieudanym starcie 
do I ligi , w 1956 
roku przyszedł 
sukces – I miejsce 
w województwie. 
Pod kierunkiem 
trenera Mariana 
Fila drużyna wy-
walczyła awans do 
I ligi. W czołówce 
utrzymywała się 
jeszcze przez 13 
lat. Później znów 

zespół spadł do drugiej 
ligi. 
Wielka euforia to rok 1989 
– powrót do I ligi. Jednak 
nie długo trwała radość 
siatkarek, gdyż po sezo-
nie nastąpiła likwidacja 
siatkówki w SKS START 
Gdynia. W tym czasie spo-
tykamy, m.in. – nazwisko  
wymienionego wyżej tre-
nera– Adama Banacha.
S O S wysłane przez miło-
śników tej dyscypliny odbi-
ło się echem w Wojewódz-
kim Szkolnym Związku 
Sportowym. Dzięki temu 
siatkówka przeżywa swoją 
rekonwalescencję w dzia-
łającym przy Związku Wo-
jewódzkim – Międzyszkol-
nym Związku Sportowym 
GDYNIA przy szkole spor-
towej, zwanym później 
MKS. Jednym z trenerów 
jest pan Adam Banach. 
Lata dziewięćdziesiąte 
nie były tak przełomowe, 
przyniosły sukcesy , a co 
za tym idzie – ukojenie. 

Po przekształceniu MKS w 
dwusekcyjny Uczniowski 
Klub Sportowy Trefl  (1997 
rok), klub wielokrotnie 
zdobywał czołowe miejsca 
w rozgrywkach , również 
ogólnopolskich, a nawet I 
miejsce w Mistrzostwach 
Europy (Gdańsk 1997 r.).
Kolejne lata pod okiem wy-
mienionej już kadry, rodzą 
kolejne osiągnięcia siatka-
rek. Medale zdobywane są 
coraz częściej również w 
kategorii Piłka Plażowa.
UKS Trefl  Gdynia obecnie 
skupia gdyńskią młodzie-
żową siatkówkę dziewcząt, 
jest otwarty na współpra-
cę z innymi gdyńskimi 
klubami siatkarskimi, jak 
np. od 2009 roku – z klu-
bem Gdyńska Siatkówka 
TREFL Gdynia.
TREFL na bieżąco do-
konuje naboru nowych 
adeptek w wieku 11 – 14 
lat.
Jeżeli jesteś uczniem szko-
ły podstawowej lub gim-

nazjum , to zajrzyj do nas, 
zapraszamy:
dom YMCA przy ul. Że-
romskiego 26 jest otwarty 
zawsze, a dla siatkarek po-
czątkujących w czwartki w 
godz. 17.30 – 19.00 oraz 
w soboty w godz. 11.30 – 
13.30, natomiast kadetki i 
młodziczki trenują we wtor-
ki 17.30 – 19.00 i w piątki  
od 19.00 – 21.00
Kwalifi kacje chętnych 
dziewcząt  do gry w siat-
kówkę odbywają się 
we wtorki 17.30 – 19.00, 
czwartki 17.00 – 18.30, 
piątki 19.00 – 21.00
koszt zajęć to tylko 10 zł 
miesięcznie.

I TY MOŻESZ MIŁO, 
I ZDROWO SPĘDZIĆ 
CZAS, I  ZOSTAĆ 
MEDALISTKĄ!

Violetta Żółcińska
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Polemiki…polemiki…polemiki                                                                             Panie Profesorze, przekroczył Pan granice przyzwoitości!
 „Gazeta Wyborcza” w cy-
klu: „Polska to nie jest kraj 
dla starych ludzi” opubliko-
wała wywiad z profesorem 
psychologii społecznej, 
Wiesławem Łukaszew-
skim, autorem artykułów i 
książek z zakresu psycho-
logii osobowości.
     Już tytuł: „Dziadek 
do piachu” budzi odrazę, 
obrzydzenie i sprzeciw 
czytelnika, oraz dyskwali-
fi kuje profesora jako czło-
wieka nauki. Pan Profesor 
w wywiadzie wyznaje, że 
nie jest starszym mężczy-
zną (tak określiła go p. D. 
Wodecka), ale zgrzybiałym 
malkontentem, STARCEM 
pozostającym ze swoją 
uczonością na uboczu ży-
cia. 
  Dzieląc się swoją wie-
dzą na temat ludzi starych, 
przekracza Pan wszelkie 
granice przyzwoitości, a 
przy okazji pozwala sobie 
na ośmieszenie i depre-

cjonowanie działalności 
uniwersytetów trzeciego 
wieku.
  UTW według Pana Profe-
sora są: „nieapetyczną grą 
pozorów (…), gdzie trze-
ba starych zająć, żeby nie 
marudzili i już od nikogo 
nic nie chcieli”, „żenadą 
i mistyfi kacją gdzie nie-
szczęśni starcy (…) tworzą 
bazy danych o darmowych 
wyżerkach” i „gettami dla 
staruchów”. Studenci zaś 
to „ truchła, niepozbierani 
nieudacznicy biedy, słabo-
ści i zrzędzenia”.
  Czy takie określenia nie 
kompromitują uczonego? 
Kompromitują a nas stu-
dentów oburzają. Pan Pro-
fesor o uniwersyteckim 
programie dydaktycznym 
wie bardzo niewiele albo w 
ogóle. „Robienie włocha-
tych beretów” i „lepienie 
garnków” przez słuchaczy 
UTW (cytat z wywiadu) to 
niewybredna drwina Pana 

Profesora.
  Szanowny Pan Profesor 
nie zauważa, że na tych 
uniwersytetach  prowadzo-
ne są również  wykłady z 
bardzo szerokiego zakresu 
wiedzy, na poziomie nie 
ustępującym akademickie-
mu, a słuchacze tych uni-
wersytetów najczęściej, już 
przed laty, ukończyli studia 
wyższe.
  Nie analizuje poziomu 
wykładów, które obejmu-
ją bardzo szeroki zakres 
wiedzy z różnych dziedzin. 
Nie wie nic o pasjach reali-
zowanych z zapałem przez 
ludzi, którzy na emeryturze 
znaleźli czas na rozwijanie 
zainteresowań z młodości. 
  Na pewno szanowny Pan 
Profesor nigdy nie uczest-
niczył w organizowanych 
przez UTW wernisażach, 
bo miałby wówczas oka-
zję przekonać się o tym, 
że wiele z prezentowanych 
prac słuchaczy UTW po-

ziomem nie ustępuje wielu 
profesjonalistom. 
  Bardzo myli się Pan Pro-
fesor, twierdząc, że UTW 
są miejscem „dla starych, 
przestraszonych ludzi”. 
W rzeczywistości te uni-
wersytety są dla ludzi od-
ważnych, którzy nie godzą 
się na ich marginalizację, 
którzy dowodzą, że mogą 
być przydatni w społeczeń-
stwie coraz bardziej kon-
sumpcyjnym. Powołanie 
do życia UTW uważam 
za wielkie dobrodziejstwo 
dla ludzi starych. Wiem, o 
czym mówię, bo mam 80 
lat, jestem wykładowcą, a 
także słuchaczem Gdyń-
skiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku!
  Tylko w jednym przyznaję 
Panu Profesorowi rację: w 
naszym kraju dyskryminu-
je się ludzi starych. Dawny 
autorytet „nędznych star-
ców” wyparty został przez 
„wzorce” kreowane przez 

telewizję i komputer. Mło-
dzi ludzie są uprzedzeni i 
wrogo nastawieni do star-
szych, czemu dają wyraz 
na internetowym forum 
młodzieżowym. Pana Pro-
fesora oburzają prowadzo-
ne fora dyskusyjne ale nie 
zauważa, ze młodzi biorą 
przykład ze starszych zie-
jących uprzedzeniami, nie-
nawiścią i pogardą dla ina-
czej myślących. Czyż nie 
jest to między innymi efekt 
wychowywania naszego 
społeczeństwa przez wiel-
ce wpływową wyrocznię , 
niemal „akademię moral-
ności” ojca Tadeusza Ry-
dzyka? Czyż młodzież nie 
jest wizytówką dorosłych? 
Czyżby ludzie starzy żyli 
obok siebie w godnej na-
śladowania zgodzie, har-
monii i przyjaźni?!
  Potępiając młodzież, 
spójrzmy najpierw krytycz-
nie na siebie, uderzmy się 
w piersi, posypmy głowy 

popiołem. I pamiętajmy o 
starej zasadzie: „Takie będą 
Rzeczypospolite, jakie ich 
młodzieży chowanie”.
   UTW pokazują, że w 
świecie pełnym propagan-
dy możliwe jest życie obok 
siebie ludzi młodych i sta-
rych.
  Jak widać, przemądrza-
łymi wywodami pana Łu-
kaszewskiego nie należy 
się zbytnio przejmować, 
bo przecież „zgorzknia-
łych malkontentów” i pro-
fesorów z „bożej łaski” w 
naszym kraju nie brakuje. 
Przykładu z nich na pewno 
brać nie będziemy!

Kazimierz Krzyżak, 
wykładowca i słuchacz

Gdyńskiego 
Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku

Najdonioślejszym wyda-
rzeniem w styczniu 2005 
roku, opisanym w  „De 
Novo” nr 4, przez  p. Zbi-
gniewa Koziarza, była 
niezwykła wystawa w 
Muzeum Narodowym w 
Gdańsku. TRANSALPI-
NUM - artystyczna podróż 
z malarstwem europejskim 
od XV do XVII wieku w 
tle - „uświadomiła nam 
(…) wzajemne fascynacje 
artystyczne twórców z po-
łudnia i północy Europy.”
W wymiarze lokalnym tak-
że dokonywały się wielkie 
rzeczy. Na ostatniej stronie 
„De  Novo” w wydarze-
niach specjalnych pojawiła 
się informacja o wernisażu 
prac uczestników warszta-
tów  plastycznych „Arty-
styczna jesień”, zorgani-
zowanym przez Fundację 
„Senektus”.  
A tak z okazji „Międzyna-
rodowego wieczoru ko-
lęd” pisała p. Anna Lich-
nerowicz: „Życie nie musi 
być czarno-białe. Może 
mieć kolory tęczy(…)”.
Zaczynaliśmy nabierać 
pewności, że oto, będąc 
słuchaczami Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, uczestni-
czymy w czymś naprawdę 
doniosłym.

Na zakończenie zimowe-
go semestru p. Gabriela 
Kurpisz-Kasprzak tek-
stem „Najpiękniejszy bu-
kiet kwiatów ze wszyst-
kich łąk…” dziękowała 
słuchaczom „Polszczyzny 
pięknej i poprawnej”: „Jest 
coś pięknego, ulotnego w 
moich cotygodniowych 
spotkaniach ze Słuchacza-
mi. Jest też niepowtarzalny 
klimat naszych zajęć. (…) 
Myślę, że jedna z moich 
najpiękniejszych przygód 
(…) będzie miała wspaniały 
ciąg dalszy…”. Uwierzcie! 
Większość wykładowców 
i studentów tak właśnie 
przeżywała emocjonujący 
pierwszy rok „trzeciego” 
etapu życia.
Luty przyniósł upragnione 
ferie i trzydniowe zimowi-
sko w Jastrzębiej Górze. 
Było sympatycznie, mroź-
no, śnieżnie i w pełni zine-
growani odpoczywaliśmy 
przed dalszym studiowa-
niem.
Inauguracyjna Gala Gdyń-
skiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku odbyła się 10 

lutego w  79. rocznicę nada-
nia Gdyni praw miejskich.  
W auli Akademii Morskiej  
gdyńscy Seniorzy spotkali 
się z Wojciechem Szczur-
kiem, Prezydentem Gdyni. 
Pan Prezydent wręczył in-
deksy bardzo licznej  gru-
pie studentów, a my wszy-
scy obejrzeliśmy. ciekawą 
fi lmową kronikę autorstwa 
p. Marii Tomaszewskiej z 
dotychczasowych dokonań 
gdyńskiego uniwersytetu.  
Zgodnie z tradycją wysłu-
chano wykładu pani prof. 
dr hab. Aurelii Polańskiej 
pod wielce znaczącym ty-
tułem: ”Myślę, więc uczę 
się”. 
Nikt nie odnotował, jaka 
była pogoda, dlatego nie 
można dokonać żadnych 
porównań ani przeprowa-
dzić wnikliwej analizy me-
teorologicznej. 
Jedno jest pewne: po fe-
riach z entuzjazmem wró-
ciliśmy do studiowania!

Opracowała
Elżbieta Wierszko

„ Jedyne, co po nas zostaje, to opowieści,
opowieści, które muszą zostać opowiedziane”. 

Z kroniki  
Gdyńskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku

Dorota Kitowska – magi-
ster rehabilitacji ruchowej 
ze specjalnością odnowy 
biologicznej; koordynator 
Gdyńskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku; koor-
dynator projektu Gdynia 
55+ w gdyńskiej YMCA; 
członek Polskiego To-
warzystwa Rehabilitacji; 
uczestniczka sympozjów 
i seminariów naukowych; 
prowadzi Studium Rucho-
we dla Seniorów w gdyń-
skiej YMCA, redaktor 
naczelna De Novo.– czaso-
pisma Młodzieży Młodszej 
i Starszej.

Pani Dorocie Kitowskiej 
zadałam trzy ważne dla Se-
niorów pytania.
 
Pytanie 1

– Jak dbać o kręgosłup, 
by uniknąć kłopotów 
zdrowotnych? 

– Jest wiele przyczyn, które 
niszczą zdrowie człowieka, 
ale pierwsze miejsce w 
zgodnej opinii lekarzy, re-
habilitantów oraz zwolen-
ników medycyny naturalnej 
zajmuje kręgosłup. Nawet 
minimalne zwichnięcie 
kręgu (np. spowodowane 
gwałtownym ruchem cia-
ła) uciska nerwy i naczynia 
krwionośne, blokując dzia-
łanie jakiegoś organu ciała. 
Zarówno projekt „Gdynia 
55+”, jak i Studium Rucho-

we dla Seniorów 
cieszą się dużym 
zainteresowaniem. 
Spotkania w gronie 
rówieśników od-
budowują energię 
życia, zajęcia w 
grupach zaintere-
sowań pozwalają 
realizować pasje 
(plastyka, muzy-
ka, robótki ręczne, 
zabawy intelek-
tualne), rekreacja 
ruchowa i chore-
oterapia pobudzają 
naturalne zdolności 
ciała, gimnastyka 
mózgu i Qigong są źródłem 
młodości. 

Pytanie 2   

– Czym są dla Pani spo-
tkania ze starszą młodzie-
żą?

– To wielkie przedsię-
wzięcia, wiele nowych 
pomysłów, rozliczne obo-
wiązki, problemy dnia co-
dziennego, które należy 
rozwiązywać natychmiast, 
spotkania, rozmowy, po-
dejmowanie decyzji. Spo-
tkania z moimi wszystkimi 
słuchaczami są dla mnie 
wielką przyjemnością i in-
spiracją do działania.

Pytanie 3 

–  Czy poza pasją, jaką 
niewątpliwie jest praca, 

znajduje Pani czas na 
prywatne zainteresowa-
nia? 

– W wolnych chwilach 
sięgam po dobrą  książkę. 
Śledzę również wydaw-
nictwa naukowe dotyczą-
ce rehabilitacji ruchowej i 
odnowy biologicznej. Słu-
cham moich ulubionych 
utworów klasycznych. Z 
muzyką Jana Sebastiana 
Bacha,  Wolfganga  Ama-
deusza Mozarta w pełni od-
poczywam. Niestety mam 
coraz mniej czasu dla sie-
bie. Obiecuję sobie, że od-
pocznę,  ale na razie tylko 
…obiecuję. 

Dziękuję za rozmowę.
                                                     
                                                                                                   

Elżbieta  Wierszko

Żyjemy z pasją

  DENOWO  YMCA GDYNIA
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Medal-medalion bity w mosiądzu przedstawia herb Lwowa z czasu II Rzeczypospolitej.
 Zaprojektował Rudolf  Mękicki ze Lwowa. 
Średnica 242mm, masa 2,5kg.
Emitant: Muzeum Narodowe im. Króla Jana III we Lwowie.
Najprawdopodobniej, przedwojenny eksponat Muzeum Miejskiego w Gdyni. W czasie 
PRL skazany na zniszczenie.
Pan Stanisław Wyczawski ukrył go, a po 42 latach na uroczystej Sesji Rady Miasta
z okazji 71. rocznicy urodzin Gdyni,  przekazał  na ręce Pani Prezydent Franciszki Ce-
gielskiej – społeczeństwu Gdyni.

MIASTO LWÓW SIOSTRZYCY GDYNI
Semper Fidelis
ZAWSZE WIERNY

Pamiętam to miasto z od-
wiedzin u dziadka. Zapa-
miętałam zwłaszcza Ko-
piec Unii Lubelskiej oraz 
Cmentarz Orląt Lwow-
skich, gdzie w żołnierskiej 
mogile spoczywa stryj mo-
jej matki. Matka tęskniła 
za Lwowem, a na dalekiej 
Syberii strofami jego pieśni 
uczyła mnie historii ojczy-
stej.
„Idą, idą lwowskie dzieci, 
idą tułać się po świecie…” 
oraz „Mamo, czy jesteś 
przy mnie…”, a także pieśń 
o Jurku Bitschanie  wpro-
wadzały  mnie w okres 
działalności Legionów i 
Orląt Lwowskich. Z kolei 
katechizm  Bełzy: „Kto ty 
jesteś / Polak mały” otwo-
rzył przede mną świat pi-
sarzy, poetów, malarzy po-
chowanych na Cmentarzu 
Łyczakowskim. W pobliżu 
grobu Władysława Bełzy 
wiekuiste miejsce znaleźli: 
Maria Konopnicka, Gabrie-
la Zapolska, Artur Grottger, 
a tuzy polskiej kultury i na-
uki, że wymienię matema-
tyka Stefana Banacha oraz 
historyka Karola Szajno-
chę, mają tu nagrobkowe 
arcydzieła.
Co ja zresztą – mówiąc z 
lwowska – będę bałakać 
o rozlicznych pomnikach 
wybitnych Polaków i zwy-
kłych mieszkańców Lwo-
wa,o kościołach katolickich 

i unickich, muzeach, uczel-
niach, operze, Parku Stryj-
skim i ogrodach! Nie będę 
ranić serca swego i lwowia-
ków obecnym stanem tych 
historycznych miejsc, choć 
przyznaję, że po profanacji 
i poniewierce sowieckiej 
wiele już odrestaurowano, 
łącznie z nekropolią Orląt 
Lwowskich.
Tylko niektóre zabytki 
polskiej kultury ze Lwo-
wa udało się ewakuować 
i uratować. „Panorama 
Racławicka” i część zbio-
rów Ossolineum trafi ły do 
Wrocławia; wielotonowe 
popiersie Kornela Ujej-
skiego pokutuje, niemal 

zapomniane, w zaroślach 
parku w Szczecinie; po-
mnik ze spiżu króla Jana III 
Sobieskiego stoi w centrum 
Gdańska i tu odbiera należ-
ny hołd i podziw dla pro-
jektantów i odlewników. 
Należy przypomnieć, że w 
okresie stanu wojennego 

było to miejsce patriotycz-
nych spotkań społeczeń-
stwa Trójmiasta.
W naszej rodzinie katyń-
skiej mamy osoby, które 
miały szczęście urodzić 
się we Lwowie i doznać 
cudownej, niepowtarzalnej 

atmosfery przedwojennego 
grodu.
Uzupełniając fakty histo-
ryczne podam, iż Lwi Gród 
za powszechną dzielność 
mieszkańców z rąk mar-
szałka Józefa Piłsudskiego 
otrzymał najwyższe wo-
jenne odznaczenie, order 
Virtuti  Militari, i włączył 
go do herbu miasta, co jest  
uwidocznione na wizerun-
ku medalu.
Potężne i znaczące w 
dwudziestoleciu między-
wojennym miasto Lwów 
utrzymywało z młodziut-
ką, prężnie rozwijającą się 
Gdynią kontakty kultural-
ne. Cytuję za J.S. Pstrym, 

Żaglowiec – trzymasztowy bark “LWÓW”, to piękna karta polskiej historii na morzu. 
To zasłużony żaglowiec fl oty handlowej i Polskiego Szkolnictwa Morskiego. Uroczyste 
włączenie “Lwowa” do eksploatacji odbyło się nieco później (po powrocie z pierwsze-
go bałtyckiego rejsu)  – 4 września 1921 r. na redzie przyszłego portu Gdynia; podczas 

mszy św. celebrowanej przez dziekana morskiego – ks. Paykarta. On też poświęcił statek 
i banderę ofi arowaną przez lwowianki. Banderę wręczył komendantowi – Tadeuszowi 

Ziółkowskiemu wiceprezydent miasta Lwowa – dr Stahl.

Lwów – perła w koronie Rzeczypospolitej
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dyrektorem  rozgłośni 
lwowskiej Polskiego Ra-
dia: „Wesoła Lwowska 
Fala” z Tońciem i Szczep-
ciem wybrała się w podróż 
do Gdyni na zaproszenie 
gdyńskiego związku pro-
pagandy turystycznej dla 
zwiedzenia miasta, portu 
i łyknięcia słonego wiatru 
od morza(…).” Widziałam 
uśmiech na ustach prostych 
ludzi, kiedy po raz pierwszy 
oglądali na żywo znane po-
staci: w Szczepku  i Tońciu  
pulsowała bowiem gorąca 
krew  lwowiaków.
Lwi Gród za powszechną 
dzielność mieszkańców 
otrzymał z rąk marszałka 
J. Piłsudskiego najwyż-
sze wojenne odznaczenie 
– Order Virtuti Militari – i 
włączył go do herbu mia-
sta. Nieznanego Obrońcę 
Lwowa, żołnierza poległe-
go w bojach z Ukraińcami, 
po ekshumacji z mogiły na 
Cmentarzu Orląt złożono z 
honorami do Grobu Niezna-
nego Żołnierza w Warsza-
wie. Tym samym oddano 
cześć i chwałę poległym na 
wszystkich frontach świata  
w walce o wskrzeszenie i 
niepodległość Polski. 
Zaglądając do encyklopedii 
(PWN, 1974), nie mogłam 
nadziwić się, ile wysiłku 
musiał włożyć autor ha-
sła „Lwów”, aby usunąć z 
dziejów miasta polskość 
oraz jego 600-letnie trwa-
nie w granicach Rzeczpo-
spolitej!
Jakim uczuciem darzę Gdy-
nię ja sama?
Na pewno szacunkiem, 
chociaż serce moje należy 
do Kresów. Gdynia od kil-
kudziesięciu lat  stała się 
dla mnie przystanią, znam 
jej historię, ścieżki space-
rowe, kościoły, nekropolie 
i pomniki. Tu mam przy-
jaciół i znajomych. Lecz 
nade wszystko jest miastem 
rodzinnym moich wnuków.
W Rodzinie Katyńskiej jest 
wielu wnuków. Gdy nas 
już nie stanie, to oni będą 
przychodzić pod Pomnik 
Katyński na Cmentarzu 
Obrońców Wybrzeża w 

Redłowie, by oddać hołd 
pradziadom, żołnierzom II 
RP. To oni mają obowiązek 
zachować pamięć o sowiec-
kiej i komunistycznej eks-
terminacji narodu polskie-
go, o Polskiej Golgocie 
Wschodu. Wreszcie to oni 
przejmą od nas gromadzo-
ne pokoleniami  archiwa 
rodzinne, fotografi e, rzeź-
by, książki nasiąknięte bó-
lem i niesprawiedliwością 
dziejową, że mimo upływu 
68 lat zbrodnia na synach 
polskiego narodu nie zo-
stała osądzona.
Moi gdyńscy wnukowie! 
W ich rysach dostrzegam 
podobieństwo do kreso-
wych przodków. Dla nich 
lepię wileńskie uszka i 
serwuję lwowską wigilij-
ną kutię, śpiewam batiar-
skie piosenki i opowiadam 
Mickiewiczowskie ballady 
spod Nowogródka. Ale 
też wiozę ich do Muzeum 
Hymnu 
Narodowego w Będomi-
nie koło Kościerzyny, na 
kaszubską Drogę Krzy-
żową w Wielu oraz do 
etnografi cznego muzeum 
kaszubszczyzny we Wdzy-
dzach.
Ks. Hilary Jastak pod-
dał ocenie demografi cz-
ne procesy zespalania się 
Kaszubów z ludnością 

napływową i zauważył 
szansę na „nadzwyczajne 
uwolnienie od podziałów 
dzielnicowych”.* Więc ja, 
„Kargul” zza Buga, życzę 
moim gdyńskim wnukom, 
by ukochali Gdynię tak, 

Otwarcie i poświęcenie Cmentarza Orląt Lwowskich   (Lwów, 24 czerwca 2005 r.)

Kolumna Adama Mickiewicza

Nagrobek Marii Konopnickiej

Autoportret Artura Grottgera

jak ich kresowi dziadowie 
kochali Wilno i Lwów. I 
pozostali Jej zawsze wierni 
– SEMPER FIDELIS – jak 
przykazuje napis na Medalu 
„Miasto Lwów Siostrzycy 
Gdyni”. Zaprojektowany 
we Lwowie, emitowany 
przez Muzeum Narodowe 
im. Króla Jana III Sobie-
skiego medal był najpraw-

Przy grobie 
Władysława Ter-

leckiego, stryja 
matki,  Halina 

Młyńczak

Śluby lwowskie Jana Kazimierza (fragment obrazu  Jana Matejki)

dopodobniej przed woj-
ną eksponatem Muzeum 
Miejskiego w Gdyni. 
Uratowany przez Stani-
sława Wyczanowskiego 
przed wywiezieniem na 
śmietnik jako niepożąda-
ne świadectwo związków 
Polski ze Lwowem został 
przekazany władzom i 
społeczeństwu Gdyni. W 
akcie tym obok pana Wy-
czanowskiego uczestni-
czył dwunastoletni Piotruś 
Mariański ze swą babcią 
Haliną Młyńczak.

Halina Młyńczak

* ”Rozmowy z ks.  Jasta-
kiem”
 
PS
Może ktoś pomoże odtwo-
rzyć czas i rzeczywiste 
okoliczności wręczenia 
medalu Gdyni. Czekam  z 
niecierpliwością.                                                                                                                

H.M.
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Na mapie świata rajskie wyspy: 
Madagaskar i Mauritius
19 stycznia br brać studenc-
ka i my starsza młodzież 
Gdyńskiego Uniwersytetu 
III Wieku.  „powędrowa-
liśmy” wraz z prof. Tade-
uszem Palmowskim na 
wyspy Madagaskar i Mau-
ritius.
 Piękne zdjęcia i porywa-
jąca ciekawością opowieść 
Pana Profesora zaprowa-
dziła nas na Madagaskar, 
czwartą co do wielkości 
wyspę świata, która po-
wstała ok.100 mln lat temu 
przez oddzielenie się od 
Afryki, wyspy zwanej tak-
że „Czerwoną Wyspą” ze 
względu na barwę wystę-
pujących tam powszechnie 
gleb laterytowych o wyso-
kiej zawartości związków 
żelaza i glinu. 
Tę wyspę o powierzchni 
587 000 km kw. zamiesz-
kuje łącznie ok. 20 mln 
mieszkańców a ludność 
stanowi kilkanaście grup 
etnicznych pochodzących 
częściowo z Afryki a czę-
ściowo z Indonezji (średnia 
życia kobiety – 59 lat, męż-
czyźni – 55 lat). Mieszkań-
cy przemieszczają się po 
wyspie korzystając ze 104 
lotnisk i 2 linii kolejowych: 
jednej turystycznej, drugiej 
towarowej łączącej stolicę 

z największym portem To-
amasiwa .
Wyspiarze zajmują się ho-
dowlą, rybołówstwem i 
pasterstwem, uprawą ryżu, 
trzciny cukrowej, batatów i 
roślin tropikalnych (głów-
ne rośliny eksportowe: ka-
wowiec, goździkowiec – 2. 
miejsce w zbiorach świato-
wych, wanilia – 1. miejsce 
w zbiorach światowych, 
agawa sizalska, bawełna, 
pieprz). Trudnią się rów-
nież  eksploatacją drewna, 
zbieractwem, myślistwem 
a także wydobywaniem 
w niewielkim stopniu rud 
chromu, uranu, złota, ka-
mieni szlachetnych (labra-
doryty, szmaragdy) i ropy 
naftowej (w Toamasina). 
Zajęcia, ich i praca zależą 
od miejsca zamieszkania, 
gdyż na północy są suche 
lasy podrównikowe, w 
centrum wyżyny, na połu-
dniu stepy i sawanny, a na 
wschodnim wybrzeżu – 
dżungla.
Madagaskar charaktery-
zuje się zróżnicowaniem 
klimatycznym: klimat rów-
nikowy – wybitnie wilgot-
ny – jest na wschodzie, zaś 
klimat podrównikowy – 
suchy – na zachodzie.
Izolacja Madagaskaru spo-

wodowała, że występuje 
tam niepowtarzalna fl ora 
– głównie ze storczykami 
i wilczomleczami a także 
z karłowatymi baobabami, 
aloesami i innymi kak-
tusami. Są też sagowce, 
dzbaneczniki, pielgrzany 
madagaskarskie – drzewo 
podróżnych (w pochwach 
liści gromadzi się woda, 
wykorzystywana przez po-
dróżnych i pielgrzymów w 
porze suszy). 
Ciekawa jest również fauna 
z żółwiami, lemurami, kro-
kodylami, kameleonami, 
wieloma gatunkami motyli 
i ptaków. Wszystko to ma 
charakter endemiczny - po-
nad 80 proc. z ok. 13 tys. 
gatunków roślin i prawie 
1200 gatunków żyjących 
na wyspie zwierząt wystę-
puje wyłącznie na tym ob-
szarze. Około 300 spośród 
nich grozi wyginięcie.
Bogactwo fl ory i fauny po-
dziwialiśmy na zdjęciach z 
Parku Narodowego Isalo, 
który znajduje się w odle-
głości 400 km na południo-
wy zachód od stolicy kraju. 
Zajmuje 81,5 tys. ha lasów 
i sawanny. W parku spo-
tkać można 49 gatunków 
lemurów i 300 gatunków 
orchidei. Ciekawostką jest 

to, że żyjące tutaj węże są 
niejadowite. 
Ciekawość budzą grobow-
ce Malgaszów (stanowią 
99 proc. mieszkańców wy-
spy), zdobione z zewnątrz 
rogami zebu, malowidłami 
i rzeźbami. Jedną z naj-
większych uroczystości 
jest uświęcone wielowie-
kową tradycją „przewija-
nie kości”, czyli powtórny 
pogrzeb zmarłego członka 
rodziny przed 4 – 5 laty. 
Te rytualne uroczystości to 
wydarzenia radosne, gro-
madzące całą społeczność 
wioskową i trwające kilka 
dni. 
Stolica Madagaskaru An-
tananarivo zwana też Tana 
(nieco ponad 1 mln miesz-
kańców) nie ma zbyt wie-
le zabytków ale spośród  
tych, które są to: Pałac 
Królowych zbudowany z 
drewna,  pałac z XIX w. 
pełniący dziś rolę muzeum. 
Targowisko Zuma jest nie-
samowitym miejsce han-
dlu, gdyż można tam kupić 
wszystko, nawet poskleja-
ne jaja mamutaków, które 
były największymi ptakami 
jakie kiedykolwiek żyły na 
ziemi. Wysokie do trzech 
metrów, ważące pół tony 
– żyły współcześnie z ludź-

mi, dokładnie nie wiadomo 
kiedy wymarły, a najmłod-
sze skorupy jaj tych ptaków 
datowane są na ok. rok ty-
sięczny. Można też kupić 
zebu - gatunek bydła wy-
wodzący się od podgatun-
ku tura  udomowionego w 
Indiach około  8000 p.n.e. 
Zebu jest przystosowane 
do życia w środowisku 
gorącym i wilgotnym. Ta 
cecha spowodowała import 
zebu m.in. na Madagaskar. 
Zwierzęta wykonują  tutaj 
prace związane z rozdrob-
nieniem i wzruszeniem zie-
mi pod uprawy np. ryżu.
Warto wspomnieć, że  na 
Madagaskarze przebywa 
kilkudziesięciu zakonni-
ków, werbistów z Polski, z 
Pieniężna.

Słów kilka o wyspie Mau-
ritius. Ta rajska wyspa 
(1865 km² powierzchni), 
kształtu owalnego o dłuż-
szej średnicy 61 km i krót-
szej 47 km, otoczona jest 
ciepłymi wodami Oceanu 
Indyjskiego i wchodzi w 
skład archipelagu Maska-
renów (powstał miliony lat 
temu w wyniku podwod-
nych erupcji wulkanicz-
nych).
Stolicą wyspy i najwięk-
szym miastem jest Port 
Louis z muzeum ze świato-
wej sławy znaczkami Red 
i Blue Penny  i fabryką – 
muzeum cukru. 
Wyspę zamieszkują Hin-
dusi, Chińczycy i Europej-
czycy. Wspaniały łagodny 

klimat, ciepły ocean, piasz-
czyste plaże, bogata rafa ko-
ralowa, urzekające pejzaże, 
rzadkie gatunki fl ory i fau-
ny. Tu w Pamplemousses 
znajduje się najsłynniejszy 
park botaniczny z wieloma 
egzotycznymi gatunkami 
drzew: drzewa kadzidla-
ne, kroczące, kamforowe, 
chlebowca, cynamonowe, 
migdałowce, drzewka pie-
przowe, grejpfrutowe, ba-
obaby, 500 gatunków palm 
i wielkie lilie wodne  i…
cała masa innych niespoty-
kanych roślin.
Symbolem wyspy Mada-
gaskar jest lemur (niezwy-
kły ssak przypominający 
skrzyżowanie kota, psa i 
wiewiórki); wyspy Mau-
ritius – wymarły już ptak 
dodo (duży nielatający o 
krótkich masywnych no-
gach i  uwstecznionych 
skrzydłach i ogonie.) 
Podstawą gospodarki wy-
spy Mauritius jest turysty-
ka, eksport wyrobów tek-
stylnych, uprawa trzciny 
cukrowej, tytoniu, herbaty 
i kukurydzy.
Pozostajemy pod dużym 
wrażeniem spotkania z Pa-
nem Profesorem i dziękuje-
my za wirtualną możliwość 
udziału w tak wspaniałej 
eskapadzie i prosimy o za-
proszenia na następne wy-
cieczki!                                                                                                                          
                                                                                                                                

W imieniu 
studentów GUTW 

Hanna Puzio

„Niczego nie porzucam/ Niczego nie odzyskuję/ Płynę/ - przede mną wielka woda.” 

Gdyński Uniwersytet 
Trzeciego Wieku ma pięć lat!
Praktyka święcenia roczni-
cy jest podobno starsza niż 
Biblia – w III tysiącleciu 
p.n.e. w Egipcie organizo-
wano bieg faraona na prze-
pisanym tradycją dystansie 
dla zademonstrowania jego 
sprawności jako mężczy-
zny i władcy (podaję za 
Władysławem Kopaliń-
skim). My nie musimy ni-
czego udowadniać, my już 
się nie ścigamy. 
Z bogatej symboliki  cyfry 
pięć wybierzmy  pojęcia, 
które  symbolizują  nasze 
dokonania. Oczywiście w 
pięciu rocznicowych od-
słonach. 

Odsłona I – Jedność

Majowy chłodny dzień 
2005 roku. W holu YMCA 
tłoczno i gwarno. Trwają 
przygotowania do Neptu-
naliów. 
W kąciku prac ręcznych w 
systemie taśmowym po-
wstają żakowskie czapki. 

W kąciku artystycznym 
trwa próba chóru.  Ktoś po-
wtarza kroki do pokazów 
tanecznych.  Ustalamy w 
co się przebrać, bo prze-
cież Prozerpina, Neptun i 
ich orszak  muszą prezen-
tować się okazale.  Między 
stolikami krążą pomysło-
dawcy i organizatorzy  ju-
wenaliów, dopinając wciąż 
zmieniający się scenariusz 
na ostatni guzik. Ktoś po-
myślał o kawie, herbacie i 
ciasteczkach.
 Czas nie nagli, atmosfera 
familiarna, więc opowie-
ściom, anegdotom i wspo-
mnieniom nie ma końca.
”Jestem pod wrażeniem 
(…) skali entuzjazmu 
uczestników.” – napisał w 
e-mailu Michał Guć wi-
ceprezydent Gdyni . To, co 
działo się wcześniej, nie 
mieści się na żadnej skali.

Odsłona II – Doskonałość  

Są słowa mieniące się peł-

nią barw i (...) działające 
jak słota jesienna. Słowa 
ortografi a czy pisownia 
nie budzą nastrojów pod-
niosłych (…) . A jednak 
w odczuciu społecznym 
błąd ortografi czny trak-
towany jest jako oznaka 
braku elementarnej kultu-
ry, gorzej niż np. pomyłka 
w mnożeniu czy pomie-
szanie ważnych nazwisk 
lub dat historycznych.
(Jan Tokarski, Traktat o or-
tografi i polskiej) 
Przepisy dotyczące po-
prawnej pisowni to trudny 
orzech do zgryzienia. Nie-
które obowiązujące zasady 
można wytłumaczyć, od-
wołując się do staropolsz-
czyzny, inne sięgają pra-
początków języka, jeszcze 
inne rządzą się regułami 
ustalonymi przez współ-
czesnych językoznawców. 
Nieznajomość zasad pol-
skiej ortografi i i interpunk-
cji sprawia piszącym wiele 
kłopotów.  Rodzą się dyle-

maty poprawnościowe. Tak 
więc wiedza o ojczystym 
języku potrzebna  jest  nam 
wszystkim – i młodym , i 
starszym!
Dlatego szacunkiem darzę 
grupę „Polszczyzny pięk-
nej i poprawnej”, która za 
cel obrała zgłębianie taj-
ników ortografi i polskiej. 
Jej trud wieńczy udział w 
Gdyńskim Dyktandzie o 
tytuł mistrza ortografi i pol-
skiej wśród  Seniorów. W 
tym roku już po raz piąty 
p. Gabriela Kurpisz-Ka-
sprzak przygotuje pełen 
pułapek tekst.

Odsłona III – Zdrowie

W zdrowym ciele, zdro-
wy duch! „Zdrowie to nie 
wszystko, lecz bez zdrowia 
wszystko jest niczym”. Od 
stanu zdrowia zależy ra-
dość życia. Źródłem zdro-
wia jest ruch. Nikogo nie 
trzeba przekonywać, że 
zwłaszcza dla Seniorów to 

sprawa priorytetowa.
 Od początku istnienia 
Gdyńskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku zajęcia 
ruchowe zajmują poczesne 
miejsce w planie szkole-
niowym i cieszą się ogrom-
ną popularnością. Przecież 
na starość młodość jest po-
trzebniejsza niż za młodu!

Odsłona IV – Wieczność 

Nie do uwierzenia, ile osób 
odkrywa swoje prawdziwe 
powołanie albo dowiaduje 
się o specjalnych zdolno-
ściach dopiero na emery-
turze. Jeśli do rachunku 
dodać tych, którzy nie 
mieli wcześniej czasu, by 
uprawiać sztukę, to zbierze 
się pokaźne grono artystów 
amatorów, dla których ra-
dość życia w tworzeniu! 
Ich potencjał twórczy po-
dziwiamy podczas werni-
saży i wystaw. 
Sztuka  ze względu na war-
tości estetyczne należy do 

tej sfery działalności ludz-
kiej, której wytwory bar-
dzo często znajdują drogę 
do wieczności. 

Odsłona V – Podróż

Podróż uważa się często za 
metaforę życia. W naszym 
podróżowaniu znaleźliśmy 
się na stacji: Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, przysta-
nek piąty. Wiemy już jak 
korzystać z pięciu darów 
umysłu: zdrowego rozu-
mu, wyobraźni, fantazji, 
zdolności abstrahowania i 
pamięci. 
Trawestując wiersz Marka 
Grechuty „Żyj tą nadzie-
ją”, można powiedzieć, że 
mamy także tę nadzieję, co 
mieli Kolumb albo Bach, i 
tę radość, dla której Cha-
plin wdziewał łach,  i ten 
uśmiech, który Mona Liza 
zna.

Elżbieta Wierszko
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Człowiek nie wynalazł 
czasu. Wynalazł jedynie 
sposób jego odmierzania. 
Jednak czas odliczany 
chronometrem nie oddaje 
w żadnej mierze sposo-
bu, w jaki go postrzega-
my. Przede wszystkim 
odczuwamy czas bardzo 
subiektywnie i względnie. 
Przyjemne wydarzenia 
sprawiają, że czas płynie 
błyskawicznie. Dobra za-
bawa ledwie się zaczęła, a 
już trzeba ją kończyć. Za-
fascynowani pasjonującą 
dyskusją nie zauważymy, 
że mija kilka godzin i… 

właśnie spóźniamy się na 
umówione spotkanie. A 
przecież wydaje się nam, 
że minęło ledwie kilka 
chwil! Zupełnie inaczej ma 
się sprawa w sytuacji dla 
nas niezręcznej, przykrej, 
czy smutnej. Kiedy jeste-
śmy „na dywaniku” u sze-
fa, czy też siedzimy na fo-
telu u stomatologa wydaje 
się nam, że czas wlecze się 
w nieskończoność. Jeszcze 
gorzej jest, gdy na coś cze-
kamy. I tu nie ma znacze-
nia, czy to na co czekamy 
jest dla nas miłe, czy raczej 
nie. Po prostu samo oczeki-

wanie, uświadamianie so-
bie czasu, odliczanie jego 
jednostek – sekund, godzin 
czy dni – potęguje niepew-
ność i sprawia, że sekunda 
może trwać wieczność.
Z biegiem lat, wraz z rosną-
cą stertą kartek wyrwanych 
z kalendarza, zaczynamy 
odczuwać, że czas przy-
spiesza. Boże Narodzenie, 
Nowy Rok, ferie zimowe, 
Wielkanoc, majówka, wa-
kacje, żółty jesienny liść i 
znów… Boże Narodzenie! 
Mija rok, pięć, dziesięć 
lat… 

Wspominając przeszłość 
przypominamy sobie raczej 
nie daty, a chwile: miłe, 
radosne, przykre, ważne, 
podniosłe… Można by 
rzec, że nasze życie składa 
się właśnie z takich chwil 
– obrazów, które mogą uło-
żyć się w fi lm. I podobno 
w ostatniej godzinie fi lm 
ten „przeleci” nam przed 
oczami… 
Niewątpliwie zatem czas 
dany nam tutaj jest ogra-
niczony. Powinniśmy 
wykorzystać go jak najle-
piej. Starać się, aby chwil 
jasnych było jak najwię-

cej. Ważne jest aby umieć 
cieszyć się tym, co mamy. 
Widzieć szklankę, która 
do połowy jest pełna. I z 
uśmiechem patrzeć w przy-
szłość. Nawet jeżeli zdarzy 
nam się chwila, która się 
niewy-obrażalnie dłuży. 
Dzielmy się też naszymi 
małymi radościami, poma-
gając innym odnajdywać 
radość w swoim życiu. 
Żyjmy z pasją i sercem na 
dłoni,  bo czas jak rzeka, 
jak rzeka płynie, unosząc 
w przeszłość tamte dni… 
                                                                                                 

Bez ogródek…Czas leci, czas płynie…

Byłam i jestem pięknym 
miastem, tętniłam i tętnię 
życiem oraz śmiechem 
mieszkańców, ale dzisiaj, 
mając zaledwie osiemdzie-
siąt dwa lata, czuję się co-
kolwiek stara i zmęczona, 
brakuje mi atlantyckiego 
powietrza i  dźwięku stat-
kowych syren, które by 
oznajmiały, że od moich 
nabrzeży w daleki świat 
wyrusza kolejna jednostka 
rozsławiająca moje imię i 
imię polskiego marynarza i 
stoczniowca. Przez ostatnie 
wiosny i zimy zmężniałam 
bynajmniej nie od nadmia-
ru lat, bo to nie jest prawda, 
gdyż ciągle jestem młoda i 
powabna, lecz z powodu 
kłopotów, którymi mnie – 
najpiękniejsze miasto nad 
Bałtykiem – obdarowali 
niekompetentni dysyden-
ci ze stolicy. Oni Gdynię, 
jak na ironię, odwiedzają 
tylko letnią porą, aby na 
plaży wygrzewać zaokrą-
glone brzuszki i na gorące 
promienie słońca wysta-
wiać puste głowy, dlatego 
dla przypomnienia nie-
którym ważniakom, chcę 
rzec głośno i wyraźnie, że 
jestem portowym miastem 
powstałym z marzeń i pra-
gnień społeczeństwa, które 
zbudowało go od podstaw 
na chwałę całego narodu. 
Jestem oknem na świat dla 
handlu i turystyki, a przez 
magazyny mojego portu 
przewijają się tysiące ton 
towarów, i niech tak pozo-
stanie, gdyż portowe mia-
sto bez wymiany handlo-
wej jest czymś smutnym i 
niepotrzebnym. 

  I dzisiaj zamiast kwiatów 
czy hucznych imprez wo-
lałabym, żeby przy moich 
nabrzeżach, jak przed wie-
lu laty, tłoczyły się lśniące 
od farby statki. By młodzi 
marynarze z iskrą w oczach 
ruszali na podbój świata, 
ale na pokładach statków 
zbudowanych w moich 
stoczniach. Marzy mi się 
jeszcze wiele wspaniałych 
inwestycji gwarantujących 
nie tylko prawidłowy roz-
wój miasta, jak chociażby 
Obwodnica Północna, ale 
przede wszystkim rozwój 
portu i żeglugi zapewnia-
jący moim mieszkańcom 
godziwe warunki do pracy 
i życia. 
  Moją dumą a nawet chlu-
bą są koneksje ze sztuką, 
gdyż od zarania lubiłam 
fl irtować z Melpomeną, 
tylko na scenach teatrów 
niech są grywane pozycje 
ważkie i znaczące, podno-
szące rangę miasta i dające 
świadectwo duchowych 
przemian. A Nagroda Lite-
racka Miasta Gdyni niech 
będzie przyznawana przez 
czytelników, którzy wybra-
liby ją w plebiscycie, a nie 
przez zadufanych w swej 
mądrości krytyków. 
   Przy okazji kolejnej rocz-
nicy powiecie, że jestem 
urokliwym miastem. Oczy-
wiście, że jestem i nikt mi 
nie zabroni być dumną ze 
wspaniałych ulic, skwerów 
i placów ani błyszczących 
od wykwintnych towarów 
nowoczesnych sklepów. 
Ale z uporem maniaka 
powtarzam, że jestem por-
towym miastem i takim 
chciałabym pozostać! Z 
mojego krajobrazu prawie 
już odeszli zapracowani 
rybacy, co ogromnie mnie 
smuci i z czym nie mogę 
się pogodzić. Co dnia z 
bulwaru Nadmorskiego 

spoglądam na opustosza-
łą redę, przechadzam się 
po Skwerze Kościuszki, a 
z Kamiennej Góry bacz-
nym okiem spoglądam na 
zatokę, łudząc się, że mój 
przedsionek do portu zno-
wu zaroi się od statków. 
   Chciałabym, aby w setną 
rocznicę mojego istnienia 
do gmachu PLO ponownie 
powrócili marynarze, a fl a-
ga Polskich Linii Oceanicz-
nych – od ponad pół wieku 
nierozerwalnie związana ze 
mną, znowu była obecna na 
morzach i oceanach. I niech 
mi tu prezydent Szczurek 
nie mówi, że pięknieję z 
każdym dniem, bo to nie 
do końca jest prawda, gdyż 
dla podkreślenia mojej 
urody niezbędne są tętnią-
ce życiem nabrzeża, które 
z taką przenikliwością za-
projektował inżynier Tade-
usz Wenda. Krwawi moje 
serce, gdy widzę, jak zdez-
orientowani stoczniowcy 
odchodzą do innych zakła-
dów pracy, jak po maco-
szemu są traktowani przez 
nasz rząd, którego kolejni 
przedstawiciele, w dobie 
stalowego kryzysu, nie 
potrafi li zapewnić nowo-
czesnej stoczni godziwych 
warunków przetrwania. To 
oni swą niekompetencją i 
ignorancją przyczynili się 
do jej bankructwa, bezrad-
nie rozkładając ręce wobec 
dyktatu pani Neelie Kroes – 
unijnej komisarz do spraw 
restrukturyzacji stoczni. 
Boleję nad nieuchronną de-
wastacją majątku, tym bar-
dziej że to się ponoć dzieje 
z poszanowaniem prawa, 
i trudno mi się pogodzić z 
myślą, że kolejny duży za-
kład pracy znika z panora-
my miasta. 
   Czy to jest normalne, gdy 
upada wspaniała stocznia? 
– zapytałby inżynier Wen-

da. Czy po to rzesza „bo-
sych Antków” i rdzennych 
Kaszubów od podstaw bu-
dowała moją piękną stocz-
nię, by niekompetentny 
nadzór doprowadził zakład 
do ruiny? Ja wiem, że w du-
żej mierze to brak umiejęt-
ności w zarządzaniu mająt-
kiem stoczni przyczynił się 
do jej upadku. No bo jakże 
to? Ile lat można dokładać 
do budowy statków? Ile lat 
bezmyślnością i niegospo-
darnością można rujnować 
własne przedsiębiorstwo? 
Czy aż tak trudno było 
podpisywać kontrakty w 
zgodzie z ekonomicznymi 
prawidłami podaży i popy-
tu, żeby nie ucierpiał inte-
res stoczni i zwykli ludzie? 
Przecież wahania kursów 
walut, czy cen surowców 
na światowych rynkach nie 
są czymś nienormalnym. 
W każdej branży obowią-
zują elementarne prawa 
kosztów i zysku. Jestem 
portowym miastem i mam 
prawo nie znać wszystkich 
aspektów związanych z 
budową statków. Zgadzam 
się, że to są trudne pytania, 
na które nie ma prostych 
odpowiedzi, a jednak żal 
mi utraconych szans roz-
woju miasta i portu, utraty 
stoczni i renomy budowni-
czych nowoczesnych jed-
nostek.  
   W kościele Ojców Re-
demptorystów wysłucha-
łam nabożeństwa za Oj-
czyznę. To były piękne i 
wzruszające chwile. Ale ja 
oprócz modlitwy, potrzebu-
ję ludzi z gorącym sercem, 
tak gorącym, jak gorące 
były serca Tadeusza Wen-
dy i Eugeniusza Kwiat-
kowskiego, którzy wbrew 
wszelkim przeciwnościom 
od podstaw zbudowali mia-
sto z marzeń i pragnień. Bo 
oni mieli wizję, która jest 

aktualna po wieczne czasy. 
Dzisiaj również potrzebuję 
wizjonerów, ludzi z gorący-
mi sercami, którzy potrafi ą 
wybiec myślami poza wi-
doczny skraj horyzontu aż 
po nieboskłon marzeń i tak 
pokierować rozwojem mia-
sta, by w następnych latach 
Gdynia była niezmiennie 
atrakcyjna i powabna. 
  Jak mówiłam, potrzebne 
mi są różnorodne inwesty-
cje gwarantujące szybki 
rozwój, ale tylko ujarz-
mione morze przywróci 
mi beztroski uśmiech. Od 
zarania portu szumiące 
fale są moją dumą i wizy-
tówką, ponieważ Gdynia 
jest miastem ludzi zżytych 
z wodą. Gdy przy nabrze-
żach pojawią się dziesiątki 
statków, a niezliczone rze-
sze marynarzy wypełnią 
skwery i ulice, odzyskam 
swój wdzięk i czar, jaki 
miałam od pierwszych dni 
powstania. Oczywiście z 
godnością witam każdą 
banderę w moim porcie, 
ale dla mnie najważniej-
szą pozostanie biało-czer-
wona, pod którą prawie że 
nie pływają nasze statki. 
Czy to jest normalne? – za-
pytałby mój budowniczy 
Eugeniusz Kwiatkowski. 
Oczywiście że nie – odpo-
wiedziałby natychmiast, bo 
dla fl oty narodowa bande-
ra jest czymś znaczącym 
i wspaniałym przynoszą-
cym dumę całemu krajo-
wi. Restrykcyjne przepisy 
podatkowe spowodowały 
ucieczkę spod biało-czer-
wonej bandery pod inne 
egzotyczne barwy, ale ja 
mam prawo wierzyć, że dla 
marynarzy biało-czerwona 
zawsze pozostanie najważ-
niejsza i najpiękniejsza, a 
pod jej narodowymi bar-
wami znowu będą pływać 
dzielni marynarze, podob-

nie jak wówczas, gdy odra-
dzała się polska fl ota. 
   Nie ma dzisiaj smukłych 
liniowców spod znaku 
PLO, bo nie ma dzisiaj 
naszej liniowej fl oty. Czy 
młodzi obywatele miasta 
wiedzą, co to jest żegluga 
liniowa? Czy im jeszcze 
coś mówi skrót GAL czy 
nazwa Polskich Linii Oce-
anicznych? W budynku 
PLO rozpleniły się banki 
i inne fi rmy, a przecież to 
jest uświęcony 
ponad pięćdziesięcioletnią 
tradycją przybytek ludzi 
morza, który przez dzie-
siątki lat był wizytówką 
miasta. 
   Mam gorące pragnienie, 
aby usiąść przy stoliku w 
dawnym Inter Clubie przy 
ulicy 10 Lutego nr 7 (obec-
nie salon Orange) i słuchać 
niekończących się opowie-
ści marynarzy i rybaków. 
Mam również marzenia, 
żeby z pochylni moich 
stoczni ponownie spływały 
nowoczesne statki, a za-
smuceni stoczniowcy po-
wrócili na opuszczone sta-
nowiska pracy. Na swoje 
setne urodziny chcę, aby to 
stało się niezaprzeczalnym 
faktem. Gdy tak się stanie, 
ponownie będę dumna i 
wspaniała i z uśmiechem 
powitam turystów spieszą-
cych nad urokliwy Bałtyk. 
Niech no tylko włodarze 
miasta czuwają nad moim 
dynamicznym rozwojem i 
nie pozwolą, by w czasach 
kryzysu gospodarczego ko-
lejne zakłady pracy znikały 
z mojej mapy.
  Ahoj majtki i szczury lą-
dowe!

Edward Bochnak, 
słuchacz Polszczyzny 
pięknej i poprawnej

A ja ciągle marzę…

Radosław Daruk                                                                                                  
Dyrektor Programowy                                     

ZMCh „Polska YMCA” 

  DENOWO  YMCA GDYNIA



16 www.gdynia.ymca.pl19 lutego 2009

www.expressgdynski.pl  www.expressgdynski.pl  www.expressgdynski.pl  www.expressgdynski.pl   www.expressgdynski.pl

     
Gdyńska YMCA otwiera

Sobotnią szkółkę języka polskiego!
  czyli małe i duże kłopoty z polską pisownią i interpunkcją

Zapraszamy uczniów szkoły podstawowej na cotygodniowe spotkania z polską ortografi ą

    Przyjdź do nas! Czekamy na Ciebie! 
Razem spróbujemy pisać sprawnie i poprawnie

Zapisy w sekretariacie gdyńskiej YMCA tel.620 31 15

Pierwsze spotkanie: 21 lutego o godz.12.00 w gdyńskiej YMCA
Drodzy Rodzice! 
Gdyńska YMCA propo-
nuje swoim młodym przy-
jaciołom spotkania z pol-
ską ortografi ą. Spotkania  
sympatyczne i bez stresu. 
Będziemy bawić się sło-
wami, ale bez błędów or-

tografi cznych. Język polski 
płata nam różne fi gle, spra-
wia czasami spore kłopoty. 
W ich pokonaniu pomogą 
nam zasady polskiej orto-
grafi i, które spróbujemy 
sobie na dobre przyswoić. 
Będziemy pisać dyktanda i 

samodzielnie je poprawiać. 
Nauczymy się korzystać ze 
słowników ortografi cznych 
i poprawnej polszczyzny. 
Chcemy by wspólne od-
krywanie tajemnic ojczy-
stego języka sprawiało ra-
dość i satysfakcję. Pisanie 

poprawne i sprawne nie 
jest sztuką dla sztuki, lecz 
istotną potrzebą współcze-
snego kulturalnego Polaka, 
także i tego najmłodszego. 
Serdecznie zapraszamy na-
szych miłych uczniów!

Radek Daruk                                       
Dyrektor Programowy   

ZMCh „Polska YMCA”
  

Gabriela Kurpisz-Ka-
sprzak, wykładowca 

 Polszczyzny pięknej i 
poprawnej

MIŁOŚĆ                                                                              LISTY

Wciąż rozmyślasz. Uparcie i skrycie.                          Pani traci już wszelką powagę:
Patrzysz w okno i smutek masz w oku...                     Czyha w bramie na listonosza!
Przecież mnie kochasz nad życie?                               Patrzy smutno, uśmiechem go błaga
Sam mówiłeś przeszłego roku...                                  jak ranny leżący na noszach.

    Śmiejesz się, lecz coś tkwi poza tem.                      Dni tej pani bez listów toną,
    Patrzysz w niebo, na rzeźby obłoków...                   idą na dno w żalu bez granic...
    Przecież ja jestem niebem i światem?                      aż się dziwi zmartwiony listonosz:
    Sam mówiłeś przeszłego roku...                              „Ja bym tam napisał do pani”...

JAN KOCHANOWSKI

O MIŁOŚCI

Próżno uciec, próżno się przed miłością schronić,
Bo jako lotny może pieszego dogonić?

ANNA KAMIEŃSKA

NIE

Zmarszczki niescałowane
oczy nienapatrzone
włosy niepoliczone
niedoczytane ręce
nieodgadniony wzrok
niepodzielony lęk
imię nienazwane
serce nieucałowane
nie nie nie

Wiersze wybrała p. Ewa Przybyłowska
wykł. przedmiotu Obraz poezji XX wieku

MARIA JASNORZEWSKA-PAWLIKOWSKA

PORTRET                                                                      

Usta twoje : ocean różowy.
Spojrzenie : fala wzburzona
A twoje szerokie ramiona:                                         
Pas ratunkowy... 

GORZKA ZATOKA

Szeroki, wesoły, wysoki,
nieulękły marynarzu siłaczu!
Wyłowiłeś mnie z mego płaczu
jak syrenę z gorzkiej zatoki...

MIŁOŚĆ                                                     

Nie widziałam cię już od miesiąca.
I nic. Jestem może bledsza,                                         
trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca,                      
lecz widać można  żyć bez powietrza!                     

FOTOGRAFIA

Gdy się miało szczęście, które się nie trafi a:
czyjeś ciało i ziemię całą,
a zostanie tylko fotografi a,
to  - to jest bardzo mało...

Strofy dla Ciebie z… serduszkiem
 DENOWO  YMCA GDYNIA

JAN K

O M

                          
ząca,                      

etrza!                     

ANNA K

NIE
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Czy możemy sobie 
wyobrazić widowisko 
sportowe bez kibiców? 
Raczej nie. Kibice są 
nieodłącznym atrybu-
tem każdego widowi-
ska. Kim tak naprawdę 
jest prawdziwy kibic. 
Czy prawdziwym kibi-
cem możemy nazwać 
malyszomaniaka czy 
kubicomaniaka? Chyba 
nie . Taki kibic, to za-
zwyczaj człowiek, który 
kibicuje danej dyscypli-
nie dlatego, że jakiś za-
wodnik odnosi akurat 
wielkie sukcesy. 
Dzięki kibicom powstał tak-
że nowy rodzaj turystyki. 
Za swoją ukochaną druży-
ną, czy zawodnikiem potra-
fi ą dotrzeć w każdy zaką-
tek kraju i świata. Zawody 
sportowe bez kibiców były 
by zapewne smutnym wido-
wiskiem. To kibice tworzą 
oprawę tych wspaniałych 
widowisk.  O każdej dyscy-
plinie możemy powiedzieć, 
że ma swoją specyfi kę ki-
bicowania. Najbardziej wi-
dowiskowo prezentują się 
kibice siatkówki, piłki ręcz-
nej, skoków narciarskich. 
Kibice tych dyscyplin 
potrafi ą z każdych zawo-
dów zrobić niezapomniane 
widowisko. Kibicują nie 
tylko swojej drużynie, ale 
także  drużynie  przeciw-
nej. Pamiętam, jak podczas 
pewnych zawodów w Za-
kopanem,  paru kibiców ob-
rzuciło śniegiem jadącego 
na wyciągu   Svena Hana-
walda. W następnych zawo-
dach wszyscy owacyjnie go 
przeprosili, a Wielka Kro-
kiew stała się jego ulubioną 

Widowisko bez nich, nie byłoby widowiskiem
Kibice

skocznią. Fantastycznym 
widowiskiem sportowym  
są także mecze siatków-
ki, gdzie poza znakomitą 
oprawą kibiców widowisku 
towarzyszą niezapomniane 
przeboje muzyki fi lmowej. 
Zupełnie innymi kibicami 
są kibice tenisa ziemnego i 
golfa. Ze swoją euforią mu-
szą się wstrzymać do końca 
rozgrywki i do tego nie jest 
wskazane przemieszczanie 
się w czasie meczu. Jesz-
cze inną formą kibicowa-
nia jest kibicowanie lek-

koatletom. Tu kibice znają 
nawyki swoich ulubieńców 
i kibicują im w zależności 
od ulubionego dopingu, np. 
Monika Pyrek podczas za-
wodów Pedros pokazywała 
swoim kibicom jak mają ją 
dopingować . Mieli klaskać  
głośno i rytmicznie z pod-
niesionymi rękami . Kibice 
hokeja, poza ulubionymi 
okrzykami, lubią aby zawo-
dom towarzyszyła głośna 
muzyka znanych przebo-
jów amerykańskich. Jak to 
wygląda możemy zobaczyć 

w hali Olivii podczas me-
czów drużyny Stoczniowca 
. Zupełnie inaczej wygląda 
kibicowanie w piłce noż-
nej. Obok wspaniałej zaba-
wy towarzyszącej wielkim 
imprezom bardzo często 
zdarzają się ordynarne wy-
zwiska, a nawet bójki  pod-
czas meczów. To właśnie 
najczęściej pomiędzy kibi-
cami piłki nożnej dochodzi 
do największych animozji 
i waśni. Warto postawić 
pytanie – dlaczego tak się 
dzieje? Jak na razie władze 

miast, policja, same kluby 
skupiają się na organizo-
waniu imprez, zapewnieniu 
bezpieczeństwa. Ale nie li-
kwiduje to samego proble-

mu, problemu agresji. I jak 
na razie w Polsce nie umie-
my sobie z tym do końca 
poradzić. 

 Jarosław Woliński

Informacje serwisu Skijum-
ping.pl są często cytowane 
przez Polską Agencję Pra-
sową, Gazetę Wyborczą, 
Super Express, Fakt oraz 
stacje telewizyjne. Współ-
praca z portalami Onet.pl, 
WP.pl, Dziennik.pl, Ban-
kier.pl, Rzeczpospolita.
pl czy Sports.pl zapewnia 
stały wzrost popularności 
oraz prestiżu witryny, która 
istnieje już od 2000 roku. 
Skijumping.pl jest również 
patronem medialnym wie-
lu imprez sportowych, w 
tym m.in. Mistrzostw Pol-
ski w skokach narciarskich.  
Oglądalność witryny z roku 
na rok dynamicznie rośnie i 
pod koniec sezonu zimowe-
go 2006/2007 wynosiła bli-
sko 200 000 UU oraz 6 mln 
odsłon miesięcznie.
Jej dziennikarze są na 
wszystkich zawodach Pu-
charu Świata w skokach 
narciarskich, odbywają-

cych się w całej Europie. 
Tylko w tym sezonie re-
daktor naczelny Tadeusz 
Mieczyński był w Finlan-
dii, Norwegii, Włoszech, 
Szwajcarii, Niemczech czy 
Austrii.  Serwis nawiązał 
również współpracę z wie-
loma innymi mediami. Czę-
sto telefonicznie relacjonuje 
zawody na antenie stacji 
Nsport, a blisko współpra-
cuje także z portalami www.
tvn24.pl czy onet.pl. Serwis 
Skijumping.pl, mimo że po-
wstał w Gdyni, jest ofi cjal-
nym patronem medialnym 
wielu zawodów w skokach 
narciarskich w Polsce. Był 
patronem medialnym m.in. 
Mistrzostw Polski na Wiśle-
Malince, Zawodów o Pu-
char Solidarności w Zako-
panem, zawodów o Puchar 
Doskonałego Mleka oraz 
cyklu Lotos Cup.
Jak zrodził się pomysł 
powstania portalu Ski-

Portal o skokach narciarskich w Gdyni
Gdynia i Zakopane leżą na dwóch biegunach naszego kraju. Każdy Polak wie, że Zakopane to stolica polskiego narciarstwa, ale ilu gdynian do nie dawna 
wiedziało, że redakcja największego portalu o skokach narciarskich mieści się w Gdyni. Skijumping.pl to najpopularniejszy w Polsce serwis poświęcony 
skokom narciarskim. Witryna aktualizowana jest codziennie, również poza sezonem zimowym. Z jej redaktorem naczelnym rozmawia Jarosław Woliński.

jumping w mieście od-
dalonym o ponad 700 
kilometrów od stolicy 
Tatr?
- Skokami narciarskimi in-
teresowałem się od dziecka. 
Gdy miałem zaledwie kilka 
lat, rodzice budowali dla 
mnie mini-skocznie, abym 

mógł choć przez chwilę po-
czuć się jak prawdziwy sko-
czek. Pomysł na stworzenie 
serwisu o skokach narciar-
skich zakiełkował jednak 
dopiero latem 2000 roku. 
Wówczas to uznałem, iż w 
polskim Internecie brakuje  
strony o tematyce skoków 

narciarskich z prawdziwego 
zdarzenia.  Postanowiłem 
zmienić ten stan rzeczy, bo-
wiem naprawdę mało jest tak 
widowiskowych i medial-
nych dyscyplin sportowych 
jak skoki.  Pierwsza wersja 
strony, wykonana w nowo-

czesnej, jak na owe czasy, 
technologii fl ash, znalazła 
się  w Internecie na początku 
listopada 2000 roku, a więc 
tuż przed wielkimi sukce-
sami Adama Małysza i wy-
buchem „Małyszomanii”.

Tylko w tym sezonie redaktor naczelny Tadeusz Mieczyński był w Fin-
landii, Norwegii, Włoszech, Szwajcarii, Niemczech czy Austrii. 

REKLAMA
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TWOJE OGŁOSZENIA DROBNE:

- SZUKAM WSPÓŁLOKATORA 
do mieszkania, 2 pokoje w Wejhero-
wie tel. 608 025 391
- ODNAJMĘ 1 pokój w Wejherowie 
tel. 608 025 391
- M4 I/IV, 60 m2 trzypokojowe, 
wygodne, przytulne, ciepłe bdb. loka-
lizacja (Rumia) tel. 510 605 177
- SZUKAM MIESZKANIA do 
wynajęcia, 2 pokoje, w Wejherowie, 
tel. 721 221 486
- WYNAJMĘ nowy lokal użytkowy 
w Kębłowie koło Wejherowa. Przy-
legający bezpośrednio do głównej 
trasy Szczecin-Gdańsk. Powierzchnia 
na parterze 200 m/kw , pietro 100m/
kw. Na parterze hala o łacznej po-
wierzchni 140 m/kw plus pomiesz-
czenie typu biuro/sklep 42m/kw 
plus pomieszczenia socjalne. Piętro 
pomieszczenia biurowo-mieszkalne. 
Działka ogrodzona , utwardzona o 
łacznej powierzchni 800m/kw. tel 
698 093 344
- LUZINO. Działka  3250 m2 na 
granicy Luzina i Robakowa, 120m od 
asfaltowej drogi powiatowej, aktual-
ne warunki zabudowy. Możliwość od 
razu budowana domu mieszkalnego i 
gospodarczego. cena 152 000 pln tel 
698 093 344 
- SPRZEDAM MIESZKANIE 60 
m2 , 3 pokoje, I p. w dobrym stanie, 
ciepłe, wygodne, Rumia 500 399 957
SPRZEDAM KAWALERKĘ - 28,5 
m2  w Wejherowie, ul. Sikorskiego, 
do zamieszkania, 135 tys. tel. 058 
672 31 75, kom. 888 994 253
- SPRZEDAM MIESZKANIE – 
Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 61 
m2 spółdzielcze własnościowe na 
Karwinach tel. 058 624 51 41
- SPRZEDAM MIESZKANIE w 
Wejherowie 42m, cena 182 tys. zł, 
tel. 888 797 223, ul. 1000 lecia, po 
generalnym remoncie
- SZUKAM mieszkania lub pokoju 
do wynajęcia tylko w Rumi od zaraz 
tel.668-566-467
- SOPOT-Kamienny Potok, 
mieszkanie 49,5 m2 - p.3/10, nowe 
okna plastikowe, podłogi drewnia-
ne 2 pokoje z kuchnią, łazienką i 
WC osobno, korytarz zabudowany 
funkcjonalnie - szafy i pawlacze - 
sprzedam. Cena 335 tys. zł.
tel. 602-343-793, 058 551-88-20
- ODNAJMĘ POKÓJ w domu 
jednorodzinnym, Wejherowo, tel. 608 
025 391
- SZUKAM WSPÓŁLOKATORA 
na mieszkanie dwupokojowe, Wejhe-
rowo, tel. 350 53 58
- LUZINO, DZIAŁKA  3250 m2 na 
granicy Luzina i Robakowa, 120m od 
asfaltowej drogi powiatowej, aktual-
ne warunki zabudowy. Możliwość od 
razu budowana domu mieszkalnego i 
gospodarczego. cena 182 000 pln. tel 
698 093 344
- WYNAJMĘ stanowisko dla fry-
zjerki w centrum miasta Wejherowa, 
blisko deptak, tel.  604 176 656
- PRZYJMĘ REKLAMĘ, wolno-
stojącą na działkę niezagospodarowa-
ną w Luzinie, przy dworcu PKP, tel. 
058 678 04 17
- SPRZEDAM, 3 POKOJOWE 
mieszkanie 73m2  z możliwością po-
większenia, Bychowo - gmina Gnie-
wino. Piwnica, budynki gospodarcze, 
atrakcyjna cena, tel. 500 080 366
- SPRZEDAM - Bliźniak - osiedle 
Sucharskiego, pięknie położony, spo-
kojna dzielnica, tel. 506 738 177
- WYNAJMĘ pokój rodzinie bez-
dzietnej, tel.607 438 230

- PANNA lat 42 wierząca i praktyku-
jąca, lubiąca spokojny tryb życia, ce-
niąca szczerość i uczciwość. Szukam 
pana w wieku 40-45 lat wierzącego i 
praktykującego, bez nałogów kawaler 
bez zobowiązań. Panom ZK dziękuję, 
tel. 661 671 493
- WOLNY 39 lat z Wejherowa pozna 
samotną wolną, nr 788565792
- WOLNY, 39 lat, samotny, z Gdyni, 
pozna panią do lat 50, która nie chce 
samotnie spędzać tegorocznych 
świąt. Trójmiasto i okolice, tel. 0696 
206 888
- SAMOTNY, 48/188/95, kochający 
przyrodę, wędrówki po lesie, tel. 691 
374 935
- PANI, lat 44, poszukuje partnera w 
wieku 50-55 lat, Wejherowo, tel. 698 
057 001
- WOLNY 46/182/77, gdynianin, 
poszukuje tego, czego chyba wszyscy 
ludzie, ciepła i przyjaznej atmosfery, 
tel. 602 886 477
- KULTURALNY, sympatyczny pan 
po 50-tce, bez nałogów, pozna miłą, 
ciepłą partnerkę na pogodną jesień 
życia, tel. 601 247 267
- WOLNY, 39 szuka pani, z którą 
spędziłby życie do końca, tel. 696 
206 888
- KAWALER 33 lata pozna ciepłą 
i tolerancyjną, sympatyczną, miłą, 
szczerą Panią ceniącą uczciwość, z 
poczuciem humoru. Tel. 791-329-465

- SPRZEDAM PEUGEOT 
309,1992rok,1,9diesel ,wspomaganie 
kierownicy,szyberdach,radio,czarny-
,trzydrzwiowy,OC i przegląd aktu-
alne,ekonomiczny 5L/100km, cena 
800zł nr tel:662-551-140 Rumia
- SPRZEDAM   SUZUKI   swift  
93rok, 1,3 benzyna, ważny przegląd  
i  oc   900zł    tel;505-838-358
- SPRZEDAM - AUDI A6 C4, 
1997r., 1.8 benzyna/gaz -sekwencja, 
ABS, AA, AF, CZ, EL – podgrzewa-
ne, ES, H, K-Tronic, PP*2szt., RK, 
RR, RM, WK, nowe opony zimowe, 
nowe letnie do negocjacji, stan bar-
dzo dobry, kombi. CENA 17.000zł, 
tel. 607-867-901, Luzino
- SPRZEDAM - skodę octavię 1,9 
sdi z 2001 r niebieska bardzo ekono-
miczny silnik posiada klimatyzacje, 
abs, wspomaganie, 2x air bag auto 
alarm, imobilajzer, multilock, cena 
17 600 pln, Luzino 698 093 344
- VOLKSWAGEN PASSAT combi 
1991 czarny, 1,8 benz+gaz,przebieg 
340tys.km el. szyby, szyber dach, 
hak, inst. gazowa pojazd uszkodzony. 
Uszkodzony przód z prawej strony 
(podłożnica,chłodnica...) silnik 
sprawny. Sprzedam w całości. Cena 
1500 do negocjacji, tel. 509 286 458

- SPRZEDAM - Vectra 2.0 beznzy-
na, 1994 r., przebieg 183 tys, gara-
żowany 3 lata w Polsce, szyberdach, 
przyciemnione szyby, AA, ABS, 
CZ,O.Z, R.CD, AF, stan dobry, nowy 
akumulator, nowy rozrząd, cena 5300 
do oddania, tel. 693 826 410
- KUPIĘ MOTOCYKL, wsk5, 
lubwsm8, w dobrym stanie, tel. 058 
689 90 10
- PILNIE KUPIĘ silnik diesla oraz 
skrzynie biegów do samochodu VW  
T4 Caravella tel 698 093 344
- CIĄGNIK ogrodniczy, napęd na 

cztery koła, z podnośnikiem, pług, 
grona i kultywator 2500 zł, 058 678 
23 77
- PATROL NISSAN, 1997 r. 35 tys.,
tel. 058 678 23 77

- BEHAPOWIEC - podejmie pracę 
z uprawnieniami szkolen bhp i p.poz. 
nr telefonu +48510676511 lub 0 58 
302-39-69
- UCZENNICA NIEMIECKIEGO 
GIMNAZJUM - udziela korepetycji 
z j.niemeickiego dla dzieci szkół 
podstawowych.Tel:518557198
-  ZATRUDNIĘ POMOCNIKA do 
gospodarstwa rolnego, wymagane 
prawo jazdy kategorii T, możliwość 
zamieszkania, tel. 606 357 857
- PAN 54 letni, podejmie pracę w go-
dzinach popołudniowych, weekendy 
z możliwością zakwaterowania. tel. 
660 426 563
- EMERYTKA po 60-tce, szuka 
pracy tel. 058 551 50 05
- EKONOMISTKA 28 lat, szuka 
pracy, doświadczenie jako kasjerka 
tel. 513 445 225
- EMERYTKA - lat 55, pracowita, 
poszukuje pracy, Rumia Janowo, tel. 
058 671 75 52
- SZUKAM PRACY - sprzątanie 
małego biura lub opieka nad dziec-
kiem po godz. 15 w okol. Chyloni. 
Tel.505534830.
- WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, 
miła, uczciwa, pracowita, podejmie 
pracę na pół etatu w obsłudze lub 
administracji, najchętniej w budże-
tówce, tel. 692 82 30 30
- ANGIELSKI - Rumia 671-81-31, 
604393732
- ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM 
od 0,5 do 2 lat, u siebie, warunki 
bardzo dobre, 8,2 zł/godzina, tel. 502 
351 988
- 27 LETNIA, dyspozycyjna z 
doświadczeniem w handlu poszukuje 
uczciwej pracy, niekoniecznie w 
handlu, 501 222 097
- ZATRUDNIĘ kosmetyczkę z wy-
kształceniem, centrum miasta Wejhe-
rowa, blisko deptak, miła, uczciwa, 
pracowita, tel. 604 176 656

- SPRZEDAM suknię ślubną na 170, 
stan dobry cena 350 zł, tel. 517 159 
871
- SPRZEDAM suknię ślubną na 
szczupłą osobę, tel. 513 399 454
- SPRZEDAM WÓZEK, spacerów-
ka nowa, składana, granat, tel. 696 
417 080
- KOŁDRA-PLED,Wym.160x200 
- Materac rehabilitacyjny z wełny 
200x90 Grubość 5cm - Poduszka 
wełniana 70x40 Całość dwukolorowe 
- jedna strona 100% lamy w kolorze 
brązowym - druga strona 100% weł-
ny australijskiej kolor 
kremowy. Komplet jest NOWY 
!!! Zapakowanie oryginalne. Cena 
1500zł do negocjacji Tel.668 171 418
- NOWY WÓZEK DZIEC. mały 
feler na materiale tel. 0869 8093415
- SPRZEDAM UBRANKA dla 
dziewcz. różne, buciki db i bdb 1-4 
lat, tanio, wanienka plastik 16 zł te. 
507 607 280
- SPRZEDAM FRYTKOWNICĘ 
nową 80 zł i ekspres do kawy nowy 
tel. 507 607 280
- SPRZEDAM WÓZEK spacerowy 
stan bdb bordowo beżowy + łóżeczko 
z materacem, tanio. tel. 572 62 17
-FOTELE WIKLINOWE NOWE- 
SZT.3 i żyrandol drewniany z 4 okr. 
kloszami - białe kule + kinkiet - kpl. 
tanio. tel.665 264 111
- SPRZEDAM dwie kurtki motocy-
klowe, czarną 100 zł i granatową 130 

zł oraz spodnie te. 511 485 822
- ODDAM GRUZ - tel. 889 859 485
- SPRZEDAM tel kom SE k530i 
bez simloka gwaracja do lutego 2010 
stan b. dobry, pudelko cena 280 zl 
889284052 Wejherowo 
- SPRZEDAM rożno elektryczne 
stan bardzo dobry, 783-537-320, cena 
50,00 zł2- Sprzedam dwa aparaty 
telefoniczne-stacjonarne. Obydwa 
wybieranie na 
tzw przyciski. Jeden czerwony 
przyciski na słuchawce, cena 20,00 
zł.  Drugi biały typ DERBY 300,cena 
30,00 zł
- SPRZEDAM łóżeczko dla dziecka 
, 2 poziomowe 60*120 z matera-
cem białe, huśtawkę pokojową dla 
dziecka fi rmy tacko, 2 foteliki samo-
chodowe 0-9kg oraz 9-18 kg . Nie 
zniszczone. Cena do uzgodnienia. 
Tel.508-553-893
- KOMBINEZON DLA DZIECKA 
na 62 cm wzrostu, na polarze, mało 
noszony, cena 55 zł, czapeczka i sza-
lik gratis, Luzino tel. 512 918 442
- CHUSTA DO NOSZENIA 
DZIECKA, fi rmy „BEBELULU” 
nowa, oryginalnie zapakowana, 
instrukcja, w kolorze melanż z różo-
wymi dodatkami, cena do uzgodnie-
nia, Luzino tel. 058 678 04 17 lub 
512 918 442
- SPRZEDAM TELEFON Sony 
Ericson W8802, cena 480 zł, tel. 
0501 276 279
- SZAFKI KUCHENNE sprzedam 
200 zł, tel. 058 620 81 23
- SPRZEDAM ALUMINIOWE, 
składane schody na poddasze tel; 
604672760 
- FOTOGRAFIA ARTYSTYCZ-
NA - ślub, wesele, plener, przyjęcia, 
studniówki... tel. 0-504-800-800
- SPRZEDAM SEDES narożny, 
cena 100 zł, tel. 664 974 129
- SPRZEDAM „ŚWIAT WIE-
DZY”, 12 segregatorów - komplet za 
300 zł, tel. 504 441 527
- SPRZEDAM TANIO MĘSKIE 
NARTY, ubranie narciarskie, męskie 
buty, cena do uzgodnienia, tel. 058 
622 01 54
- SPRZEDAM MEBLE, stół 
dębowy, duży, mocny, nowy, kolor 
rustykalny, rozsówany, tel. 058 689 
90 10
- RAMKI OKIENNE, drewniane, 
typ szwedzki w różnych rozmiarach, 
z szybkami, do zabudowy, tel. 058 
689 90 10
- SPRZEDAM TELEFON, Nokia 
120 zł, SAMSUNG z klapką nowy 
110 zł+ładowarka, tel. 511 485 822 
- SPRZEDAM ŁÓŻECZKO, 3 
poziom., materac, białe 140 zł, wa-
nienka, ubranka i buciki dla dziewcz 
1-4 lat, tanio, tel. 511 485 822
- SPRZEDAM SOFĘ, 2 osob., 
ładna, stan db 200 zł, lodówkę 140 
cm 511 485 822
- DWA ŁÓŻKA z Ikei z materacami, 
cena 200 zł, tel. 058 677 13 11 (od 
godz. 18.00 dzwonić)
- DAM REKLAMĘ na auto tel 
889284052
- TELEWIZOR Watson, 17 cali, 
pilot, timer, stan bdb, 100 zł, tel. 678 
35 75
- ZLEWOZMYWAK z nierdzewki 
+bateria 62 na 120, 75 zł/Reda, tel. 
678 35 75
- MASZYNY STOLARSKIE, 
fryzarka, wyrówniarka, szlifi erka, od 
800-1000 zł, tel. 607 438 230
- ROZDRABNIACZ DO GAZŁĘ-
ZI (nowy), KSM R 1-58, 4500 zł, tel. 
607 438 230
- SPRZEDAM ubranka do chrztu, 
sukienka czteroczęściowa, buciki i 
płaszczyk gratis, 50 zł, tel. 507 086 
321

NIERUCHOMOŚCI

PRACA

MOTORYZACJA

INNE

- PRZYJMĘ meble kuchenne 

tel. 601 216 418

Sprzedam bliźniaka 

w Kąpinie 
tel. 601 225 294

Matematyka 
- nauczyciel, przygotowanie 

do egzaminów gimnazjalnych.
System indywidualny, centrum 
Gdyni, cena 25 zł - 45 min.

tel. (058) 620 60 39
kom 0 608 34 29 49

KREDYTY 
GOTÓWKOWE
Pomorski Dom Finansowy

0513 087 255
058 677 60 67

NAJTAŃSZE
POŻYCZKI GOTÓWKOWE

NA ŚWIĘTA
Niskie raty, okres kredytowania 
do 72 miesięcy, gratis karty płat-

nicze, tel. 692 205 060

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA 
KAMERALNYCH IMPREZ 

INTEGRACYJNYCH, WESELA:

Atrakcyjne kredyty 
gotówkowe, karty kredytowe 

BZ WBK decyzja 24h, 
przyjazna procedura

0 607-104-159
 fanatic59@webpark.pl

Pogotowie komputerowe 
serwis pogwarancyjny, rozbudowa 

składanie, komputerów.
Reda Rumia. Tworzenie stron 

www szybko solidnie 
tel. 781-958-526

WYKAŃCZANIE
WNĘTRZ

Tapety i farby natryskowe, płatki, kolorowe 
chipsy, tynki szlachetne, mieszkania, biura, 

klatki schodowe, sklepy

tel. 698 468 470

Serwis komputerowy 
u klienta w domu/fi rmie

Instalacja/naprawa systemów 
Windows; Nauka obsługi komputera

 oraz internetu.

tel. 601-804-607

Klub sportowy „TĘCZA” 
zatrudni piłkarzy

 po akademii piłkarskiej
lub z porównywalnym przygotowaniem,
na pełny etat z wynagrodzeniem 1500 zł.

Uwaga! Czysta karta transferowa.
CV wraz z kartą przebiegu kariery

proszę składać w  biurze klubu 
Rumia ul. Dębogórska 5

Pożyczki gotówkowe i 
konsolidacyjne renomowanych banków
- na oświadczenie do 50.000,00
- dla osób prywatnych i fi rm
Rumia, ul.Dąbrowskiego 22
tel.058/678 03 16, kom. 605 045 958

MULTIMEDIA POLSKA
NOWE OFERTY, ATRAKCYJNE CENY   

* Telewizja Kablowa
* Internet
* Telefon
* Telewizja cyfrowa HDTV
Informacje i zamówienia:

tel. 0 500 759 989

TOWARZYSKIE
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Gdynianki wyszły piątką 
Paulina Pawlak, Oliwia 
Tomiałowicz, Alana Beard, 
Tamika Catchings i Iva-
na Matovic. W momencie 
rozpoczęcia tego meczu 
żaden z 3 tysięcy fanów 
nie przypuszczał chyba, że 
jedyną koszykarką, do któ-
rej nie będzie można mieć 
większych pretensji będzie 
młodziutka Tomiałowicz. 
Podopiecznym Jacka Win-
nickiego od początku nie 
szło. Wiślaczki rozpoczęły 
bardzo zmotywowane, a 
kilka udanych akcji z rzędu 
pozwoliło im złapać wiatr 
w żagle. 
W sobotnim meczu fi na-
łowym kluczem do zwy-
cięstwa była bardzo dobra 
skuteczność mistrzyń Pol-
ski. Gdyńska defensywa nie 
była tym razem zabójcza dla 
rywalek. W całym meczu 
Wisła Can Pack Kraków 
miała 55 procent skutecz-
ności za 2 punkty (24/43) i 
40 procent skuteczności za 
3 punkty (4/10). Pozosta-
łe wskaźniki statystyczne 
obie drużyny miały bardzo 
zbliżone. Liderką Wisły 
Can Pack była w tym me-
czu Jelena Skerovic, której 

Puchar pojechał pod Wawel
Koszykarki Lotosu PKO BP Gdynia nie obroniły wywalczonego przed rokiem Pucharu Polski. W meczu fi nałowym turnieju 
Eventim Cup gdynianki przegrały przed własną publicznością z Wisłą Can Pack Kraków 61:72. O wyniku zadecydowała fatalna 
w wykonaniu wicemistrzyń Polski pierwsza połowa meczu. 

nie drżała ręka w ważnych 
momentach. „Skera” do 19 
punktów dorzuciła 7 zbió-
rek (3 w ataku) i 6 asyst, 
wymusiła też aż 5 fauli. W 
drużynie Lotosu PKO BP 
Gdynia dobrze i najrówniej 
grała Oliwia Tomiałowicz, 
która w całym meczu trafi ła 

cztery „trójki” i zdobyła 14 
punktów. „Oliwka” doło-
żyła do tego cztery zbiórki. 
Z dorobkiem 16 punktów, 6 
asyst, 5 zbiórek zakończyła 
mecz Ivana Matovic. Dłu-
go rozgrywała się Tamika 
Catchings. Pierwsza poło-
wa w jej wykonaniu była 

fatalna, druga już znacznie 
lepsza. Amerykanka zdo-
była co prawda 15 punktów 
i zanotowała 7 zbiórek i 6 
przechwytów, ale też po-
pełniła 5 strat i nie trafi ła 
żadnego z pięciu rzutów 
za trzy punkty. Reasumu-
jąc, zwycięstwo Wisły Can 

Pack Kraków całkowicie 
zasłużone. To drugie tro-
feum krakowskiej drużyny 
w tym sezonie. Wcześniej 
Wisła, także po zwycię-
stwie nad Lotosem PKO 
BP Gdynia, wygrała Super-
puchar Polski. -  Zagrali-
śmy bardzo słabo w obro-

nie i dlatego przegraliśmy. 
Niestety, przepis o dwóch 
Polkach na parkiecie nas 
mocno ogranicza. Kontuzja 
Magdaleny Leciejewskiej 
skomplikowała nam sytu-
ację. Zostaliśmy praktycz-
nie tylko z jedną wysoką 
zawodniczką, bo wcześniej 
przecież rękę złamała Emi-
lija Podrug. Ivana Matovic 
walczy, robi co może, ale 
jest w walce pod koszami 
osamotniona. Gratuluję tre-
nerowi Wojciechowi Do-
wnar Zapolskiemu i mam 
nadzieję, że się zrewanżu-
jemy w fi nale Mistrzostw 
Polski, jeśli oczywiście się 
w nim obie drużyny znajdą.
 – powiedział trener druży-
ny Lotosu PKO BP 

Lotos PKO BP Gdynia - Wi-
sła Can Pack Kraków 61:72 
(14:27, 8:16, 17:12, 22:17)/
Lotos PKO BP: Matovic 
16, Catchings 15, Tomiało-
wicz 14, Currie 11, Beard 
3, Pawlak 2, Marchanka 0, 
Sosnowska 0, Jujka 0
Wisła Can Pack: Skerovic 
19, Kobryn 17, Canty 13, 
Gburczyk 9, Maksimovic 8, 
Dupree 4, Fernandez 2, Pał-
ka 0.                              (kk)

Urodził się 18 czerwca 1913 
r. w Zakopanem w góral-
skiej  rodzinie, jako syn He-
leny I Jana.  Związał się ze 
sportem od 10 roku życia.. 
Pierwsze narty wykonał 
z pomocą starszego brata 
Jana z jesionowego drzewa 
i drutami przymocował je 
do butów. Po latach wielu 
zadawało sobie pytanie: - 
Na czym polega fenomen 
Stanisława Marusarza? 
Niektórzy odpowiadali, że 
na 30 latach startów i udzia-
le aż w pięciu olimpiadach 
zimowych. Także na tym, 
że gdy stawał do kolejne-

Wielcy skoków narciarskichStanisław Marusarz
Co dwa tygodnie przedstawiamy państwu relację z wszystkich skoczni świata i śledzimy losy naszych najlepszych skoczków, a w 
szczególności Adama Małysza. Od dzisiejszego numeru chcemy państwu przedstawiać także ludzi którzy tworzyli historię skoków 
narciarskich w Polsce. Dzisiaj poznacie państwo historię najznamienitszego polskiego skoczka Stanisława Marusarza.

go skoku publiczność na 
stadionach  w ciszy ocze-
kiwała na skok „Dziadka” 
i wiadomo było, że skoczy 
daleko i będzie w czołów-
ce. Mawiał, że w powie-
trzu skoczek narciarski leci 
z dużą  szybkością, a przy 
tym musi wykazać się ele-
gancją lotu i opanowaniem 
w prowadzeniu nart. W 
1926 r. tuż przed zawoda-
mi w skokach na wybiegu 
Krokwi pojawił się mały, 
szczupły chłopak w stro-
ju góralskim,  kożuszku i 
kapeluszu na głowie. Miał 
zaledwie 13 lat. Chciał jed-
nak startować w zawodach 
i zmierzyć się z seniorami. 
Sędziowie z początku nie 
chcieli go dopuścić do sko-
ków z racji młodego wie-
ku, ale w końcu, po dłu-
gich namowach -  ulegli. 
Góralczyk  wystartował i 

zajął trzecie  miejsce, za 
Bronkiem Czechem, który 
skoczył 44 metry  i Gąsie-
nicą Sieczką. Po zakończe-
niu konkursu uśmiechnięty 
rozdawał po raz pierwszy 
w  życiu autografy, a w na-
grodę otrzymał to, o czym 
marzył po nocach – praw-
dziwe narty skokowe.  Zda-
niem Marusarza skoczek 
musi być przede wszyst-
kim odważny, potem silny, 
dalej spokojny i obdarzony 
błyskawicznym refl eksem. 
Inaczej mówiąc musi być 
prawdziwym chłopem”. 
A talent i stalowe nogi też 
się przydadzą. Dzięki nim 
przeskakał całe swoje ży-
cie i  po królewsku zapisał 
się w historii polskiego 
narciarstwa. W roku 1955 
jeden z najwybitniejszych 
skoczków w historii nar-
ciarstwa Norweg Birger 

Ruud, w jednym z wywia-
dów oświadczył, że Sta-
nisław Marusarz stanowi 
fenomen zwycięstwa tę-
żyzny fi zycznej nad cza-
sem – czterdzieści parę lat 
życia i ponad dwadzieścia 
lat na skoczniach świata i 

wciąż nie utracone miej-
sce w  światowej czołów-
ce. Dodał, że nie zna po-
dobnego faktu w historii 
światowego narciarstwa. I 
chyba rzeczywiście nie ma 
drugiego narciarza, który 

przez ponad 30 lat starto-
wał i potrafi ł pokonać o 20 
lat  młodszych od siebie 
młodych skoczków. Stani-
sława Marusarza nazywano 
„tatrzańskim orłem”, „kró-
lem Krokwi”, „narciarzem 
50 – lecia”, ale chyba naj-
trafniejsze jest określenie 
„król nart”.  Stanisław Ma-
rusarz był pięciokrotnym 
uczestnikiem Zimowych 
Igrzysk  (jako zawodnik 
w 1932, 1936, 1948, 1952, 
a w 1956 r. otwierał olim-
pijski konkurs skoków). 
Sześciokrotnie w latach 
1933 – 1939 uczestniczył 
w narciarskich mistrzo-
stwach świata FIS, był 
wicemistrzem  świata w 
skokach narciarskich z 
Lahti (1938), rekordzistą 
świata z Planicy (1935) z 
wynikiem 95 i 97 m,  zwy-
ciężał na zawodach nar-

ciarskich  w Anglii, Jugo-
sławii, Czechosłowacji i w 
Niemczech. 21 razy stawał 
na najwyższym podium 
Mistrzostw Polski w sko-
kach, zjeździe, kombinacji 
klasycznej i alpejskiej oraz 
w sztafetach biegowych 4 
razy 10 km i 5 razy 10 km. 
Stanisław Marusarz był 
także zwycięzcą zawodów 
o Puchar Tatr, Laureatem 
Wielkiej Honorowej Na-
grody Sportowej (1938), 
narciarzem 50 – lecia 
PZN. Uzyskał tytuł naj-
lepszego  sportowca Polski 
w plebiscycie „Przeglądu 
Sportowego” w roku 1938 
(otrzymał 28 230 pkt.). 
zmarł29.10. 1993 r. w Za-
kopanem. Pochowany na 
Cmentarzu Zasłużonych w 
Zakopanem. 

Jarosław Woliński

„Przeskakał 
całe swoje 

życie i  po kró-
lewsku zapisał 
się w historii 
polskiego nar-
ciarstwa.” 
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W Strbskim Plesie na 
Słowacji – odbyły się 
Mistrzostwa Świata  ju-
niorów w skokach nar-
ciarskich. Doskonale 
zaprezentował się w 
nich Maciej Kot i dru-
żyna w składzie Maciej 
Kot, Jakub Kot, Grze-
gorz Miętus, Andrzej 
Zapotoczny. Maciek Kot 
został wice - mistrzem 
świata. 
Polak, po pierwszej serii, 
zajmował czwarte miejsce 
i tracił do prowadzącego 
zawodnika Austrii Lukasa 
Mulera 3.5 punkta. W dru-
giej serii nasz reprezentant  
oddał skok na odległość 
96.5 m , co dało mu wyśmie-
nite drugie miejsce i srebr-
ny medal. Najdłuższy skok 
w drugiej serii, 98 metrów, 
oddał Lukas Muller i dzięki 
temu zdobył złoty medal. 
Brąz przypadł w udziale 
fi ńskiemu skoczkowi Ville 
Larinto. Było to dla Finów 
wielkie zaskoczenie,  bo 
Ville był uważany za głów-
nego pretendenta do złota. 
Zawody drużynowe też 
przyniosły ekipie polskiej 
wielki sukces. Po wspania-
łej walce zdobyliśmy brą-
zowy medal, ustępując je-
dynie Austrii i Niemcom. O 
wielkim sukcesie Polaków 
niech świadczy to, że w po-
konanym polu pozostawili 
zespoły Norwegii , Japonii, 
Czech, Włoch czy Słowenii. 
Po tych zawodach możemy 
śmiało powiedzieć, że rośnie 
nam zaplecze i możemy być 
spokojni o tę dyscyplinę po 
zakończeniu kariery przez 
Adama Małysza.

Jarosław Woliński

Srebrny Maciek i drużyna
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05:45 Notacje 06:00 Kawa czy 
herbata? 07:50 Leksykon PRL 
08:00 Wiadomości 08:15 Kwadrans 
po ósmej 08:30 Buli - serial 08:40 
Moliki książkowe 08:50 Świat małej 
księżniczki 09:05 Mały rycerz El 
Cid 09:45 Łowcy smoków 
10:10     Kłamstwo ma krótkie nogi  
 - komedia 
11:40     Telezakupy
12:00     Wiadomości 
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Kurs na zysk; magazyn  
 ekonomiczny 
12:40     Plebania - telenowela 
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia? 
14:00     List z Gwatemali - reportaż 
14:30     Wójt roku 2008 - fi nał
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Hannah Montana - serial 
15:40     Śmiechu warte 
16:05     Moda na sukces - serial 
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik - magazyn 
17:35     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania - telenowela 
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:20     Crusoe - serial przygodowy 
21:05     Szklanką po łapkach 
 - komedia, USA `96 
22:35     Pod osłoną nocy 
 - serial, USA `07 
23:30     Szczekać na świat 
 - czarna komedia, USA
01:10     Bez pardonu IV - serial
02:40     Zakończenie dnia

 
 
 06:00 Złotopolscy 06:30 Globert przedstawia 
niezwykły świat natury 06:55 Telezakupy
07:25 Niezłomni 07:35 M jak miłość 08:30 
Pytanie na śniadanie 
10:45     Nasza gosposia jest milionerem 
 - komedia, `05 
12:20     Koło fortuny
  - teleturniej 
13:30     Orzeł czy reszta 
 - talk show 
14:25     Dla niesłyszących 
 - Daleko od szosy - serial 
15:50     Szaleństwo Majki Skowron 
 - serial 
16:30     Przygody pana Michała - serial  
 historyczno-przygodowy 
17:05     Na wariackich papierach 
 - serial komediowy 
17:55     Pucuł i Grzechu 
 - serial animowany 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama 
 - program informacyjny
19:05     Fort Boyard
  - reality show 
20:05     Na dobre i na złe 
 - serial 
21:05     Powrót do życia 
 - serial, USA `07 
22:00     Ukochana z sąsiedztwa 
 - komedia, USA `06 
23:30     Brzydula Betty 
 - serial komediowy 
00:30     Panorama 
00:50     Dancer w stanie Texas 
 - komedia, Meksyk `98 
02:30     Noc Zagadek 
 - teleturniej 
03:30     Zakończenie dnia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06.00 Muzyczne listy 06.40 TV Market
07.15 Saint Tropez 08.25 Kasa Na Bank – 
program interaktywny 09.25 Beverly Hills 
90210 10.25 Zbuntowani 11.25 mała Czarna 
12.25     Lalola – serial komediowy
13.25     Gram.Tv
13.55     Dziewczyny fortuny 
14.55     Lalola – serial komediowy
16.00     Beverly Hills 90210 – serial USA 
17.00     „J & J – czyli Jola i Jarek”
 - reality comedy 
18.00     Ikony popkultury – program   
 rozrywkowy
19.00     Zbuntowani – serial obyczajowy
20.00     Włatcy Móch – serial animowany
20.35     Sex FM – serial komediowy 
21.05     Geneza – serial sensacyjny
22.05     Jazda Figurowa – program Michała  
 Figurskiego. 
23.05     Igrając z ogniem – fi lm USA, 2000
00.55     Mroczne przeznaczenie – thriller   
 Kanada, 1999; reż.: Chris 
 Angel; wyst.: Andrew   
 McCarthy, Michael Ironside,  
 Jayne Heitmeyer, Suzy Joachim,  
 Lauren Diewold, Sean Day 
 Michael; Thriller. Ofi arą  
 seryjnego mordercy padają  
 księża i zakonnice. Tropiący  
 zbrodniarza detektyw Henry 
 Smith (McCarthy) popada  
 w depresję, pogłębianą   
 cierpieniem umierającej córki  
 i brakiem porozumienia z żoną. 
02.55     Muzyczne listy 
 – magazyn muzyczny 
03.45     Komenda 
 – magazyn policyjny 
04.10     Drogówka – magazyn policyjny 

05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 Na Wspólnej 08:30 Dzień 
dobry TVN 11:00 Przyjaciele - serial komedia 
12:00     Brzydula - serial, Polska 
12:35     Telesklep 
13:30     Salon Gry - pr. inteaktywny 
14:20     Detektywi - serial dokumentalny
14:55     Milionerzy - teleturniej
15:50     Rozmowy w toku - talk show
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial dokumenatlny 
17:55     Brzydula - serial komediowy
18:25     Detektywi - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:00     Liberator - fi lm sensacyjny, 
 USA 1992 
22:10     W sieci - fi lm sensacyjny, USA `94
  Tom Sanders jest cenionym  
 menedżerem w wielkiej fi rmie  
 komputerowej. Jego szefową  
 zostaje piękna Meredith 
 Johnson, z którą łączył go  
 niegdyś namiętny romans.  
 Pragnie ona odnowić stary 
 związek. Tom odrzuca jej  
 propozycje i w zemście zostaje  
 oskarżony o seksualne  
 napastowanie przełożonej.  
 Koledzy z pracy odwracają się  
 od niego, nie szczędząc mu 
 słów potępienia. Aby   
 udowodnić swoją niewinność,  
 zdesperowany mężczyzna  
 wynajmuje prawniczkę. 
00:40     Kuba Wojewódzki - talk show
01:40     Uwaga! - magazyn
02:00     Nocne granie - pr. muzyczny
03:00     Telesklep 

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
06:00 Żar młodości, odc.121 07:15 Wielka 
Wygrana, odc.442 07:30 TV Market 08:00 
Dotyk anioła, odc.69 09:00 Łowcy skarbów, 
odc.35 10:00 Rodzina Zastępcza, odc.273
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.163
11:30     Samo życie, odc.1223
12:00     Czarodziejki, odc.62
13:00     Boston Public, odc.52
14:00     Pierwsza miłość, odc.855
14:45     Pracująca dziewczyna, odc.1
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.80
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.33
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.10
17:00     Chirurdzy, odc.51
18:00     Pierwsza miłość, odc.856
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1224
20:00     Śnieżne psy; Kanada / USA, 2002; r.  
 Brian Levant; w. Cuba Gooding  
 Jr., M.Emmet Walsh
22:00     Studio Lotto
22:05     Polowanie na rekina; USA, 2001; 
 r. Matt Codd
00:05     Requiem dla snu; USA, 2000;  
 r. Darren Aronofsky; w. Ellen 
 Burstyn, Christopher   
 McDonald,  Jennifer Connelly, 
 Marlon Wayans, Jared  
 Leto Dramat w reżyserii  
 kultowego reżysera   
 Darrena Aronofsky’ego
02:10     Nagroda gwarantowana, odc.141
03:10     Tajemnice losu, odc.123
04:10     Zakazana kamera, odc.305
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06:00 Złotopolscy 06:30 Milly i Molly 
06:45 Telezakupy 07:20 Przystanek praca 
07:35 M jak miłość - serial 08:30 Pytanie na 
śniadanie 10:45 Codzienna 2 m. 3 - serial
11:15     Przygody Tarzana - serial przygodowy
12:15     Magnum - serial, USA `81 
13:10     Anna Dymna - spotkajmy się 
13:40     Znaki czasu - magazyn 
14:05     Fort Boyard - reality show 
15:00     Dla niesłyszących - Na dobre i na złe 
16:00     Szaleństwo Majki Skowron - serial 
16:35     Dzika przyszłość
  - serial dokumentalny 
17:05     Na wariackich papierach
  - serial komediowy 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama 
19:05     Koło fortuny - teleturniej 
19:35     Hit Generator - kulisy 
20:05     Barwy szczęścia - serial obyczajowy 
20:35     M jak miłość - serial 
21:30     Kulisy serialu „M jak miłość”
  - odc. 398 
21:40     Tomasz Lis na żywo - talk show 
22:35     Kryminalne zagadki Las Vegas 
 - serial sensacyjny 
23:30     dekalog... po Dekalogu
  - fi lm dokumentalny
00:05     Obrobić VIP`a - serial komediowy
00:30     Panorama 
00:50     Portret  w przestrzeni 
 - Tadeusz Wybult 
01:35     Litania - muzyka Krzysztofa Komedy 
02:20     Noc Zagadek - teleturniej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.20 Saint Tropez 05.10 V-max 05.30 
Muzyczne listy  06.40 TV Market 07.15 Saint 
Tropez 08.25 Kasa na bank 09.25 Berlin, 
Berlin 10.25 Zbuntowani 11.25 mała Czarna
12.25     Lalola
  – serial komediowy 
13.25     V-max 
 – magazyn motoryzacyjny 
13.55     Dziewczyny fortuny 
14.55     Lalola – serial komediowy 
16.00     Beverly Hills 90210 
 – serial USA 
17.00     mała Czarna
  – talk show 
18.00     KŁAMCZUCH 
 –  program rozrywkowy  
19.00     Zbuntowani 
 – serial obyczajowy
20.00     Włatcy Móch 
 – serial animowany  
20.30     Sex FM 
 – serial komediowy 
21.05     Pogromcy mitów 
 – program dokumentalny 
22.05     „J & J – czyli Jola i Jarek”
  - reality comedy 
23.05     Znamię Wojownika 
 – fi lm akcji USA, 2004; 
01.00     Ucieczka w milczenie
  – dramat USA, 2004
02.55     Berlin, Berlin 
 – serial 
03.40     Muzyczne listy
  – magazyn muzyczny

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 alleZIMA! 08:30 Dzień 
dobry TVN 11:00 Przyjaciele - serial 
12:00     Brzydula 
 - serial komediowy
12:35     Telesklep 
13:30     Salon Gry 
 - pr. inteaktywny 
14:20     Detektywi 
 - serial dokumentalny
14:55     Milionerzy
  - teleturniej
15:50     Rozmowy w toku 
 - talk show
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial dokuemntalny 
17:55     Brzydula
  - serial, Polska
18:25     Detektywi 
 - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! 
 - mag. reporterów
20:05     Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumentalny
21:30     Agenci NCIS IV 
 - serial, USA `06 
22:30     Teraz my! - pr. publicystyczny
23:15     Superwizjer - magazyn
23:50     alleZIMA! nocą 
00:20     Co za tydzień - magazyn
00:45     Kryminalni - serial kryminalny

05:45 Notacje 06:00 Kawa czy 
herbata? 07:50 Leksykon PRL 08:00 
Wiadomości 08:15 Kwadrans po 
ósmej 08:30 Buli 08:35 Budzik 
09:35 Łowcy smoków 10:05 Szkoła 
złamanych serc 10:55 Bądź modna 
11:40      Laboratorium XXI wieku 
12:00     Wiadomości 
12:10     Agrobiznes 
12:20     Taki pomysł - cykl reportaży 
12:40     Plebania - telenowela 
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia? 
 - teleturniej 
14:25     Zwierzęta świata
  - fi lm dokumentalny
15:00     Wiadomości, Pogoda 
15:15     Big Zbig show 
 - wid. rozrywkowe 
16:05     Moda na sukces - serial 
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik - magazyn 
17:35     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia?
  - teleturniej 
18:30     Plebania - telenowela 
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:20     Afera mięsna 
 - spektakl teatralny, 07 
21:50     Megaloteria TVP
22:05     James Bond w Jedynce 
 - Zabójczy widok - sens
00:20     Bitwa o Anzio - fi lm, USA 

06:00 Pani Prezydent 06:45 Smaki 
polskie 07:00 Dzień dobry w sobotę 
07:30 Rok w ogrodzie 08:00 
Wiadomości 08:15 Pod prasą 08:35 
Hurtownia książek 08:55 Buli 
09:05 Ziarno 09:35 MŚ w biathlonie 
- bieg ze startu wspólnego mężczyzn 
10:20     Śmiechu warte 
10:50     Czterej pancerni i pies
  - serial 
11:50     Kuchnia z Okrasą 
12:15     Od słów do głów 
12:30     MŚ w biathlonie
  - sztafeta kobiet 
13:00     Wiadomości 
13:10     Jaka to melodia? 
13:45     Przypadkowa narzeczona 
 - komedia, `01
15:45     Skoki Narciarskie -  
 Mistrzostwa Świata- 
 Liberec K100
16:50     Teleexpress 
17:05     Skoki Narciarskie
  - Mistrzostwa Świata- 
 Liberec K100 
18:00     Komisarz Rex - serial 
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:15     Zatańcz ze mną 
 - komedia, USA `04 
22:10     Zatopieni
  - fi lm akcji, USA `05 
23:55     Weekendowy magazyn  
 fi lmowy
00:25     Jeździec imieniem Śmierć 
 - fi lm akcji, `05 
02:10     Obudzone sumienie
  - dramat, USA `02 
03:35     Zakończenie dnia

06:00 Pani Prezydent 06:40 Jak 
ryba w wodzie - fi lm dokumentalny 
07:00 Transmisja Mszy Świętej 
08:00 Tydzień 08:20 Klub przyjaciół 
Myszki Miki 08:50 Domisie 
09:20 Teleranek - magazyn 09:50 
Gwiezdne wojny - serial animowany 
10:20     Disney! Cudowny Świat 
12:00     Anioł Pański 
12:15     Między ziemią a niebem 
 - magazyn 
13:00     Wiadomości 
13:10     Gra namiętności 
 - dramat `04 
15:20     BBC w Jedynce 
 - fi lm dokumentalny 
16:15     Piosenka dla Europy 2009 
17:00     Teleexpress 
17:20     Ojciec Mateusz 
 - serial kryminalny 
18:10     Jaka to melodia?
 - teleturniej muzyczny
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:15     Ranczo 
 - serial obyczajowy 
21:15     Drezno 
 - serial, Niemcy `06 
22:55     Żądło
  - fi lm, USA `73 
01:05     West Side Story 
 - musical, USA `61
03:30     Wokół wielkiej sceny
04:00     Zakończenie dnia

05:30 Słowo na niedzielę 05:35 Radio Romans 
- serial 06:00 Złotopolscy 06:55 Ostoja 07:30 
M jak miłość - serial 08:20 Barwy szczęścia 
09:25 Zacisze gwiazd 10:00 Wojciech 
Cejrowski - boso przez świat 10:30 Gabon. 
Triumf natury - fi lm dokum.
11:30     Makłowicz w podróży 
12:05     Rancho w dolinie
  - western, USA `56 
14:00     Familiada 
 - teleturniej 
14:30     Złotopolscy
  - telenowela 
15:05     Mini Szansa - Katarzyna Cerekwicka 
16:10     Na dobre i na złe 
 - serial 
17:05     Orzeł czy reszta 
 - talk show 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama 
19:05     Tak to leciało! 
 - teleturniej 
20:05     Kabaret Ani Mru Mru 
21:15     Siedem Bram Jerozolimy 
 - fi lm muzyczny, Polska 
22:25     Air Force Two
  - fi lm akcji, USA `06 
23:55     TWL
00:30     Panorama 
00:50     Na Hożej, Jasnej i Słonecznej
  - fi lm dokumentalny 
01:55     Truposz - dramat, Japonia `95 
03:55     Noc Zagadek - teleturniej 
04:55     Zakończenie dnia

04.50 Pat Metheny – This Way Up - koncert  
06.00 Dekoratornia 06.30 Dinotopia 2 
08.20 Australijskie oceanaria 08.50 Upiór w 
campusie 11.00 Galileo 12.00 KINOmaniak
12.30     Dekoratornia – magazyn 
13.00     Ikony popkultury 
 – program rozrywkowy
14.00     Dharma i Greg – serial komediowy
14.30     PlusLiga 
17.00     Rajdowe Mistrzostwa Świata 2009 
 – Rajd Norwegii.
18.00     „Jazda Figurowa” 
 – program Michała Figurskiego 
19.00     Galileo 
 – program popularno-naukowy
20.00     Włatcy Móch – serial animowany 
20.30     Żandarm na emeryturze – komedia  
 Francja, 1970; reż.: Jean  
 Girault; wyst.: Louis De Funes, 
 Michel Galabru, Jean Lefebvre,  
 Claude Gensac, France   
 Rumilly, Guy Grosso, Michel  
 Modo, Yves Vincent; Komedia.  
 Brygada żandarmów z   
 Saint-Tropez przechodzi na 
 wcześniejszą emeryturę.  
 Sierżant Cruchot mieszka teraz  
 ze swoją żoną w pięknym 
 domu i bardzo mu się nudzi. 
22.40     Gwardia Królewska – fi lm   
 przygodowy USA, 2000; reż.:  
 Jonathan Tydor
00.35     Nathalie – fi lm Francja/Hiszpania 
02.50     Pat Metheny – This Way Up - koncert  
04.00     TV Market

05:30 Wstawaj! Gramy!, odc.802 06:15 
Kapitan Flamingo, odc.2 06:45 Yin! Yang! 
Yo!, odc.2 07:15 Action Man A.T.O.M., odc.7
07:45 Action Man A.T.O.M., odc.8 08:15 
Hugo, odc.191 08:45 Pasjonaci, odc.140
09:15 Ewa gotuje, odc.51 09:45 Rodzina 
zastępcza, odc.292
10:45     I bądź tu mądra; USA, 2005; r.  
 Francine McDougall; w.  
 Jordan Hinson, Amy Halloran, 
 Brittany Curran, Ryan   
 Malgarini, Tania Gunadi,  
 Whitney Sloan, Cristine Rose  
 Premiera. Komedia familijna. 
 Katelin Kingsford jest młodą,  
 dobrze zapowiadającą się 
 łyżwiarką fi gurową. Jej   
 marzeniem jest szkolić się pod  
 okiem Natashy, pochodzącej z  
 Rosji uznanej instruktorki  
 łyżwiarstwa.
12:45     Czarodziejki, odc.135
13:45     Dom nie do poznania, odc.138
14:45     SIĘ KRĘCI, odc.103
15:35     Pierwsza liga - nowy sezon; USA,  
 1994; r. David S. Ward; w. Charlie  
 Sheen
17:50     AGENTKI, odc.8
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     I kto tu rządzi?, odc.37
20:00     HOLLY - ŁÓDZKIE LOVE STORY
22:00     Studio Lotto
22:30     Niemoralna propozycja; USA, 1993; 
 r. Adrian Lyne; w. Robert Redford, 
 Billy Bob Thornton, Platt Oliver
01:05     www.strach; Wielka Brytania / USA/ 
 Luksemburg/Niemcy, 2002

05:30 Wstawaj! Gramy!, odc.803 06:05 
Szalony Jack, pirat, odc.8 06:35 Miejskie 
szkodniki, odc.8 07:05 Gadżet i Gadżetinis, 
odc.2107:35 Gadżet i Gadżetinis, odc.22
08:00 Power Rangers, odc.29 08:30 Power 
Rangers, odc.30 09:00 Franklin i Zielony 
Rycerz
10:35     Wielki Joe; USA, 1998; r. Ron  
 Underwood; w. Bill Paxton,  
 Naveen Andrews
12:55     Ferajna; USA, 2000; r. Michael  
 Dinner; w. Richard Dreyfuss,  
 Carrie-Anne Moss, Casey  
 Siemaszko, Jennifer Tilly, Jeremy  
 Piven, Seymour Cassel, Burt  
 Reynolds, Dan Hedaya Premiera. 
14:45     Joanna D’Arc; Kanada, 1999; r.  
 Christian Duguay; w. Leelee  
 Sobieski, Jonathan Hyde, Maury  
 Chaykin, Neil Patrick Harris
16:50     Świat według Kiepskich, odc.268
17:20     Świat według kiepskich, odc.257
17:50     AGENTKI, odc.9
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport 
19:25     Pogoda 
19:30     I kto tu rządzi?, odc.39
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.136
21:00     Wzór, odc.27
22:00     Studio Lotto
22:05     Kości, odc.45
23:05     Mesjasz: Obietnica, cz. 2; USA
01:10     Magazyn sportowy
03:10     Tajemnice losu, odc.125

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep 08:00 Pascal: 
po prostu gotuj 08:30 Dzień dobry TVN 
10:55 alleZIMA! 11:30  Na Wspólnej - serial, 
Polska 
13:20     You can dance - Po prostu tańcz! 
 - reality show
15:05     Brzydula 
 - serial komediowy (omnibus)
17:25     Akademia policyjna VII: Misja w  
 Moskwie - fi lm komedia, USA  
 `94. 
 Najzabawniejszy oddział  
 policyjny świata tym razem  
 jedzie do Moskwy. Tamtejsi  
 policjanci potrzebują pomocy  
 w walce z rosyjską mafi ą.  
 Jej przywódca Konstantin  
 Konali chce zawładnąć  
 światem. Próbuje to osiągnąć  
 za pomocą specjalnej gry  
 wideo, dzięki której może 
 wniknąć do wszystkich   
 systemów komputerowych na  
 świecie. Rosjanie zwracają  
 się z prośbą do amerykańskiej  
 Akademii Policyjnej. Ta  
 nie pozostaje obojętna i wysyła  
 swych najlepszych policjantów  
 do walki z bandytami. 
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:45     Uwaga! - mag. reporterów
20:00     Niania - serial komediowy
21:00     Moje wielkie greckie wesele - fi lm  
 komedia, Kanada `02 
23:00     Plotka - fi lm sensacyjny, USA `00 
01:00     Uwaga! - magazyn
01:20     Nocne granie 
 - pr. muzyczny
02:20     Telesklep

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep 08:00 Maja 
w ogrodzie 08:30 Dzień dobry TVN 10:55 
Kawa na ławę 
11:45     Uwolnić orkę - fi lm przygodowy,  
 Francja `93 
14:00     Interkosmos 
 - fi lm komedia, USA `87 
16:30     Co za tydzień - magazyn
17:00     Szymon Majewski Show - talk show
18:00     Niania - serial, Polska
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:45     Uwaga! - mag. reporterów
20:00     Przyjemniaczek - fi lm komedia,  
 Hong Kong `97. Jackie (Jackie 
 Chan) występuje w  
 polpularnym show   
 telewizyjnym. Przypadkiem, 
 za sprawą wścibskiej   
 reporterki zostaje wplątany  
 w wojnę gangów. Handlarze 
 narkotyków sądzą, że jest on  
 w posiadaniu taśmy video -  
 dowodu ich przestępstwa. 
 Oczywiście, są w błędzie.  
 Jednak Jackie - niepoprawny  
 bohater, który zawsze staje 
 w obronie słabszych,   
 szczególnie jeśli jest to piękna  
 pani reporter - bierze sprawy  
 w swoje ręce i wkracza do  
 akcji. 
21:50     39 i pół - serial komediowy
22:50     W roli głównej - Kasia Kowalska 
23:20     Seks w wielkim miescie - serial
23:55     Wysłannik śmierci - fi lm sensacyjny, 

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.804 06:00 Żar 
młodości, odc.122 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.44308:00 Dotyk anioła, 
odc.70 09:00 Łowcy skarbów, odc.36
10:00     Rodzina Zastępcza, odc.274
11:00     Malanowski i Partnerzy, odc.1
11:30     Samo życie, odc.1224
12:00     Czarodziejki, odc.63
13:00     Boston Public, odc.53
14:00     Pierwsza miłość, odc.856
14:45     Pracująca dziewczyna, odc.2
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.81
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.34
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.11
17:00     Chirurdzy, odc.52
18:00     Pierwsza miłość, odc.857
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1225
20:00     MEGA HIT - X-Men; USA,  
 2000; r. Bryan Singer; w. Hugh  
 Jackman, Patrick Stewart, Ian 
 McKellen, Famke Janssen,  
 James Marsden Film akcji/sci-fi   
 z gwiazdorską obsadą. 
22:00     Studio Lotto
22:15     Podejrzany; USA/Francja, 2000; r. 
 Stephen Hopkins; w. Gene  
 Hackman
00:40     Fala zbrodni, odc.83
01:30     Nagroda gwarantowana, odc.143

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

05:30 Dla niesłyszących - Echa Panoramy 
06:05 Kacperek - serial 06:30 Spróbujmy 
razem 07:00 Magazyn Ligi Mistrzów 07:25 
Poezja łączy ludzi 07:35 M jak miłość - serial 
08:25 Barwy szczęścia - serial 09:25 
Alternatywy 4 - serial 10:25 Nie tylko dla pań 
11:30     Hanover Street
  - dramat, `79 
13:20     Tańcząca z Gruzją 
14:00     Familiada 
 - teleturniej 
14:35     Złotopolscy 
 - telenowela 
15:10     Dzieciaki górą 
 - teleturniej 
16:05     Vice Versa 
 - komedia, USA `88 
17:45     Z kabaretowego archiwum 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama 
19:05     Tak to leciało! 
 - teleturniej 
20:00     Kabaret pod Wyrwigroszem 
21:00     Muzyczny show
  „HIT GENERATOR” 
22:05     Tajniak 
 - komedia, USA `02 
23:35     Słowo na niedzielę 
23:40     Wideoteka dorosłego człowieka 
00:30     Panorama 
 - program informacyjny
00:50     Córka mafi i 
 - fi lm sensacyjny, USA `98 
02:35     Ona i On - wojna płci
  - talk show 
03:25     Noc Zagadek
  - teleturniej 
04:30     Zakończenie dnia

04.45 Saint Tropez 05.35 Gram.tv 06.00 Upiór 
w campusie 08.10 Beverly Hills 90210
09.10 Dinotopia 2 11.00 Galileo 12.00 Gram.
Tv
12.30     V-max – magazyn motoryzacyjny
13.00     VIP – magazyn kulturalny 
13.30     Piękni – serial obyczajowy 
14.30     PlusLiga 
16.55     „J & J – czyli Jola i Jarek”
  - reality comedy  
17.55     Pogromcy mitów 
 – program dokumentalny 
19.00     Galileo 
 – program popularno-naukowy 
20.00     Zaginiony batalion – dramat wojenny  
 USA, 2001; reż.: Russell  
 Mulcahy; wyst.: Rick Schroder,  
 Phil McKee, Adam James,  
 Jamie Harris, Jay Rodan;  
 Dramat wojenny. Oparta na 
 faktach historia amerykańskiego  
 batalionu, który w ostatnich  
 tygodniach I wojny światowej,  
 w październiku 1918 roku, został  
 uwięziony między siłami 
 wroga w lasach Argonne we 
 Francji.
21.55     Świadek mimo woli – thriller USA,  
 1984; reż.: Brian De Palma;  
 wyst.: Craig Wasson, Melanie  
 Griffi th, Gregg Henry, Deborah  
 Shelton, Guy Boyd; 
00.20     Gwardia Królewska – fi lm   
 przygodowy USA, 2000;
02.15     VIP – magazyn kulturalny 
02.45     KINOmaniaka – magazyn fi lmowy 
03.10     Sztukateria – magazyn 
03.35     Drogówka – magazyn policyjny  
04.00     Komenda – magazyn policyjny 
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Mecz jednak rozpoczął się 
od prowadzenia Gdynianek 
3:0. Niestety od tego mo-
mentu bardzo dobrze zaczęła 
grać bramkarka Zgody We-
ronika Mieńko co pozwoliło 
gospodyniom na odrobienie 
strat i objęcie prowadzenia 
w dziesiątej minucie me-
czu 9:6. Jednak ponownie 
dobrze zaczęła grać druży-
na z Gdyni i Łączpol na 5 
min przed zakończeniem 
pierwszej połowy objął 
prowadzenie 14:13. Niewy-
korzystane dobre sytuacje 
rzutowe spowodowały jed-
nak, że na przerwę do szatni 
zawodniczki schodziły przy 
wyniku 16:14 dla piłkarek 
Zgody. Po zmianie stron za-
wodniczki Łączpolu w dal-

szym ciągu nie mogły sobie 
poradzić z bramkarką Zgo-
dy i przewaga gospodyń w 
45 minucie urosła do 22:16. 
Kiedy wszystkim wydawało 
się, że mecz został rozstrzy-
gnięty Gdynianki zaczęły 
odrabiać straty i po fanta-
stycznym pościgu dopro-
wadziły do remisu 22:22 na 
5 min przed zakończeniem 
spotkania. Niewykorzysta-
ny jednak czterech sytuacji 
sam na sam z bramkarką, co 
spowodowało iż przegrały 
końcówkę i całe spotkanie 
27:24.
W przebiegu całego me-
czu zespół Łączpolu Gdy-
nia grając dobrze w ataku 
wypracował sobie bardzo 
dużo doskonałych pozycji 

rzutowych, ale nie potrafi ły 
ich wykorzystać. Było to 
głównym powodem porażki 
Gdynianek w tym meczu. 
Łatwiej może byłoby pił-
karkom Łączpolu zdobyć 
punkty, gdyby nie fakt, że 
w decydującym momencie 
meczu przy wyniku remiso-
wym sędziowie wykluczyli z 
gry 2 zawodniczki Łączpolu 
i w tej sytuacji grając cztery 
na sześć znacznie trudniej 
było walczyć o zwycięstwo. 

Szywierska, Jurkowska - 
Musiał 4, Stachowska 4, 
Sulżycka 3, Aleksandrowicz 
3, Koniuszaniec 3, Andrze-
jewska 2, Szwed 2, Szott 1, 
Kulwińska 1, Całużyńska 1.

Trudne starcie z Rudą Śląsk
Trudne zadanie miały w sobotę w meczu wyjazdowym zawodniczki Łącz-
polu Gdynia. Spotkały się z bardzo dobrze grającym w rundzie rewanżowej 
zespołem Zgody Ruda Śląska. 
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05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 Na Wspólnej 08:30 Dzień 
dobry TVN 11:00 Przyjaciele - serial, USA 
12:00     Brzydula - serial komediwoy
12:35     Telesklep 
13:30     Salon Gry - pr. interaktywny 
14:20     Detektywi - serial dokumentalny
14:55     Milionerzy - teleturniej
15:50     Rozmowy w toku - talk show
16:55     Sąd rodzinny - serial dokumentalny
17:55     Brzydula - serial, Polska
18:25     Detektywi - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:05     Na Wspólnej - serial, Polska
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumenatlny
21:30     Jedyna prawdziwa miłość - fi lm  
 obyczajowy, USA 2000
 Dana Boyer miała poważny  
 wypadek samochodowy. Kevin  
 Grant, strażak, wydobył ją z  
 płonącego auta. Oboje czują,  
 że właśnie spotkali bratnią  
 duszę. Niestety, nie mają czasu,  
 by wymienić adresy. Są zaan 
 gażowani w związki z innymi  
 partnerami. Kevin jest zarę- 
 czony z Tiną, a Dana ma poślu- 
 bić Phila. 
23:25     Kuba Wojewódzki - talk show
00:25     Multikino - mag. fi lmowy
00:50     Uwaga! - magzyn
01:10     Nocne granie - pr. muzyczny

06:05 Złotopolscy 06:35 Globert przedstawia 
niezwykły świat natury 07:00 Telezakupy
07:35 M jak miłość 08:30 Pytanie na śniadanie 
10:55 Święta wojna - serial 11:30 Przygody 
Tarzana - serial przygodowy
12:25     Magnum - serial, USA 
13:20     Gwiazdy tańczą na lodzie
  - wid. rozrywkowe 
14:55     Dla niesłyszących - Złotopolscy 
16:00     Szaleństwo Majki Skowron
  - serial
16:35     Radiostacja Roscoe - serial, Kanada 
17:05     Na wariackich papierach 
 - serial, USA 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama 
19:05     Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:35     Dzięki Bogu już piątek! 
 - magazyn 
20:05     Barwy szczęścia
  - serial obyczajowy 
20:35     Puchar UEFA - Udinese - Lech Poznań 
22:45     Magazyn kryminalny 997 
 - Michała Fajbusiewicza 
23:10     Warto rozmawiać 
24:00     Czy świat oszalał?
  - serial dokumentalny 
00:30     Panorama 
00:45     Czy świat oszalał? 
 - fi lm dokum.
02:20     Europa da się lubić 
03:05     Noc Zagadek
  - teleturniej 
04:05     Zakończenie dnia

05:45 Notacje 06:00 Kawa czy 
herbata? 07:50 Leksykon PRL 
08:00 Wiadomości 08:15 Kwadrans 
po ósmej 08:30 Buli 08:40 Jedynko-
we Przedszkole 09:10 Mały rycerz 
El Cid 09:40 Łowcy smoków 10:10 
Szkoła złamanych serc  11:00 Kuch-
nia z Okrasą 11:20 W-skersi 
11:40     Telezakupy
12:00     Wiadomości 
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Europa bez miedzy 
12:40     Plebania 
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia? 
 - teleturniej 
14:00     Zagadki tamtych lat 
 - cykl reportaży 
14:30     My Wy Oni - magazyn 
15:00     Wiadomości, Pogoda 
15:20     Złota sobota - wid. rozr.
16:05     Moda na sukces - serial 
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik - magazyn 
17:35     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania - telenowela 
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:20     W pułapce strachu 
 - dramat, Kanada `01 
22:00     Sprawa dla reportera 
22:40     Pryzmat - pr. publicystyczny 
23:20     Zaginiony lot - fi lm  S-F

05:45 Notacje 06:00 Kawa czy 
herbata? 07:50 Leksykon PRL 
08:00 Wiadomości 08:15 Kwadrans 
po ósmej 08:30 Buli 08:40 Jedynko-
we Przedszkole 09:10 Mały rycerz 
El Cid 09:40 Łowcy smoków 10:05 
Szkoła złamanych serc 10:55 Mię-
dzy mamami 11:10 Schudnij 11:25 
Pora na doktora 11:40 Telzakupy
12:00     Wiadomości 
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:25     Tak jak w Unii 
12:40     Plebania - telenowela 
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia? 
14:05     Podróżnik 
 - Uciec przed zimą 
14:25     Sam przeciw wszystkim... 
 - fi lm dokumentalny 
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     300 % normy - teleturniej 
15:50     Co by tu jeszcze... 
 Przeboje kabaretu 
16:05     Moda na sukces - serial 
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik - magazyn 
17:30     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia? 
 - teleturniej 
18:30     Plebania - telenowela 
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:20     Dziewczyny z wyższych  
 sfer - komedia, USA
22:00     Opole 2008 na bis 
22:25     Misja specjalna 
 - mag. śledczy 
23:00     Dziewiętnaście lat 
 w śpiączce - fi lm dok 

 

05:55 Złotopolscy 06:25 Milly i Molly 
06:40 Telezakupy 07:10 Nieść nadzieję 
07:35 M jak miłość 08:30 Pytanie na śniadanie 
10:40     Codzienna 2 m. 3 
11:15     Przygody Tarzana - serial przygodowy 
12:10     Magnum - serial, USA 
13:05     Potęga sztuki - serial dokumentalny 
14:00     Muzyczny show 
 HIT GENERATOR”
  - wid. muzyczne 
15:00     Dla niesłyszących
  - M jak miłość 
15:55     Szaleństwo Majki Skowron 
 - serial 
16:35     Radiostacja Roscoe 
 - serial, Kanada 
17:10     Na wariackich papierach 
 - serial komediowy 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama 
19:05     Koło fortuny 
 - teleturniej 
19:35     Magazyn Kocham Kino
20:05     Barwy szczęścia
  - serial obyczajowy 
20:40     M jak miłość
  - serial 
21:35     Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:45     Magazyn Ekspresu Reporterów 
22:50     Liga Mistrzów 
 - skróty 
23:25     Druga twarz, nowe życie
  - fi lm dokumentalny 
00:30     Panorama 
00:50     Huzar - fi lm kostiumowy,
  Francja `95
03:00     Noc Zagadek 
 - teleturniej 
04:00     Zakończenie dnia

05:45 Notacje 06:00 Kawa czy 
herbata? 07:50 Leksykon PRL 08:00 
Wiadomości 08:15 Kwadrans po 
ósmej 08:30 Buli 08:40 Domisie 
09:10 Mały rycerz El Cid 09:40 
Łowcy smoków 10:05 Szkoła złama-
nych serc 10:55 Superwnętrze 
11:30      Zapytaj prawnika 
11:40     Telezakupy 
12:00     Wiadomości 
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Siła z natury - magazyn 
12:40     Plebania 
13:05     Klan - telenowela 
13:30     Jaka to melodia? 
14:00     Słońce - fi lm dokum.
14:30     Raj - magazyn 
15:00     Wiadomości, Pogoda 
15:15     Zimy żal - widowisko 
16:05     Moda na sukces 
 - serial, USA 
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik - magazyn 
17:35     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania - telenowela 
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:20     W imię miłości 
 - dramat, USA `02 
22:00     Kryptonim X-2 - fi lm dok
22:55     Bronisław Wildstein  
 przedstawia
23:35     Zabójcze korepetycje - fi lm  
 sensacyjny, USA `04 

05:50 Złotopolscy 06:20 Milly i Molly 06:35 
Telezakupy 07:10 Znaki czasu 07:35 M jak 
miłość 08:30 Pytanie na śniadanie 10:45 
Święta wojna - serial
11:20     Przygody Tarzana - serial
12:20     Magnum - serial, USA `81 
13:15     Gwiazdy tańczą na lodzie
  - wid. rozrywkowe 
15:00     Dla niesłyszących - M jak miłość 
 - serial 
15:55     Szaleństwo Majki Skowron - serial
16:35     Radiostacja Roscoe - serial, Kanada 
17:05     Na wariackich papierach 
 - serial komediowy 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama 
19:05     Jeden z dziesięciu 
 - teleturniej 
19:35     Wyznania - ... Stewardessy 
 - cykl dokum.
20:05     Barwy szczęścia
  - serial obyczajowy 
20:35     Liga Mistrzów - Real Madryt 
 - Liverpool 
22:40     Bramy jutra
23:30     Liga Mistrzów
  - skróty 
00:30     Panorama 
00:50     Cukiereczek
  - komedia kryminalna, USA `99 
02:15     Smaczne Go! 
 - mag. kulinarny 
03:00     Noc Zagadek
  - teleturniej 
04:00     Zakończenie dnia

04.20 Saint Tropez 05.10 VIP”  05.30 Muzycz-
ne listy 06.40 TV Market 07.15 Saint Tropez
08.25 Kasa na bank 09.25 Beverly Hills 90210
10.25 Zbuntowani 11.25 mała Czarna
12.25     Lalola – serial komediowy 
13.25     VIP – magazyn kulturalny
13.55     Dziewczyny fortuny 
14.55     Lalola – serial komediowy
16.00     Beverly Hills 90210 – serial USA 
17.00     mała Czarna – talk show 
18.00     KŁAMCZUCH 
 –  program rozrywkowy
19.00     Zbuntowani – serial obyczajowy
20.00     Ucieczka w milczenie – dramat  
 USA, 2004; reż.: Jessica Sha- 
 rzer; wyst.: Kristen Stewart, 
 Michael Angarano, Robert  
 John Burke, Allison Siko, D.B.  
 Sweeney, Elizabeth Perkins,  
 Hallee Hirsh, Leslie Lyles, Steve  
 Zahn; Bohaterką fi lmu jest  
 13-letnia Melindq Sordino  
 (Kristen Stewart) dziewczyna  
 pogrążona w depresji, która  
 stara się znaleźć sposób na po- 
 radzenie sobie z otaczającą ją 
 rzeczywistością oraz wspo- 
 mnieniami traumatycznych  
 wydarzeń z przeszłości. 
22.00     „J & J – czyli Jola i Jarek” - reality  
 comedy Polska, 2008
23.00     Ucieczka z Kuby – fi lm akcji USA,  
 1997; reż, James Becket;   
 wyst.:Gary Busey, Roy Scheider,  
 Jeff Speakman
01.05     mała Czarna – talk show 
02.05     Pająki – horror sci-fi  USA, 2000;
03.45     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 

04.20 Saint Tropez 05.10 KINOmaniak
05.30 Muzyczne listy 06.40 TV Market
07.15 Saint Tropez 08.25 Kasa na bank
09.25 Beverly Hills 9021010.25 Zbuntowani 
11.25     mała Czarna 
12.25     Lalola – serial komediowy
13.25     KINOmaniak – magazyn fi lmowy 
13.55     Dziewczyny fortuny
14.55     Lalola – serial komediowy
16.00     Beverly Hills 90210 – serial USA 
17.00     mała Czarna – talk show 
18.00     KŁAMCZUCH 
 – program rozrywkowy
19.00     Zbuntowani – serial obyczajowy
20.00     Gargantua – horror sci-fi  USA,  
 1998; reż.: Bradford May;  
 wyst.: Adam Baldwin, Julie  
 Carmen, Emile Hirsch, Bobby 
 Hosea, Doug Penty; Horror  
 sci-fi . 
21.55     Niewygodny Świadek – fi lm Kanada,  
 2001; reż. Darrell Roodt; Wyst.  
 Gary Daniels, Nick Boraine, Eva  
 Habermann;
 Kapitan Strong kolejny raz zostaje  
 wezwany przez tajne służby Jej  
 Królewskiej Mości do wykonania  
 zadania specjalnego. 
23.50     mała Czarna – talk show 
00.50     Znamię Wojownika 
 – fi lm akcji USA, 2004; 
 Film pełen akcji, przygody i  
 fantazji oparty na wschodnim 
 micie o pięknej wojowniczce  
 Seki.

04.20 Saint Tropez 05.10 Dekoratornia
05.30 Muzyczne listy 06.40 TV Market
07.15 Saint Tropez 08.25 Kasa na bank
09.25 Beverly Hills 90210 10.25 Zbuntowani
11.25 mała Czarna 12.25 Lalola – serial 
komediowy
13.25     Dekoratornia
13.55     Dziewczyny fortuny 
14.55     Lalola – serial komediowy
16.00     Beverly Hills 90210 – serial USA 
17.00     mała Czarna – talk show  
18.00     KŁAMCZUCH
 – program rozrywkowy
19.00     Eureko, ja to wiem!
20.00     8 MM / Osiem milimetrów – thriller  
 USA/Niemcy, 1999; reż.: Joel  
 Schumacher; wyst.: Nicolas  
 Cage, Joaquin Phoenix, James  
 Gandolfi ni, Peter Stormare,  
 Anthony Heald; Znakomity  
 thriller w reżyserii Joela Schu- 
 machera w gwiazdorskiej obsa- 
 dzie. Tom Welles (Nicholas  
 Cage), prywatny detektyw  
 wiodący poczciwy żywot u  
 boku żony Amy i córeczki czeka  
 na „wielką sprawę”, która przy 
 niesie mu sławę i pieniądze. 
22.35     Galileo Ekstra cz.1 
 – „Wszystko o seksie”
23.35     Mroczne przeznaczenie – thriller Ka- 
 nada, 1999; reż.: Chris Angel;  
 wyst.: Andrew McCarthy, Michael 
 Ironside, Jayne Heitmeyer

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.805 06:00 Żar 
młodości, odc.123 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.444 08:00 Dotyk anioła, 
odc.71 09:00 Łowcy skarbów, odc.37 10:00 
Rodzina Zastępcza, odc.275
11:00     Malanowski i Partnerzy, odc.2
11:30     Samo życie, odc.1225
12:00     Czarodziejki, odc.64
13:00     Boston Public, odc.54
14:00     Pierwsza miłość, odc.857
14:45     Pracująca dziewczyna, odc.3
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.82
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.35
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.12
17:00     Chirurdzy, odc.53
18:00     Pierwsza miłość, odc.858
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1226
20:00     Aniołki Charliego; USA/Niemcy, 
 2000; r. McG; w. Cameron  
 Diaz, Sam Rockwell, Drew  
 Barrymore, Lucy Liu, Bill  
 Murray Komedia sensacyjna.  
 Kinowa wersja kultowego  
 serialu z lat 70. Dylan (Drew  
 Barrymore), Natalie (Cameron  
 Diaz) i Alex (Lucy Liu) są  
 piękne, inteligentne i niezawod- 
 ne. 
22:00     Studio Lotto
22:05     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.15
23:05     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.16
00:05     HOLLY - ŁÓDZKIE LOVE STORY

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.806 06:00 Żar 
młodości, odc.124 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.445 08:00 Dotyk anioła, 
odc.72 09:00 Łowcy skarbów, odc.38 10:00 
Rodzina Zastępcza, odc.276 11:00 Malanowski 
i Partnerzy, odc.3 11:30 Samo życie, odc.1226
12:00     Czarodziejki, odc.65
13:00     Boston Public, odc.55
14:00     Pierwsza miłość, odc.858
14:45     Pracująca dziewczyna, odc.4
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.83
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.36
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.13
17:00     Chirurdzy, odc.54
18:00     Pierwsza miłość, odc.859
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1227
20:00     Świat według Kiepskich, odc.271
20:30     Świat według Kiepskich, odc.266
21:00     Egzamin dojrzałości; USA/Niemcy,  
 2004; r. Brian Robbins; w. Erika 
 Christensen, Darius Miles,  
 Leonardo Nam, Tyra Ferrell,  
 Chris Evans, Bryan Greenberg, 
 Scarlett Johansson Komedia 
 kryminalna ze Scarlett Jo- 
 hansson w roli głównej. 
22:00     Studio Lotto
23:00     Ustawieni; USA, 2001; r. Jon Favreau;
01:00     Saloon Gier, odc.7
01:10     Saloon Gier, odc.8

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.807 06:00 Żar 
młodości, odc.125 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.446 08:00 Dotyk anioła, 
odc.73 09:00 Łowcy skarbów, odc.39 10:00 
Rodzina Zastępcza, odc.277 11:00 Malanowski 
i Partnerzy, odc.4 11:30 Samo życie, odc.1227
12:00     Czarodziejki, odc.66
13:00     Boston Public, odc.56
14:00     Pierwsza miłość, odc.859
14:45     Pracująca dziewczyna, odc.5
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.84
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.37
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.14
17:00     Chirurdzy, odc.55
18:00     Pierwsza miłość, odc.860
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1228
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Nowego  
 Jorku, odc.52
21:00     Wzór, odc.28
22:00     Studio Lotto
22:05     Sztorm stulecia, odc.3
00:15     Threshold - strategia przetrwania,  
 odc.6; USA, 2005; r. Tim Mathe- 
 son; 
01:05     Threshold - strategia przetrwania,  
 odc.7
02:00     Nagroda gwarantowana, odc.146
03:00     Tajemnice losu, odc.127
04:00     Zakazana kamera, odc.312

05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 Na Wspólnej 08:30 
Dzień dobry TVN 11:00 Przyjaciele - serial 
komedia 
12:00     Brzydula - serial, Polska
12:35     Telesklep 
13:30     Salon Gry - pr. interaktywny 
14:20     Detektywi - serial dokumentalny
14:55     Milionerzy - teleturniej
15:50     Rozmowy w toku - talk show
16:55     Sąd rodzinny - serial dokumentalny
17:55     Brzydula - serial, Polska
18:25     Detektywi - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:05     Na Wspólnej - serial, Polska
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumentalny
21:30     Dowody zbrodni 
 - serial kryminalny, USA
22:30     Teraz albo nigdy 
 - serial obyczajowy
23:30     Maksymalny wyrok - fi lm sen- 
 sacyjny, USA `99. Mąż Sarah  
 nagle traci pracę i zaczyna pić. 
 Staje się agresywny i znęca się  
 nad żoną i ich 8-letnim synem  
 Jasonem. Podczas kolejnej  
 awantury chłopiec, stając w  
 obronie mamy strzela do  
 własnego ojca. Sarah winę za  
 śmierć męża bierze na siebie.  
 Trafi a na osiem lat do więzie- 
 nia stanowego. 
01:30     Szkoła Auto - reality show
01:50     Kuba Wojewódzki - talk show
02:50     Uwaga! - magazyn
03:10     Nocne granie - pr. muzyczny
04:10     Telesklep 

05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 Na Wspólnej 08:30 
Dzień dobry TVN 11:00 Przyjaciele - serial 
komedia, USA 
12:00     Brzydula - serial komediowy
12:35     Telesklep 
13:30     Salon Gry - pr. interaktywny 
14:20     Detektywi - serial dokumentalny
14:55     Milionerzy - teleturniej
15:50     Rozmowy w toku - talk show
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial dokumentalny 
17:55     Brzydula - serial, Polska
18:25     Detektywi - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:05     Na Wspólnej - serial obyczajowy
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumentalny
21:30     Zawód: szpieg - fi lm sensacyjny,  
 Wlk. Bryt. `01. Agent CIA Na- 
 than Muir przygotowuje się do 
 odejścia ze służby. Do emerytu- 
 ry zostało mu właściwie tylko  
 kilka godzin, kiedy nagle do- 
 wiaduje się, że jeden z agentów  
 CIA niejaki Tom Bishop, któ- 
 rego w przeszłości sam zwer-
 bował został zatrzymany przez  
 władze Chin podczas próby  
 odbicia jednego z więźniów w  
 chińskim więzieniu. 
00:00     Szymon Majewski Show - talk show 
01:00     Superwizjer - magzyn
01:30     Uwaga! - magazyn

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
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