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Wszystkie drogi prowadzą do Gdyni
Na odbywających 
się w od 11 marca 
największych świa-
towych targach 
turystycznych  In-
ternational Tourism 
Bourse ITB – Berlin 
2009 największą 
powierzchnię w pol-
skim pawilonie zaj-
muje Pomorze (110 
m2), a najbardziej 
eksponowane i naj-
efektowniejsze sto-
isko ma Gdynia, któ-
ra reklamuje swój 
fl agowy w tym roku 
produkt turystycz-
ny - lipcowy Zlot 
Żaglowców – Tall 
Ships Races 2009.
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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” ....................................... (058) 713 67 82
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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Wtedy wokalista zespołu po-
darł Biblię, a jej kartki rzucił 
w stronę widowni. Kościół 
określił jako „zbrodniczy”, 
a Pismo Św. jako „księgę 
kłamstw”. Gdy dowiedział 
się o tym Ryszard Nowak 
zgłosił się na policję. Proku-
ratura wszczęła postępowa-
nie w związku z obrazą uczuć 
religijnych. To zostało jednak 
umorzone, ponieważ Nowak 

był jedyną osobą obrażoną, 
a zgodnie z polskim prawem 
muszą zgłosić się co najmniej 
dwie urażone osoby. Pół roku 
później Ryszard Nowak 
udzielił wywiadu „Gazecie 
Świętojańskiej”. W opubli-
kowanej rozmowie nazwał 
lidera Behemotha przestęp-
cą. Adam Darski (wokalista 
zespołu Behemoth) po tym 
wywiadzie złożył pozew do 

sądu. Sprawa właśnie zakoń-
czyła się zwycięstwem lidera 
grupy. Sąd zwrócił uwagę, że 
Darski nigdy nie był skazany, 
a więc nie można go nazy-
wać przestępcą. Teraz No-
wak musi wykupić ogłosze-
nie w „Gazecie Wyborczej” i 
przeprosić w nim Darskiego, 
wpłacić 3 tysiące zł na schro-
nisko dla zwierząt „Ciap-
kowo” oraz zwrócić koszty 

postępowania.  - Dla mnie 
ta sprawa jest symboliczna 
- powiedział „Expressowi” 
Adam Darski. - Wyrok był 
jak najbardziej uzasadniony. 
To jest zwycięstwo zdrowego 
rozsądku nad próbą cenzuro-
wania i myślenia wstecznego 
jeszcze z PRL-u. Mam na-
dzieje, że jest to wiatr zmian 
i ukróci to cenzorskie zapędy 
pana Nowaka.              (TM) 

- Kryminalni od dłuższego 
czasu obserwowali miejsca, 
gdzie w ostatnim czasie do-
chodziło do kradzieży kół 
samochodowych i poduszek 
powietrznych z zaparkowa-
nych tam aut - mówi asp. 
sztab. Hanna Kaszubowska, 
rzecznik gdyńskiej policji. - 
W piątkową noc kryminalni 
zauważyli jak ktoś odkręca 
koła z zaparkowanego na 
ulicy Szewki passata. Gdy 
do niego podeszli mężczyzna 
zaatakował interweniujących 
policjantów, po czym próbo-
wał uciec. Jak został już za-
trzymany... odmówił podania 
swoich danych.
Funkcjonariusze zidentyfi ko-
wali korzystając z bazy kom-
puterowej, w której zapisane 
są linie papilarne. Okazało 

się, że jest to 33-letni Daniel 
M., poszukiwany między in-
nymi dwoma listami gończy-
mi przez policję w Wągrow-
cu. - Śledczy prowadzący 
postępowanie ustalili, że Da-
niel M. w grudniu ubiegłego 
roku ukradł seata wartego 10 
tys. zł. Ale jego łupem pa-
dały przede wszystkim koła 
samochodowe i poduszki po-
wietrzne. Pięć poduszek po-
wietrznych o wartości prze-
szło 10 tysięcy zł i 23 kom-
plety kół samochodowych 
wartych prawie 80 tysięcy zł 
to wynik przestępczej dzia-
łalności Daniela M. na tere-
nie Gdyni od listopada 2008 
roku - informuje asp. sztab. 
Kaszubowska. Daniel M. tra-
fi ł do aresztu.           

 (k.) 

O powoływanie się na wpływy 
w urzędach i przyjmowanie 
korzyści majątkowych podej-
rzane są cztery osoby. Na ra-
zie - decyzją sądu - do aresztu 
trafi ło dwóch przedsiębiorców 
i emerytowany architekt. 
- Dwaj przedsiębiorcy Grze-
gorz N. i Tomasz D. planowa-
li zbudować hotel na terenie 
jednej z działek położonej w 
Gdyni. W tym celu skontakto-
wali się z emerytowanymi ar-

chitektami Tadeuszem S. (któ-
ry również został zatrzymany) 
i Stanisławem M. Obaj mieli 
pomóc w załatwieniu decyzji 
o warunkach zabudowy w za-
mian za łapówkę - poinformo-
wał Temistokles Brodowski, 
rzecznik CBA. 
Jak ustalił „Express” dwóch 
biznesmenów funkcjonariusze 
zabrali z ich domów w Gdań-
sku i Tczewie. Razem z archi-
tektami zostali oni przewiezie-

ni do trójmiejskiej delegatury 
Prokuratury Krajowej. Cała 
czwórka usłyszała zarzuty 
powoływania się na wpływy, 
a byli architekci dodatkowo 
zarzut przyjmowania korzyści 
majątkowych w zamian za za-
łatwienie decyzji o warunkach 
zabudowy. 
Łapówka, o którą chodzi, mia-
ła wynieść 100 tysięcy zł, ale 
prokuratura krajowa zastrzega, 
że żaden pracownik gdyńskiej 

magistratu nie usłyszał zarzu-
tów i fakt powoływania się na 
wpływy w Urzędzie nie ozna-
cza, że architekci na prawdę 
je mieli. Zbigniew Niemczyk, 
szef gdańskiego biura Proku-
ratury Krajowej zastrzega jed-
nocześnie, że postępowanie 
jest we wstępnej fazie.
- Nie wykluczamy kolejnych 
zatrzymań - mówi z kolei Te-
mistokles Brodowski z CBA. 

(TM)

Poszukiwany
okradał auta
Gdyńscy kryminalni podczas zasadzki zatrzymali 
mężczyznę, który próbował ukraść koła z passata 
zaparkowanego przy ulicy Szewki. Okazało się, 
że 33-latek uciekł z zakładu karnego i jest poszu-
kiwany w całej Polsce. Daniel M. usłyszał 36 za-
rzutów, w tym naruszenia nietykalności cielesnej 
funkcjonariusza. Grozi mu do 15 lat więzienia.

Behemoth wygrał 
Ryszard Nowak, szef Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami ma zamieścić przeprosiny w 
gazecie i wpłacić 3 tysiące zł na schronisko dla zwierząt w Gdyni. Sprawa ma swój początek w 2007 
roku, kiedy to metalowy Behemoth zagrał koncert w gdyńskim klubie „Ucho”. 

Akcja Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdyni
Po zatrzymaniu trzech biznesmenów, którzy powoływali się na wpływy w gdyńskim magistracie Cen-
tralne Biuro Antykorupcyjne nie wyklucza kolejnych zatrzymań. 
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Bracia Józef i Kazimierz Formellowie 
(przez dwa „l” ponieważ jest ich dwóch) 
urodzili się w Wejherowie, ale od ponad 30 
lat mieszkają w Gdyni. Są bliźniakami jed-
nojajowymi. Józef jest o kilka minut starszy 
od Kazimierza. Sami nazywają się braćmi 
– stereo, gdyż są zgrani wprost doskonale i 
uzupełniają się nie tylko w ekwilibrystycz-
nych wyczynach, ale nawet w swoich my-
ślach. Jeden kończy np. rozpoczęte przez 
drugiego zdanie. 
W ich rodzinie nie było cyrkowych trady-
cji. Mieli niespełna po sześć może siedem 
lat, kiedy rodzice zabrali ich do cyrku Gryf. 
To wydarzenie niewątpliwie zadecydowa-
ło o ich przyszłości. Od tamtego czasu nie 
przegapili żadnego cyrku, który gościł w 
ich rodzinnym mieście. Po pewnym czasie 
zaczęli pytać, co trzeba zrobić, żeby zostać 
cyrkowcem. Wszyscy wokół sądzili, że ta  
dziecięca fascynacja  minie z wiekiem. Tak 
się jednak nie stało. 
Ślubny serwis rodziców
Zaczęli od podrzucania kamyków na po-
dwórku, ale nabranie wprawy w tej sztuce 
nie wystarczało. Spróbowali trudniejszych 
podpatrzonych w cyrku sztuczek. Jedną 
z nich było kręcenie talerzy na patykach i 
tak większości talerzy ze 
ślubnego serwisu rodzi-
ców pozostał drobny mak.
- Opanowaliśmy podwór-
kowy trzepak na którym 
nieustannie kręciliśmy fi -
kołki, właziliśmy na komi-
ny okolicznych kotłowni – 
wspomina Józek. - Nasze 
ekwilibrystyczne popisy 
nie raz przerażały sąsiadów, 
którzy i przerażeni przy-
biegali do naszej mamy z 
informacjami o naszych 
mrożących krew popisach.
Bracia Formellowie lubili 
wyróżniać się spośród ró-
wieśników. Chcieli szyb-
ciej biegać, wyżej skakać, 
zwinniej wspinać się po 
drzewach. 
- Kiedyś na podwórku 
urządziliśmy cyrkowe 
przedstawienie – opowiada 
Kazik. - Z koców i tyczek 
zbudowaliśmy namiot, po-
robiliśmy z papieru kolo-

Legendarni bracia Formellowie

Jubileusz 30-lecia kariery artystycznej obchodzą bracia Formellowie - 
legendarni gdyńscy żonglerzy – ekwilibryści. Jedyni na świecie potrafi ą 
żonglować 13 piłeczkami tenisowymi naraz. Rekord ten trafi ł w 1989 roku 
do Księgi Rekordów Guinnessa i pozostaje niepobity od ponad 20 lat.

rowe bilety, które rozprowadziliśmy wśród 
sąsiadów. 
W szkole średnie wszyscy znali dobrze ich 
zamiłowanie do cyrkowych popisów. Urzą-
dzali akrobatyczne pokazy dla kolegów, 
żonglowali piłeczkami. Dobrze wiedzieli 
dokąd pojadą po ukończeniu po jej ukoń-
czeniu. 
Od Julinka do księgi rekordów
W słynnej Państwowej Szkole Cyrkowej 
w Julinku trafi li od razu do drugiej klasy. 
- Kiedy zdawaliśmy egzaminy z umie-
jętności, komisja nie mogła uwierzyć, 
że cały program przygotowaliśmy sami 
– mówi Józek. Podejrzewano nawet, że 
żonglować uczyli nas profesjonaliści
Julinek ukończyli z wyróżnieniem. 
Nic dziwnego, jako bliźniacy tworzy-
li bardzo indywidualny duet i już wów-
czas mieli wypracowany własny styl. 
- Choreografowie próbowali ustawiać 
nam ruch – dodaje Kazik, -  ale to było 
po prtostu wbrew naszej naturze. Cały 
swój program przygotowywaliśmy sami
Po dziewięciu miesiącach w „Bajce” gdzie 
występowali jako cudowne dzieci z Julinka 
bracia Formellowie rozpoczęli  prawdziwą 
w cyrkach „Wielkim” i „Olimpii”. Swo-

imi żonglerskimi umiejętnościami popisy-
wali się na festiwalach w całej Europie i 
i świecie m.in.  Japonii, Chinach i Korei. 
W swej bogatej karierze cyrkowej zdobyli 
wiele nagród i medali. Wśród nich srebr-
ny medal na Światowym Festiwalu Sztuki 
Cyrkowej w Paryżu i największe osiągnię-
cie -  ustanowienie w 1989 r. w Korei Pn. 
rekordu w żonglowaniu jednocześnie 13 
piłeczkami. Pobili wcześniejszy rekord (11 
piłeczek) i wyczyn ten trafi ł do Księgi Re-
kordów Guinnessa. Rekord ma tym większe 
znaczenie, że padł na Dalekim Wschodzie, 
czyli w kolebce żonglerki i ekwilibrystyki. 
Zrealizowali dziecięce marzenia
Dziesięć lat temu kiedy cyrki przeżywały 
trudne chwile, postanowili rozpocząć indy-
widualną karierę. Od tamtej pory sami przy-
gotowują swoje występy i jeżdżą po całym 
świecie. Obchodzą w tym roku podwójny 
jubileusz 50 urodziny i 30-lecie działal-
ności artystycznej i chociaż czas leci nie-
ubłaganie bracia są ciągle pełni optymizmu 
z nowym zapałem i pomysłami do pracy.
- Nie żałujemy niczego pomimo że  całe 
życie upłynęło nam w drodze. - twierdzą 
zgodnie. - Przecież nie wszystkim spełnia-
ją się dziecięce marzenia. Cieszymy się, 
że nam się udało, że talent nie poszedł na 
marne. Nawet mama wybaczyła nam te po-
tłuczone talerze. 

Tekst i zdjęcia: Andrzej J. Gojke
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Sukcesy gdyńskich 
bursztynników

Celem konkursu Burszty-
nowe Rzemiosło organi-
zowanego przez Komisję 
Branżową Złotników i Ju-
bilerów Pomorskiej Izby 
Rzemieślniczej Małych i 
Średnich Przedsiębiorstw 
i Międzynarodowe Targi 
Gdańskie są jest prezen-
tacja umiejętności zawo-
dowych złotników, ale 

również młodych adeptów 
sztuki złotniczej, którzy 
specjalizują się zarówno w 
tradycyjnych jak i nowocze-
snych technikach. Przede 
wszystkim zaś popieranie 
kształcenia zawodowego w 
złotnictwie, zachęcenie do 
doskonalenia zawodowego 
oraz kreowanie autorskie-
go wzornictwa tworzonego 

Pierwsze miejsca dla gdyńskich bursztynników: Marka Polgerta w kategorii „Biżuteria Kosmiczna” (juniorzy) oraz Marka Mi-
kickiego w kategorii „Bursztyn z Diamentem” (seniorzy)  w Ogólnopolskim Konkursie Złotników i Jubilerów  - Bursztynowe 
Rzemiosło 2009 rozstrzygniętym podczas odbywających się w dniach 11-14 marca w gdańsku targów AMBERIF . Gdynianie 
zdobyli również dwa trzecie miejsca: w pierwszej z kategorii Natalia Końsko, a w kategorii „Klucz do...” Grzegorz Mańkowski. 
Wyróżniono Idalię Kucharczyk i Magdalenę Ginter.

zgodnie z indywidualnymi 
potrzebami klientów. Waż-
nym elementem jest też 
promocja biżuterii i wy-
robów złotniczych wyko-
nanych z wykorzystaniem 
bursztynu.
Nagrody laureatom wrę-
czono w miniony piątek 
podczas uroczystej Gali 16. 
Międzynarodowych Tar-
gów Bursztynu, Biżuterii i 
Kamieni Jubilerskich . Pro-
wadził ją Mirosław Baka, 
a reżyserami wyjątkowej 
poprawy artystycznej byli 
Alicja Gruca i Robert Flor-
czak. 
Tematem przewodnim kon-
kursu w kategorii wieko-
wej juniorów (do 22 lat), 
była Biżuteria Kosmiczna. 
Najciekawszą według juro-
rów pracą był pierścionek 
tajemniczo zatytułowany 
„Galaktyczny wymiar” 
autorstwa młodego gdy-

nianina  Marka Polgerta. 
Jury wyróżniło też Nata-
lię Końsko za pierścionek 
Deszcz meteorów”, a Ko-
misja Branżowa Rzemiosł 
Z łotniczo-Jubilerskich 
- Magdalenę Ginter. Pier-
ścionek zaręczynowy (Dwa 
serca) projektu gdynianina 
Marka Mikickiego był bez-
konkurencyjny w kategorii 
seniorów - „Burszyn z dia-
mentem”. Marek Mikicki 
uhonorowany został na-
grodą Ministra Gospodarki 
o raz dyplomem Ministra 
Kultury. W tej samej kate-
gorii za wisior „Serce pro-
sto z głębin” trzecie miejsce 
jurorzy przyznali Grzego-
rzowi Mańkowskiemu, a w 
kategorii „Klucz do...” za 
„Klucz do wiedzy” także 
trzecią lokatę Remigiuszo-
wi Kokosińskiemu. 
- Prace prezentowane w 
konkursie mają wypromo-

wać biżuterię i wyroby wy-
konane z wykorzystaniem 
bałtyckiego złota – mówi 
Karol Kowalski, przewod-
niczący Komisji Branżo-
wej Złotniczo-Jubilerskiej 
Pomorskiej Izby Rzemieśl-
niczej MSP. -  Są one nie-
wątpliwie specjalnością ju-
bilerską w naszym regionie. 
Właśnie tutaj na Pomorzu 
istnieją najlepsze warunki 
rozwoju bursztynnictwa. 
Uczestnicy konkursu pod-
trzymują chlubną tradycję 
polskiej szkoły jubilerskiej, 
której absolwenci znani 
są na całym świecie. Nasi 
złotnicy i jubilerzy pracują 
w najbardziej renomowa-
nych pracowniach Europy 
i Stanów Zjednoczonych. 
Konkurs ma  na celu wy-
łuskanie nowych „pereł ta-
lentu” jubilerskiego i poka-
zanieich całemu światu.

(ANGO)

Wieslaw Szajda - prezes Pomorskiej Izby Rzemieslniczej Malych i Srednich Przed-
siebiorstw wrecza dyplom Markowi Mikickiemu.
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Z informacji jakie zna-
leźliśmy na stronie 
internetowej Minister-
stwa Pracy i Polityki 
Społecznej, 1 listopada 
br. zmienią się zasa-
dy przyznawania tzw 
„becikowego” -  jed-
norazowej zapomogi 
z tytułu urodzenia się 
dziecka „becikowe”) 
oraz dodatku do zasił-
ku rodzinnego z tytułu 
urodzenia dziecka.
Z początkiem listopada, 
by otrzymać „becikowe” 
trzeba będzie przedłożyć 
zaświadczenie lekarskiego 
które potwierdzi, że matka 
oczekująca dziecka była 
pod opieką lekarską od co 
najmniej 10 tygodnia ciąży 
do chwili porodu. 
Obecnie trwają pracę nad 
rozporządzeniem, które 
określi jakie konkretnie 
dokumenty będzie trzeba 
przedłożyc. Już dziś jed-
nak uprzedzamy przyszłe 
mamy, aby kompletowa-
ły wszystkie dokumenty i 
zaświadczenia lekarskich 
badań dotyczące stanu 
zdrowia w okresie ciąży. 
Wymóg przedłożenia le-
karskiego zaświadczenia 
ten nie dotyczy osób, które 
wnioski o „becikowe” zło-
żą przed dniem 1 listopada 
2009 roku. 
Opisane zmiany wynikają 
z art. 7 i 18 ustawy z dnia 
6 grudnia 2008 r. o zmianie 
ustawy - Kodeks pracy oraz 
niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z dnia 31 grud-
nia 2008 r., Nr 237, poz. 
1654).
Jak dowiedział się Express 
w ostatnich miesiącach 
na świat przychodzi wię-
cej Gdynian i co miesiąc 
wpływa ok. 200 wniosków 
o becikowe. Od momentu 
wprowadzenia ustawy mia-
sto wypłaciło to świadcze-
nie ponad 9 tysiącom osób. 
Wysokość świadczenia to 1 
tysiąc złotych.

(ajg)

Becikowe 
wg nowych 
zasad

Studia wojskowe w Aka-
demii Marynarki Wojennej 
odbywają się na Wydzia-
le Nawigacji i Uzbrojenia 
Okrętowego na kierunku 
nawigacja oraz na Wydzia-
le Mechaniczno - Elek-
trycznym na kierunku me-
chanika i budowa maszyn.
Przyszli studenci będą szko-
lić się w trudnej sztuce na-
wigacji, jak bezpiecznie 
prowadzić okręt mając do 
dyspozycji nowoczesne 
urządzenia nawigacyjne 
(odbiorniki GPS, mapy elek-
troniczne) i radiolokacyjne. 
Z drugiej strony będą przy-
gotowywani na ekstremalne 
sytuacje, gdzie nie działają 
systemy, a pozycję można 
określić jedynie przy wy-

korzystaniu tradycyjnej na-
wigacji czy ciał niebieskich 
(astronawigacja). Przejdą 
też specjalistyczne szko-
lenie z hydrometeorologii, 
opanują obsługę systemów 
łączności i obserwacji na 
morzu, okrętowych syste-
mów pokładowych. Studen-
ci posiądą również wiedzę 
na temat historii konfl iktów 
na morzu, taktyki morskiej, 
umiejętność wykorzystania 
i wiedzę na temat uzbrojenia 
okrętowego: torped, bomb 
głębinowych, min mor-
skich, artylerii i rakiet. Do 
sprawnego dowodzenia po-
trzebna jest również wiedza 
humanistyczna, która zosta-
nie przekazana studentom 
na przedmiotach: fi lozofi a, 

Zostań studentem Akademii Marynarki Wojennej
Już tylko do końca marca można składać wnioski na studia wojskowe w Akademii Marynarki Wojennej. To elitarna uczelnia morska, 
która jako jedyna w kraju kształci przyszłych ofi cerów Marynarki Wojennej – nawigatorów, mechaników, dowódców, specjalistów 
praktycznie wszystkich sfer sztuki wojenno-morskiej. 

psychologia, pedagogika, 
historia, socjologia. 
Przyszli mechanicy okręto-
wi zgłębią tajniki budowy 
różnych siłowni okręto-
wych, w tym zarówno na-
pędu głównego jak i pomoc-
niczego. Systemy obrony 

przeciwawaryjnej i prze-
ciwpożarowej okrętu nie 
będą miały dla przyszłych 
ofi cerów-mechaników żad-
nych tajemnic. Zdobędą oni 
również wiedzę praktyczną 
z tych dziedzin na specjali-
stycznych poligonach. Od-

powiednie działanie i reak-
cja na różne awarie siłowni 
ćwiczyć będą na symulato-
rze siłowni okrętowych. Jed-
nocześnie będą zdobywać 
wiedzę teoretyczną ze sta-
teczności i budowy okrętów. 
Studia w AMW są także 
interesujące fi nansowo, 
gdyż student wojskowy 
I roku otrzymuje uposa-
żenie w wysokości 880zł, 
które w kolejnych latach 
systematycznie wzrasta.
Wszystkie informacje na 
temat studiów w Akademii 
Marynarki Wojennej można 
znaleźć na stronie interneto-
wej uczelni www.amw.gdy-
nia.pl                         

(AMW)
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Mega billboard zawisł w 
w głównej hali dworca 10 
marca i pozostanie tam do 
końca czerwca. Jego cał-
kowita powierzchnia (po 
obu stronach), to ok. 200 
m2. Po drugiej mniej wy-
eksponowanej stronie znaj-
duje się reklama Gdańska. 
Poprzez niespotykane roz-

miary billboardu trudno nie 
zauważyć. Całkowity koszt 
promocji jest stosunko-
wo nieduży - 14 tys. euro. 
Poniosła go Pomorska Re-
gionalna Organizacja Tury-
styczna odpowiedzialna, za 
kampanię reklamową. Ta-
blica reklamująca Gdańsk 
promować będzie z dobrze 

znaną wizualizacją użytą 
do promocji w CNN.
Tego rodzaju promocja 
jest rezultatem uzyskania 
przez Województwo Po-
morskie statusu Regionu 
Partnerskiego Polskiego 
Stoiska Narodowego pod-
czas targów ITB w Berli-
nie. 

Zlot Żaglowców The Thall 
Ships Races to również 
fl agowy produkt reklamo-
wany na odbywających się 
właśnie w niemieckiej me-
tropolii targach turystycz-
nych ITB  (International 
Tourism Bourse) Berlin 
2009.

(ANGO)

Taaaaaaka wielka reklama!
Nawet 100 tysięcy osób dziennie może obejrzeć blisko wielki billboard o powierzchni blisko 100 m2, 
który na najnowocześniejszym dworcu kolejowym Europy - Berlin Hauptbahnhof w stolicy Niemiec, 
przez najbliższe cztery miesiące promował będzie Zlot Żaglowców Tall Ships Races Gdynia 2009.

 BERLIN  

Kompleks Wystawienniczy 
Messe w Berlinie, w którym 
odbywają się targi ITB to 27 
pawilonów w których stoiska 
z produktami turystycznymi 
ma ponad 10 tys. wystawców 
z ponad 180 krajów świata. 
Dzięki temu, że od kilku lat 
Polska ma na berlińskich tar-
gach swój pawilon wszystkie 
nasze stoiska skupione są w 
jednym miejscu co niewąt-
pliwie daje większą siłę 
przebicia polskiej ofercie tu-
rystyki przyjazdowej
Pomorze jest na tegorocz-
nych targach regionem part-
nerskim naszego narodowe-
go stoiska i dzięki temu ma 
do dyspozycji ponad 110 m. 
kw. Wyróżniającym jest sto-
isko naszego miasta. Głów-
ny motyw jego scenografi i 
stanowią dwa kilkumetrowe 
żagle z reklamami Tall Ships 
Races - Gdynia 2009, które 
odbędą w dniach 2-5 lipca. 
Stoisko cieszyło się szcze-
gólnie wielką popularnością, 
ze względu na serwowane 
tu specjały kulinarne ze śle-

dziową tortillą, chlebem ze 
smalcem i ogórkiem kiszo-
nym oraz żywieckim piwem 
na czele. 
Polski pawilon odwiedził 
Klaus Wowereit – burmistrz 
Berlina, który dłużej zatrzy-
mał się właśnie w części 
Pomorze, gdzie powitany 
został przez Mieczysława 
Struka - pomorskiego wi-
cemarszałka. Wręczył on 
niemieckiemu włodarzowi 
album – Gdańsk. Miasto 
Wolności.
- Jestem zaskoczony roz-
machem tej części stoiska 
pomorskiego, za które od-
powiada Gdynia – mówi 
Mieczyslaw Struk – pomor-
ski wicemarszałek. - Wy-
korzystanie tak wielkiej 
imprezy jaką jest niewąt-
pliwie Tall Ships Races dal 
promocji miasta i regionu 
jest w moim przekonaniu 
znakomitym pomysłem. 
Miałem okazję obejrzeć 
dzisiaj wielką reklamę na 
dworcu centralnym w Ber-
linie. Za chwilę zamierzam 

ITB Berlin 2009
Wszystkie drogi prowadzą do Gdyni

Na odbywających się w od 11 marca największych światowych targach turystycz-
nych  International Tourism Bourse ITB – Berlin 2009 największą powierzchnię w 
polskim pawilonie zajmuje Pomorze (110 m2), a najbardziej eksponowane i najefek-
towniejsze stoisko ma Gdynia, która reklamuje swój fl agowy w tym roku produkt 
turystyczny - lipcowy Zlot Żaglowców – Tall Ships Races 2009.

zadzwonić nawet do pana 
prezydenta Szczurka z gratu-
lacjami. Gdynia przywiozła 
tu do Berlina bardzo dużą 
ekipę przesympatycznych lu-
dzi, którym niezwykle zależy 
na tym by miasto zostało jak 
najlepiej pokazane. Cieszę się 
też, że dzięki Gdyni całe Po-
morze ma dzisiaj znakomitą 
frekwencję w swojej części 
pawilonu.

3 marca br. została podpi-
sana umowa między Polską 
Organizacją Turystyczną i 
zarządem ITB została podpi-
sana umowa zgodnie, z którą 
Polska będzie ofi cjalnym kra-
jem partnerskim berlińskich 
targów turystycznych w 2011 
roku. W myśl umowy Polska 
przygotuje za dwa lata wła-
sny program uroczystości 
otwarcia, a podczas targów 
będzie miała okazję zorgani-
zować szereg imprez promo-
cyjnych. Partnerstwo Polski 
właśnie w roku 2011 nie jest 
przypadkowe, ponieważ rok 
później w naszym, kraju od-
będą się fi nały EURO 2012 i 
jak stwierdził  Prezes Polskiej 
Organizacji Turystycznej Ra-
fał Szmytke.
- Chcemy wykorzystać targi 
ITB 2011 jako forum, na któ-
rym przedstawimy się światu 
jako gospodarz tego wielkie-
go wydarzenia. Elementem 
naszej strategii marketingo-
wej jest konsekwentne pozy-
cjonowanie Polski jako waż-
nej destynacji turystycznej. 
Decydując się na przyjęcie 
roli ofi cjalnego Kraju Part-
nerskiego targów ITB Berlin 
2011 wysyłamy w świat bar-
dzo ważny sygnał.
Polska jest uczestnikiem tar-
gów ITB od 1971 roku i za-
licza się do pionierów w mar-
ketingu turystycznym Europy 
Środkowo - Wschodniej. Jako 
Kraj Partnerski targów ITB 
Berlin 2011 zyska zarówno 

większe zainteresowanie 
niemieckich mediów i 
publiczności oraz wielki 
prestiż o wydźwięku ogól-

noświatowym
(ANGO)

Tomasz Banel - naczelnik Wydziału Poli-
tyki Gospodarczej Urzędu Miasta Gdyni. 
- Gdynia bierze udział w targach turystycz-
nych ITB w Berlinie tylko wówczas, kiedy 
jest ku temu szczególna okazja. Poprzed-
nio, jeżeli dobrze pamiętam, była tu w roku 
2001. Jeździmy jak już powiedziałem kiedy 

mamy coś „do powiedzenia” i chcemy zwrócić uwagę 
Europy, świata tym co się rzeczywiście będzie w Gdyni 
działo interesującego. Tka okazja jest w tym roku, gdyż 
mamy chyba najbardziej atrakcyjny weekend w Europie, 
a w jego programie światowy Zlot Żaglowców The Tall 
Ships Races ale jednocześnie Heineken Opener Festiwal. 
Spodziewamy się, że wówczas Trójmiasto odwiedzi na-
wet dwa miliony turystów, dlatego też na berlińskich tar-
gach stoiska Gdańska, Sopotu i Gdyni sąsiadują ze sobą 
wzajemnie uzupełniając swe oferty.

Nawet Gdański pirat nie mógł się oprzeć by nie stanąć za sterami żaglowca płynącego do Gdyni.
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- OPEC Gdyński to przede 
wszystkim niezawodna 
dostawa ciepła do miesz-
kań. Jak udaje się realizo-
wać to zadanie na tak du-
żym terenie działania – od 
Sopotu z jednej strony, 
poprzez Gdynię,  Rumię, 
aż po Wejherowo?
- Nasi odbiorcy nie odczuwają 
rzeczywiście kłopotów, które 
zdarzają się w mechanice czy 
infrastrukturze. Przez wiele 
lat naszej działalności potra-
fi liśmy wyselekcjonować te 
elementy, które muszą dzia-
łać sprawnie i niezawodnie w 
celu zabezpieczenia ciągłości 
dostawy. Doprowadziliśmy 
naszą infrastrukturę do tak do-
brego poziomu, że nawet jeże-
li coś się wydarzy, to jesteśmy 
w stanie prawie natychmiast 
usunąć awarię i nasi klienci 
nie odczuwają obniżenia kom-
fortu związanego z przerwą 
w dostawie ciepła. Z jednej 
strony jest to kwestia dużych 
inwestycji fi nansowych, jakie 
ponieśliśmy, a z drugiej zinte-
growanego systemu zarządza-
nia opartego na fachowcach, 
którzy wiedzą, jak postępować 
w każdej sytuacji.
- Wspomniał pan, o nie-
małych nakładach fi nan-
sowych, jakie ponieśli-
ście na modernizację sie-
ci ciepłowniczej. Skąd te 
pieniądze?
- W pierwszym etapie mo-
dernizacji korzystaliśmy z 
kredytu Banku Światowego 
w wysokości 25 mln dolarów, 
następnie pozyskaliśmy środki 
z Ekofunduszu. Obecnie stara-
my się o fundusze europejskie. 
Jednak w dużej mierze posia-
daliśmy własne środki wypra-
cowane przez fi rmę. Pomagały 
nam również miasta. Gminy, 
na terenie  których działamy 
miały swój wkład w moderni-
zację systemów. Przykładowo 
Sopot miał swój udział fi nan-
sowy w likwidacji kotłowni 
węglowo koksowych na tere-
nie miasta, dzięki czemu mógł 
uzyskać status kurortu. Dzisiaj 
już jesteśmy w dużej mierze, 
można powiedzieć, samowy-
starczalni. W ostatnich latach 
nasz budżet inwestycyjno mo-
dernizacyjny utrzymywał się 
w granicach 20 milionów PLN 
rocznie. 
- Z dostawą ciepła związa-
ne są po wejściu do Unii 
coraz ostrzejsze wymogi 
ekologiczne i jak widać, 

Tego nie widać, to się czuje
Z Aleksandrem Wellengerem – prezesem Zarządu i dyrektorem spółki OPEC w Gdyni 

rozmawia Andrzej Gojke

choćby po wiszących w 
pana gabinecie nagro-
dach wyróżnieniach i 
certyfi katach, udaje się 
OPEC-owi temu spro-
stać. Czy mógłby pan 
powiedzieć kilka słów na 
ten temat?
- To prawda. Dorównujemy 
najwyższym europejskim 
standardom, o czym świad-
czy m.in. posiadany przez nas 
Certyfi kat Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania w za-
kresie wytwarzania, przesyłu, 
dystrybucji i obrotu ciepłem. 
Firma, aby w pełni kontro-
lować i nadzorować wpływ 
swojej działalności na środo-
wisko naturalne świadomie i 
odpowiedzialnie zdecydowa-
ła się na wdrożenie i certy-
fi kację systemu zarządzania 
środowiskowego zgodnego 
z normą ISO 14001:2004. 
Miasto Sopot funkcjonuje w 
oparciu o zmodernizowane 
gazowe kotłownie lokalne i 
nowoczesną kotłownię osie-
dlową Brodwino o mocy 
16,5 MW. Działania OPEC 

dotyczące likwidacji kotłow-
ni węglowych w znaczący 
sposób przyczyniły się do 
ograniczenia negatywnego 
wpływu na środowisko natu-
ralne.   W Wejherowie nato-
miast posiadamy jedną z naj-
nowocześniejszych ciepłowni 
węglowych o średniej mocy 
w Polsce (50 MW). Zaopa-
trując w ciepło ponad 70% 
mieszkańców Wejherowa 
szczególnie dbamy o prze-
strzeganie obowiązujących 
norm i przepisów. Jeszcze ani 
razu nie płaciliśmy kar za za-
nieczyszczanie środowiska, a 
należy mieć na uwadze, że in-
stytucje powołane do kontroli 
swoją pracę wykonują z dużą 
częstotliwością i dokładno-
ścią. Osiągnęliśmy to dzięki 
inwestycjom w nowoczesne 
systemy odpylania, stosuje-
my również wysokiej jakości 
opał, dzięki któremu emisja 
siarki do atmosfery jest na 
bardzo niskim – zgodnym z 
wymaganiami ochrony środo-
wiska -poziomie. Posiadamy 
też własne laboratorium, któ-

re bada te wszystkie elementy 
i dba, byśmy zachowywali 
obowiązujące standardy. 
- Na dzień dzisiejszy 
ogrzewacie w Gdyni ok. 
70 procent miasta. Jakie 
rejony miasta są jeszcze 
poza siecią OPEC? Czy 
staracie się je włączyć? 
- Główne tereny Gdyni obsłu-
giwane są przez sieć OPEC, 
natomiast powstają nowe 
osiedla, np. Sokółka, gdzie 
nasza sieć nie sięga. Wybudo-
wanie bardzo długiego odcin-
ka sieci to ogromny koszt, a 
okres amortyzacji jest dla nas 
zbyt długi. W takich przypad-
kach - mając na uwadze, że 
kiedyś dotrzemy w te miejsca 
z siecią - budujemy kotłownie 
gazowe. Obecnie realizujemy 
inwestycję do Polifarbu, gdzie 
w tej chwili rozwija się cen-
trum infrastruktury przemy-
słowej. Zaraz za Polifarbem 
znajduje się dzielnica Kacze 
Buki i podjęliśmy decyzję, 
żeby również dotrzeć do tego 
terenu. Inwestycję rozpoczę-
liśmy w ubiegłym roku i na-

dal będziemy ją realizowali. 
Natomiast nie mamy jeszcze 
podłączonego całego Oksy-
wia. Jesteśmy jednak w trak-
cie rozmów z wojskiem, Aka-
demią Marynarki Wojennej. 
Jeżeli jednostki wyrażą chęć 
podłączenia do naszej infra-
struktury, to wówczas proces 
rozpoczęcia budowy sieci na 
Oksywie zostanie przyspie-
szony. 
- OPEC otrzymał wiele 
nagród i wyróżnień, po-
cząwszy od wyróżnienia 
Czas Gdyni, poprzez Me-
dal Wejhera, nagrodę dla 
pana, jako Menadżera 
Firm Ciepłowniczych, a 
ostatnio choćby Godło 
Europejski Standard. 
Trzeba również podkre-
ślić, że są też nagrody 
za dbałość o pracowni-
ków fi rmy: Solidny Pra-
codawca czy Certyfi kat 
Pracodawca Przyjazny 
Pracownikom. Może kil-
ka słów na ten temat.
- Wszystkie nagrody są bar-
dzo ważne. Zapewniamy 

komfort cieplny, co związane 
jest z odczuciami ludzi. Tego 
nie widać gołym okiem, jak 
np. pięknego biurowca czy 
galerii handlowej. Nasze in-
westycje schowane są na ogół 
pod ziemią. Tego nie widać, 
ale to się czuje i o tym się wie. 
Jeżeli chodzi o załogę fi rmy, 
to bardzo dużo inwestujemy w 
ludzi. Pomagamy im kształcić 
się, kierujemy na studia (wyż-
sze, podyplomowe). Jesteśmy 
przedsiębiorstwem komunal-
nym, gdzie pensje nie są zbyt 
wysokie, ale ludzie czują, że 
fi rma zapewnia stabilność, 
daje możliwość rozwoju i 
poczucie bezpieczeństwa. Co 
najważniejsze jednak, nasi 
pracownicy identyfi kują się 
ze swoją fi rmą. Umieliśmy 
m.in.  zapobiec odchodzeniu 
fachowców z fi rmy, kiedy roz-
począł się wielki exodus Pola-
ków do Anglii, Irlandii. Żeby 
nie tracić wykwalifi kowanych 
pracowników zorganizowali-
śmy im wyjazdy na kontrakty 
w ramach naszego przedsię-
biorstwa.
- Wspomagacie również 
rozwój gdyńskich spor-
towców. Od kilku lat mia-
sto wyróżnia OPEC jako 
Sponsora Gdyńskiego 
Sportu. Czy chodzi tu 
wyłącznie o promocję fi r-
my?
- Jest to oczywiście doskona-
ła promocja fi rmy. Sponso-
rujemy nie tylko piłkę noż-
ną, ręczną czy koszykówkę, 
ale również mniej popularny 
sport, jakim jest łucznictwo. 
Jednak jest tu również kilka 
aspektów. Po pierwsze wspo-
mniana już promocja fi rmy, po 
drugie sponsorując dostajemy 
wejściówki i zniżki dla na-
szych pracowników na korzy-
stanie z obiektów sportowych. 
Myślę, że najważniejsze jest, 
aby uprawianie sportu przez 
młodych ludzi rozwijało ich 
nie tylko fi zycznie, ale rów-
nież uczyło dyscypliny i dało 
dobrą alternatywę w kontek-
ście spędzania wolnego czasu 
przed komputerem, w pubach 
itp. Obecnie, kiedy tak trudno 
jest zmobilizować ludzi do 
aktywnego spędzania wolne-
go czasu, jest to duże pole do 
rozsądnego zagospodarowania 
przez fi rmy.
- Dziękuję za rozmowę

Podczas „wystawek” zbie-
rane będą jedynie odpady 
wielkogabarytowe, takie 
jak: meble, sprzęt RTV 
i AGD, armatura sanitarna, 
pojedyncze sztuki elemen-
tów stolarki budowlanej 
(okna, drzwi, itp.), dywany, 
skrzynki, rynny, opony (po-
jedyncze sztuki) itp. W celu 
usprawnienia przebiegu 
zbiórki prosimy osoby chcą-
ce skorzystać z „wystawki”, 
o wystawienie ww. odpadów 

w dniu zbiórki najpóźniej 
do godziny 12 w południe 
w sobotę – w dniu zbiórki. 
Odpady komunalne należy 
wyrzucać do standardo-
wych pojemników na odpa-
dy znajdujące się na posesji.
O wszystkich miejscach, 
które zostały zaśmieco-
ne odpadami innymi, niż 
wymienione w punkcie 1, 
będzie informowana Straż 
Miejska, która ma prawo do 
karania osób odpowiedzial-

W sobotę ruszają wiosenne wystawki
Najbliższa sobota - 21 marca 2009 roku będzie w Gdyni pierwszym dniem wiosennej tury „wysta-
wek”, organizowanych przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. 

nych za zaśmiecanie miasta.
Harmonogram wystawek
21.03.2009 - Pogórze, Ob-
łuże, Oksywie, Babie Doły
28.03.2009 - Chylo-
nia, Cisowa, Pustki Ci-
sowskie – Demptowo, 
Grabówek, Leszczynki
04.04.2009 - Śród-
mieście, Kamienna 
Góra, Działki Leśne
18.04.2009 - Wzgórze Św. 
Maksymiliana, Redłowo, 
Witomino – Radiostacja, 
Witomino - Leśniczów-
ka, Chwarzno – Wiczlino
25.04.2009 - Orłowo, 

Mały Kack, Wielki Kack, 
Karwiny, Dąbrowa
Wszelkie zapytania, pro-
blemy prosimy kierować na 
adres: Komunalny Związek 
Gmin „Dolina Redy i Chy-
lonki”, ul. Konwaliowa 1, 
81-651 Gdynia, tel. (058) 
624 66 11, e-mail: dgo@
kzg.pl, strona: www.kzg.pl. 
P.R.S.P. SANIPOR, ul. Spor-
towa 8, 81-300 Gdynia, tel. 
(058) 660 96 20, (058) 690 
28 33. P.P.U. METALPOL, 
ul. Tatrzańska 11, 84-320 
Rumia, tel. (058) 671 52 25.
      (KZG)
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 KULTURA

Należy pan do nietu-
zinkowych postaci pol-
skiej estrady, jest pan 
muzykiem który nie boi 
się żadnej pracy...
- Tak się jakoś złożyło- je-
stem muzykiem grającym 
na skrzypcach i trąbce, 
kompozytorem, piosenka-
rzem, prezenterem i od ja-
kiegoś czasu jurorem Tańca 
z Gwiazdami.
Współpracował pan z 
kabaretami- skrzypek w 
kabarecie, ciekawe ze-
stawienie.
- Współpracę z kabaretami 
traktuję jako ciekawą przy-
godę. Najsympatyczniej 
wspominam współpracę z 
najbardziej znanym w Pol-
sce kabaretem „TEY”
Współpracował pan 
także z Zenonem La-
skowikiem i Bohdanem 
Smoleniem?
- To była świetna zabawa, a 
do tego mogłem wspólpra-
cować z doskonałą orkiestrą 
Zbigniewa Górnego.
Cofnijmy się parę lat 
wstecz jak to wszystko 
się zaczęło?
- Skończyłem Szkołę mu-
zyczną w klasie skrzypiec i 
już na samym początku jako 
młody skrzypek wygrałem 
konkurs w Leningradzie, a 
dalej już się jakoś potoczy-
ło.
Początek pana kariery 
przypada na lata 60-te.
- Jeszcze jako uczeń szko-
ły średniej muzycznej wy-
stępowałem z zespołem 
„Anawa” Marka Grechuty, 
następnie przez kolejnych 
6 lat współpracowałem z 
legendą polskiej piosenki- 
Ewą Demarczyk.
Po ukończeniu szkoły 

Człowiek Orkiestra
Ze Zbigniewem Wodeckim- piosenkarzem, muzykiem, kompozytorem, aranżerem, 
jurorem programu Taniec z Gwiazdami rozmawia Jarosław Woliński.

rozpoczął pan pracę w 
orkiestrze PriTV w Kra-
kowie.
- Komponowałem muzy-
kę do tekstów Wojciecha 
Młynarskiego, Janusza Te-
rakowskiego, Marii Czuba-
szek, Jonasza Kofty, Jacka 
Korczakowskiego. Wiele z 
nich stało się przebojami.
Przypomnijmy czytelni-
kom niektóre z nich.
- „ Znajdziesz mnie zno-
wu”, „Izoldo”, „Zacznij od 
Baha” , „Chałupy welcome 
to”.
Komponowanie muzyki 
to jeszcze nie wszyst-
ko?
- Brałem też udział w spek-
taklach teatralnych takich 

jak „ Żołnierz królowej 
Madagaskaru która była 
wystawiana w szczeciń-
skiej operze i operetce, w 
przedstawieniach „ O kra-
snoludkach i sierotce Ma-
rysi „ i „ Królewna Śnieżka 
„ które wystawiane były na 
deskach Teatru Komedia 
w Warszawie, oraz byłem 
jednym z solistów w „ Nie-
szporachLudźmierskich „ 
Jana Kantego Pawluśkiewi-
cza, prowadziłem też pro-
gram „Droga do Gwiazd”,  
a obecnie jestem jurorem w 
programie Taniec z Gwiaz-
dami.
Piękny dorobek, a co za 
tym idzie, dużo w nim 
nagród i wyróżnień?

- Troszkę się zebrało, m in. 
Otrzymałem wyróżnienie 
na Festiwalu Piosenki w 
Rostoku za kompozycję, 
oraz nagrodę jury za pio-
senkę „Strach na wróble „. 
Potem była nagroda na Mię-
dzynarodowym Festiwalu  
Organizacji Radiowo- Tele-
wizyjnych w Pradze, którą 
otrzymałem za piosenkę „ 
Lubię wracać tam gdzie by-
łem „, a następnie podczas 
festiwalu w Opolu w kon-
cercie „ Debiuty „otrzyma-
łem nagrodę za piosenkę „ 
Tak to Ty „. W dalszej ko-
lejności na Międzynarodo-
wym Festiwalu Piosenki w 
Sopcie zdobyłem nagrodę 
dziennikarzy za piosenkę „ 
Izolda „ i „ Zacznij od Baha 
„ 1979  Razem zebrało się 
tych nagród dziesięć, sześć 
krajowych, cztery zagra-
niczne.
Pańskie piosenki prze-
trwały pokolenia. Prze-
boje takie jak Pszczólka 
Maja, Chałupy, Zacznij-
my od Baha to dziś już 
klasyka pańskiego re-
pertuaru. Co czuje arty-
sta, kiedy jego dzieł nie 
zapomina się po jed-
nym sezonie?
- Jest się bardzo szczęśli-
wym człowiekiem i akcep-
tacja słuchaczy oraz ich 
serdeczna pamięć o moich 
piosenkach- także tych 
sprzed lat mobilizuje do 
dalszej pracy.
Czy szczęśliwemu czło-
wiekowi zdarza się ma-
rzyć?
- Oczywiście, chciałbym 
być troszkę młodszy, po-
wiedzmy te kilkanaście lat i 
napisać muzykę która zosta-
ła by nagrodzona Oscarem.

Pani Elżbieta wystąpiła  
także w bardzo lubianych 
przez widzach Lokatorach, 
Radiu Romans, Klanie, czy 
Poszukiwania. Urodziła się 
w Gdańsku, ukończyła Stu-
dium Wokalno-Aktorskie im. 
Danuty Baduszkowej przy 
Teatrze Muzycznym w Gdy-
ni. Debiutowała w spektaklu 

„Czysta blaga” wg „Małe-
go dworku” Witkiewicza 
rolą Anastazji Nibek. Pani 
Elżbieta jest wielką aktorką 
gdyńskiego Teatru a dzięki 
swej charyzmie zjednała so-
bie widownię i telewidzów. 
Jako wspaniała aktorka jest 
także często nagradzana. 
Do jej największych nagród 

i wyróżnień należą- 2007 
– Nagroda Marszałka Wo-
jewództwa Pomorskiego za 
role w spektaklach „Bracia 
K.” i „Niebezpieczne związ-
ki”, 2003 - Nagroda Teatral-
na Prezydenta Miasta Gdy-
ni, 1997 - wyróżnienie na 
XVII Przeglądzie Piosenki 
Aktorskiej we Wrocławiu, 

1997 - Nagroda Teatralna 
Prezydenta Miasta Gdyni, 
wyróżnienie na XVII PPA 
we Wrocławiu. Aktorka 
występowała także m.in. w 
Teatrze Atelier w Sopocie, 
Dramatycznym w Warsza-
wie, Polskim w Poznaniu, 
Dramatycznym w Elblągu.

 Jarosław Woliński

Elżbieta Mrozińska z Teatru Miejskiego w Gdyni
Kolejną wielką postacią Teatru Miejskiego w Gdyni jest Elżbieta Mrozińska . Widzowie zapamiętali 
tę cenioną aktorkę nie tylko dzięki wielkim rolom teatralnym, ale także dzięki, rolom fi lmowym i te-
lewizyjnym. Któż bowiem nie pamięta jej wspaniałych kreacji jako Marii w „ Determinarorze ” albo 
sekretarki dyrektora w STRAJK. DIE HELDIN VON DANZIG. 

Ważniejsze role w Teatrze Miejskim im. Gombrowicza w Gdyni:
Siostra Kolumba – „Księga Krzysztofa Kolumba” wg P. Claudela (1992), Kobieta - „Na krawędzi życia” G. Xingjian, reż. E. Wojtaszek (1996), Chochlik - „Balladyna” J. Słowacki, reż. Robert Czechowski (1997), 
Hipolita - „Sen nocy letniej” W. Shakespeare, reż. J. Wernio (1997), rola w spektaklu Marka Pacuły „Zbiór bzdur, czyli Dymny żongler dwusturęki” wg Dymnego (1997), Wilhelmina - „Mistrz Piotr Pathelin”, reż. 
E. Wojtaszek (1998), Nauczycielka geografi i - „Dziesięć obrazów naturalnej wielkości” D. Bazaczek, reż. D. Siastacz (1998), Żona robotnika - „Anioł zstąpił do Babilonu” F. Dürrenmatt, reż. J. Wernio (2000), 
Benita - „Niezidentyfi kowane szczątki ludzkie” B. Fraser, reż. P. Kruszczyński (2000),  Matka - „O, Beri-beri” S. I. Witkiewicz, reż W. Komasa (2001), Lekarz - „Kariera Artura Ui” B. Brecht, reż. W. Adamczyk 
(2001), Marta - „Romeo i Julia” W. Shakespeare, reż. J. Wernio (2002), Linda - „Śmierć komiwojażera” A. Miller, reż. A. Ferency (2002), Sowa, Dziewica – „Narodzeni z obłędu. Tryptyk romantyczny”, („Dziady” 
wg Mickiewicza, reż. G. Gietzki, „Nie-Boska Komedia” wg Krasińskiego, reż. Ł. Wiśniewski, 2003), Estrella – „Życie jest snem” de la Barca, reż. J. Wernio (2003), Cruella de Mon - „101 dalmatyńczyków” D. 
Smith, reż. J. Bielunas (2005), Olga – „Kartoteka” T. Różewicz, reż. P. Łazarkiewicz (2005), Dama z karocy, Anioł - „Don Kichote” Cervantes, reż. J. Bunsch (2005), Marlena Dietrich - „Piaf” P. Gems, reż. J. 
Szurmiej (2005), Markiza de Merteuil - „Niebezpieczne związki” Ch. Hampton, reż. J. Bunsch (2006), Marynia „Piękna i Bestia” F. Hrubin, reż. P. Nosalek (2006), Marina, żona Burmistrza - „Zorba” J. Kander, 
reż. J. Szurmiej (2006), Diabeł - Rakitin – Smierdiakow - „Bracia K.” F. Dostojewski, reż. A. Bubień (2006), Wroniasta - zła czarownica z Zachodu - „Czarnoksiężnik z Krainy Oz” L. F. Baum, reż. J. Bielunas 
(2007), Markiza d`Urfe, Ciotka Charpillon - „Casanova” G. G. Casanova, reż. J. Bunsch (2007), Lala Koniecpolska - „Dyzma” W. Korcz, reż. J. Szurmiej (2007), Księżna Irina Wsiewołodowna Zbereźnicka-
Podberezka - „Szewcy”  S. I. Witkiewicz, reż. J. Bunsch (2008), Maria – „Woyzeck” G. Büchner, reż. K. Deszcz (2009).Fo
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Początkowo kino nosiło na-
zwę „Gwiazda”, co związa-
ne było z ciekawym i wy-
rafi nowanym systemem 
oświetleniowym sali ki-
nowej. Posiadał on kształt 
gwiazdy podwieszonej pod 
sufi tem. Jak na ówczesne 
czasy kino to charakteryzo-
wało się ogromem i prze-
pychem, z którym mogły 
się równać jedynie niektóre 
kina stołeczne. Widownia 
dla ponad 1000 widzów, 
bufet z kolorową fontanną, 
wygodne wyściełane fotele 
oraz klimatyzacja uczyniły 
ten obiekt najnowocześniej-
szym na całym Wybrzeżu. 
Okres okupacji odbił się na 
wizerunku kina. Niemiecki 
okupant nadał kinu nazwę 
„Stern”, wymienił projek-
tory i organizował w tym 
obiekcie seanse dla swych 
pobratymców. Po wojnie, 
przez ponad rok, kino sta-
ło odłogiem, by w końcu 
po zmianie nazwy na kino 
„Warszawa” znów bawić 
mieszkańców naszego mia-
sta.
Od 1975 od 1981 roku kino 
przeszło gruntowne prace 
remontowo-adaptacyjne 
zmieniwszy zasadniczo 
swój wygląd. Nowością 
było zamontowanie w 
miejscu świecącej gwiazdy 
kształtek wygłuszających, 
które na potrzeby kinema-
tografi i wykonała Gdyńska 
Stocznia Marynarki Wojen-
nej. Ich wprowadzenie stało 
się koniecznością gdyż tak 
duża sala charakteryzowa-
ła się dosyć nieszczęśliwą 
akustyką, która ze względu 

na zwiększające się wyma-
gania widzów musiała być 
poprawiona. Wówczas też 
zmieniono ekran ze stan-
dardowego na panoramicz-
ny, wymieniono zespoły 
głośnikowe i wzmacnia-
cze audio. Wysłużone dwa 
projektory Ernemann 7B 
z latarniami łukowymi za-
stąpione zostały trzema 
urządzeniami produkcji 
Łódzkich Zakładów Kino-
technicznych „PREXER” 
AP-621.. Tamtejszy remont 
objął też wymianę foteli, bo-
azerii, kurtyny formatowej 
i głównej, zmianę aranża-
cji holu poczekalni, a także 
galerii wejściowej kina. Do 
ciekawostek związanych z 
tym największym w histo-
rii tego obiektu remontem 
należy zaliczyć znalezie-
nie podczas wykonywania 
prac kilku sztuk broni krót-
kiej zakonserwowanych i 
schowanych w sprytnych 
skrytkach na terenie ca-
łego kina. Znaleziono też 
niewybuch zakleszczony w 
stropie tuż nad widownią! 
W latach dziewięćdziesią-
tych największymi zmia-
nami było wprowadzenie 
nagłośnienia Dolby SR. Na 
ostatnim seansie, a była to 
„Frida” - ludzie z łezką w 
oku żegnali kino Warsza-
wa.  Gdynia posiada dziś 
kino z gatunku multiplek-
sów, gdzie dominuje jednak 
popcorn, coca cola i często 
projekcję zagłusza szelest 
opakowań po słodyczach. 
Jest to przejaw nowych 
czasów, czy też braku kul-
tury...? Jarosław Woliński

Ostatni Seans
w starym kinie
Kino Warszawa było najstarszym gdyńskim ki-
nem, zlokalizowanym w centrum Gdyni przy uli-
cy Świętojańskiej 36. Huczne otwarcie tego obiek-
tu odbyło się 08.03.1939 r. 
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Ok. godz. 10 dyżurny 
Straży Ochrony Ko-
lei otrzymał zgłoszenie 
o awanturujących się 
w pociągu kibicach. Na 
miejsce skierowano funk-
cjonariuszy SOK i poli-
cji. Na miejscu okazało 
się jednak, że w pociągu 
są nie tylko rozwydrzeni 
kibice, ale również ter-
roryści, którzy najpraw-
dopodobniej spanikowali 
na widok funkcjonariu-
szy i wzięli zakładników. 
Sytuacja stała się bardzo 
groźna bo terroryści gro-
zili detonacją ładunku 
wybuchowego. Na miej-
sce został natychmiast 
ściągnięty oddział AT. 
Dopiero specjalnie szko-
leni do takich sytuacji 
funkcjonariusze poradzili 
sobie z jej opanowaniem. 
Pociąg został wzięty 
szturmem. Zakładników 
udało się odbić, a terro-
rystów  zneutralizować. 
Podczas przeszukiwa-
nia pociągu eksplodo-
wał ładunek wybuchowy 
i jeden z wagonów sta-
nął dosłownie w jednej 
chwili w płomieniach. Na 

Terroryści wzięli 
zakładników w pociągu

Kibice wszczęli burdę w pociągu, który dojeżdżał do Gdyni. 
Załoga pociągu wezwała Straż Ochrony Kolei. Po przybyciu 
funkcjonariuszy okazało się, że sytuacja na miejscu jest o wie-
le poważniejsza niż się to mogło początkowo wydawać. Na 
miejsce trzeba było wezwać oddział specjalny policji. Dopiero 
antyterroryści opanowali bardzo groźną sytuację.

Przed Euro 2012
Bartosz Siemaszko - na-
czelnik Działu Operacyj-
nego SOK w Gdańsku

- Reali-
zujemy 
program 
przygo-
towań do 
EURO 
2012 - na 
wypadek 
zagro-
żeń jakie mogą wystąpić 
podczas przewozu kibiców 
przyjeżdżających na tę 
imprezę. Na gorąco mogę 
powiedzieć, że biorące 
udział w ćwiczeniach służ-
by działały prawidłowo 
i bez zakłóceń. Było to już 
trzecie kolejne ćwiczenie 
w ramach wspomnianych 
przygotowań.

miejsce wezwano Straż 
Pożarną. Trzy zastępy 
strażaków walczyły z pło-
mieniami ok. 20 minut. 
Na szczęście udało się je 
opanować nim ogień 
rozprzestrzenił 
się na pozo-
stałe wagony. 
Pomimo gro-
zy całej sytuacji 
nikt nie ucier-
piał ponieważ 
były to wspólne 
ćwiczenia Straży 
Ochrony Kolei, poli-
cji, Straży Pożar-
nej i Straży Gra-
nicznej w ramach 
przygotowań tych 
służb do działań 
antyterrorystycz-
nych oraz dzia-
łań w przypadku 
agresywnych 
zachowań ki-
biców, którzy 
przybędą na 
EURO 2012.
       (ANGO)
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Galeria kobiet wyjątkowych
Żyjemy w czasach bardzo nie-
korzystnych dla języka. Słowa 
jeszcze do niedawna zare-
zerwowane dla przedmiotu 
myśli czy materii używane są 
w oderwaniu od desygnatów. 
Mamy więc „Galerię malar-
stwa i rzeźby”, „Centrum 
badań naukowych” i „Salon 
Literacki” obok galerii, cen-
trum i salonu odzieży używa-
nej. Paradoks polega na tym, 
że więcej osób odwiedza i ko-
rzysta z tych drugich miejsc, 
mimo że pachnie ładniej w 
tych pierwszych (!!!).
W DE NOVO postanowiliśmy 
rozpocząć cykl publikacji pod 
hasłem „Galeria kobiet wy-
jątkowych”, przywracając 
stare przenośne znaczenie 
słowa galeria. 

Pragniemy nie tylko z okazji 
Dnia Kobiet (!) i nie tylko 
w związku z piątą rocznicą 
Gdyńskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku zaprezen-
tować naszym Czytelnikom 
kobiety ‘odrębne pod jakimś 
względem, odznaczające się 
osobliwymi, niecodziennymi 
cechami’ [„Słownik języka 
polskiego”, Warszawa 1988]. 
Zapraszamy do współredago-
wania tej rubryki wszystkich, 
którzy znają i podziwiają ko-
biety codzienne, odświętne, 
społecznice, wolontariuszki, 
pasjonatki, działaczki bądź 
domatorki – słowem kobiety 
nietuzinkowe.

E.W.

Krótka rozmowa telefo-
niczna. Ciepły, młody głos 
mojej rozmówczyni spra-
wia, że bez tremy propo-
nuję spotkanie. Umawiamy 
się w CAS-ie. Pani Nina 
Pruszkowska–Żelazkowa 
(Żelazko z dusza nieśmier-
telną – żartuje) cieszy się 
tutaj ogromną popularno-
ścią: wita się serdecznie ze 
wszystkimi, co chwila ktoś 
podchodzi do nas, by zapy-
tać o zdrowie, przekazać 
pozdrowienia. 
„I tak biegnie życie nasze
Wieją wichry, płyną wody
Ale tak naprawdę w sercu 
Człowiek pozostaje mło-
dy.”
Młody głos pasuje do pani 
Niny. Wprawdzie włosy 
już siwe, ale w oczach tyle 
radości i optymizmu, że 
śmiało można byłoby obda-
rować nimi cały uniwersy-
tet. Do Gdyni przyjechała, 
jak wielu mieszkańców na-
szego miasta, z Warszawy 
– po wojennych zawirowa-
niach. I została. Zachwyco-
na połyskującymi na falach 
zatoki promieniami słońca, 
zauroczona naturalnym 
pięknem Kaszub, wzruszo-
na bogactwem wrażeń za-
częła pisać wiersze.

„I tak biegnie życie nasze
Wieją wichry, płyną wody
Ale tak naprawdę w sercu 
Człowiek pozostaje mło-
dy.”
Pani Nina wykonywała 
bardzo konkretny zawód 
– studiowała przecież eko-
nomię. W życiu zawodo-
wym (ale nie tylko) bar-
dzo przydatna okazała się 
znajomość kilku języków 
obcych. Wyjątkowy talent 
wzbogacany różnorodnymi 
pasjami, które realizuje bez 
przymusu, ot, tak – bo jest 
coś ciekawego, co warto 
zobaczyć, poznać, przeżyć. 
Ten proces trwa – wciąż 
pojawiają się pomysły no-
wych zajęć, zobowiązań, 
działań społecznych, które 
pochłaniają Panią Ninę bez 
reszty. Od tzw. typowych 
prac kobiecych (gotowa-
nie, haftowanie, robienie na 
drutach), przez żeglarstwo 
śródlądowe i turystykę pie-
szą, wybór przedmiotów 
akademickich w Gdyńskim 
Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku: „Polszczyzna pięk-
na i poprawna”, „Psycho-
logia”, „Tajniki mowy 
polskiej”, „Literatura”, 
„Muzyka klasyczna”, aż 
po działalność społeczną – 
Pani Nina realizuje aktyw-
ny model życia, zachowu-
jąc młodość i młodzieńczy 
entuzjazm.
„I tak biegnie życie nasze, 
Chociaż świat się wokół 
zmienia,
Lecz przy życiu nas trzy-
mają
I nadzieja, i wspomnie-
nia.”
Człowiek w sercu, jak pi-
sze w swoim wierszu Pani 
Nina (dziękuję za udo-

stępnienie utworu!), nigdy 
się nie zmienia, pozostaje 
młody. 
„Człowiek ten za to ma dziś 
taką chwilę,
Że mu zazdroszczą tęczowe 
motyle(…)
Iż oto człowiek ten legł so-
bie w trawie
I śpiewa!” 

(Leopold. Staff).

Wszystkiego dobrego, Pani 
Nino!

Elżbieta Wierszko

Teresa Taranda – bibliote-
karz, najpierw w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w 
Szczecinie, a od 1985 roku 
w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Gdyni.. Żona, 
matka trójki dzieci, babcia 
(dwie wnuczki). Śpiewa 
w chórze Symfonia przy 
kościele św. Antoniego w 
Gdyni.. Interesuje się li-
teraturą, teatrem, fi lmem, 
ogląda i słucha wszystkie-
go, co ciekawe i dotyczy 
szeroko pojętej kultury i 
życia współczesnego.
Z bogatej oferty 
GUTW-u - wybrała wy-
kłady: z archeologii oraz 
Wybrane zagadnienia z li-
teratury światowej .Arche-
ologia to taka stara miłość, 
co to nie rdzewieje, a po-
nadto fascynujące wędrów-
ki w przeszłość pozwala-
ją z dystansu spojrzeć na 
współczesność. Podobnie 
nadzwyczaj interesujące 
prezentacje arcydzieł lite-
ratury polskiej i światowej 
dokonywane przez utalen-
towanego polonistę, skła-
niają p. Teresę do lektury 
coraz to nowych pozycji .
Na zajęciach z „Poezji XX 
wieku” chętnie czyta na głos 
teksty wierszy, uzupełnia 
moje wiadomości, ma nie-
zwykle trafne skojarzenia i 
oceny świadczące o dużej 
kulturze humanistycznej. 
Dobry humor i uśmiech Ją 
nie opuszczają.

Elżbieta Wierszko – polo-
nistka, babcia. Całe swoje 
zawodowe życie spędzi-
ła w szkole. Wyobrażam 
Ją sobie wśród uczniów 
– mówi głośno, wyraźnie, 
całą swoją osobowością 
chce ich zaprowadzić do 
świata Ojczyzny Polszczy-
zny, Piękna i Dobra. – Co 
z nich wyrośnie – martwi 
się wieczorami. Ale to już 
przeszłość, obecnie Ela jest 
na emeryturze – mieszka 
w nowym domu na przed-
mieściach Gdyni z córką, 
ma dwóch wnuków. Czuwa 
nad sobą, by domowników  
nie uczyć, nie wskazywać 
jedynie słusznej drogi. To 
dla oddanej nauczycielki o 
duszy społecznika trudne, 
więc Ela jest słuchaczką 
Gdyńskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, należy 
także do zespołu redakcyj-
nego De Novo, pisze arty-
kuły, redaguje teksty i pro-
wadzi kronikę GUTW – u.
Słucha wykładów z historii 
sztuki i fi lozofi i… Zapisała 
się też na zajęcia „Poezja 
polska XX wieku”. 
Nie byłam z tego zbyt za-
dowolona, gdyż sądziłam, 
że moje zajęcia są raczej 
dla tych, którzy chcą po-
szerzyć swą wiedzę, wró-
cić do tekstów znanych i 
podyskutować o tych, które 
na skutek zawirowań histo-
rycznych nie były umiesz-
czone w podręcznikach 
szkolnych. Ela powiedzia-
ła, że lubi czytać poezję na 
głos, wśród ludzi, bo wtedy 
wiersz naprawdę żyje.
Ela wzbogaca nasze czwart-
kowe spotkania, swą polo-
nistyczną wiedzą dzieli się 
ze słuchaczami, opowiada 
o swoich doświadczeniach 
szkolnych, o recepcji poezji 
przez uczniów. Wszystko to 
jest bardzo ciekawe. Obawa 
przed kontrolującym okiem 
polonistki zastąpiły współ-

Alicja Czerwińska – Sztelman
Życzenia

Na Dzień Kobiet,
Życzmy sobie wiele.
Dobrych ludzi, dużo radości,
Optymizmu i zdrowia w przyszłości.
Przyjaźń niech się nie zmieni.
Uczuć, których los nie odmieni.
Pamięć, co w sercu tkwi.
Szczęśliwych, nowych dni.
Przyjaznej dłoni w potrzebie.
A innym dajmy-
Cząstkę siebie!

praca, a nawet myślę, że 
mam to prawo powiedzieć, 
przyjaźń, powinowactwo 
dusz.
Może to magiczny wpływ 
Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, 
którego jesteśmy absol-
wentkami?

Ewa Przybyłowska
wykładowca przedmiotu
Obraz poezji XX wieku

PS
Cała moja grupa jest wspa-
niała, pilnie uczęszcza na 
zajęcia bez względu na po-
godę, by w samo południe, 
co czwartek, wspólnie czy-
tać i komentować wiersze 
polskich poetów od Staffa 
do Zagajewskiego i Barań-
czaka. Mogłabym jeszcze o 
wielu paniach napisać, ale 
niestety miejsca na j stronie 
” De Novo już brak. 

E.P.

Jest piękny wrześnio-
wy poranek 2004 r. Pani 
Karolina Zaborowska 
właśnie weszła do gdyń-
skiej YMCA. Postanowiła 
znowu studiować i to w 
Gdyńskim Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku. Z wy-
kształcenia jest biologiem. 
Spotkanie z p. dyrektorem 
Radkiem Darukiem było 
bardzo sympatyczne i pro-
fesjonalne, bo to spotkanie 
biologa z… biologiem. Od 
słowa do słowa i p. Karo-

lina zostaje… wykładowcą 
przedmiotu: Flora i fauna 
gdyńskich plaż” i student-
ką gdyńskiego uniwersyte-
tu. 
Panią Karolinę poznałam 
na moich cotygodniowych 
spotkaniach z Polszczyzną 
piękną i poprawną. Po-
zostaję pod wielkim wra-
żeniem Jej osobowości. 
Niepoprawna optymistka. 
Rozdaje nam wszystkim 
wiele serdeczności i pro-
miennego uśmiechu, serce 
ma na dłoni, dzieli się z 
nami przyjaźnią i sympatią. 
Zawsze obdarza życzliwym 
słowem tych, którzy nagle 
zagubieni szukają wspar-
cia. Nie ma dla Niej rzeczy 
niemożliwych. Drobniut-
ka, fi ligranowa chowa w 
ulubionych muszlach wła-
sne zmartwienia i kłopoty. 
Niezwykle sumienna, tropi 
błędy i broni poprawnej 
polszczyzny. Subtelna, jak-
by wyciszona, ale poloni-
stycznie dociekliwa. 
Pani Karolino, bardzo się 
cieszę, że jest Pani z nami! 

Gabriela 
Kurpisz-Kasprzak

wykładowca Polszczyzny 
pięknej i poprawnej 

PS 
Piątkowe spotkania z Pol-
szczyzną piękną i popraw-
ną trwają już piąty rok i są 
niezwyczajne, bo niezwy-
czajni są moi Studenci (Pa-
nie i Panowie) – miłośnicy 
języka polskiego, konese-
rzy poprawnego pięknego 
słowa. I o wielu moich Pa-
niach chciałam napisać, bo 
są niezwykłe. Dokonałam 
trudnego wyboru, cóż stro-
na redakcyjna DE NOVO, 
jak każda, rządzi się swoimi 
prawami. 

G.K.K.
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Jestem słuchaczką Gdyń-
skiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku od pierwsze-
go roku jego działalności. 
Obecnie już trzeci semestr 
uczestniczę w zajęciach z 
Socjologii społecznej i so-
cjologii kultury prowadzo-
nych przez pana mgr. Jac-
ka Ziemińskiego.
Nasz wykładowca jest 
znawcą i wielkim miłośni-
kiem teatru i sztuki fi lmo-
wej. Stara się tą pasją zara-
zić nas – swoich słuchaczy. 
Z Jego inicjatywy miłym 
zwyczajem stały się wspól-
ne wyjścia do teatru i kina 
oraz spotkania z aktorami 
biorącymi udział w sztu-
kach, które oglądaliśmy.
Ostatnio grupa p. Jacka 
wybrała się  na sztukę Ha-
rolda Pintera  pt. Uro-
dziny Stanleya. To jeden 
z pierwszych i wybitnych 
dramatów angielskiego no-
blisty. Pełna napięcia i gro-
zy  wartka akcja toczy się 
w nadmorskim pensjona-
cie. W tym to pensjonacie 
mieszka tytułowy bohater 
dramatu – Stanley – tajem-
niczy i pełen kompleksów 
– nie potrafi  się odnaleźć 

w  nagłej i dziwnej sytu-
acji. Oto, zupełnie niespo-
dziewanie, gospodyni i 
dwaj przybysze: Goldberg 
i McCann postanawiają 
przygotować urodzinowe 
przyjęcie. Stanley, pełen 
ludzkich słabości, namięt-
ności czuje się zagubiony i 
zagrożony. 
Dramat „Urodziny Stan-
leya” , napisany blisko 60 
lat temu, nie przegrał z 
czasem. Relacje i proble-
my społeczne oraz osobiste 
problemy jednostki ludz-
kiej są nadal aktualne. Od-
najdujemy je w tematyce 
socjologicznej wykładów 
pana Jacka Ziemińskiego. 
Między innymi z tego po-
wodu spotkanie w gdyń-
skiej YMCA z aktorami 
zapowiadało się ciekawie.
Tym razem mieliśmy przy-
jemność gościć panów: Ra-
fała Kowala i Grzegorza 
Wolfa. Dyskusja była inte-
resująca i ożywiona, bo tyle 
interpretacji ile widzów. 
Nasi goście zapoznali nas z 
twórczością Harolda Pinte-
ra, przybliżyli grane przez 
siebie postaci i przedstawili 
plany repertuarowe Teatru 

Miejskiego.
Miłą niespodzianką była 
obecność na spotkaniu pani 
teatrolog z Teatru Miej-
skiego, Anny Zalewskiej, 
która uważnie przysłuchi-
wała się naszej wspólnej 
dyskusji. Przedstawiła nam 
również możliwości bliż-
szego kontaktu z teatrem w 
formie warsztatów eduka-
cyjnych, które odbywały-
by się w gdyńskim Teatrze 
Miejskim. To interesująca i 
atrakcyjna inicjatywa i na 
pewno spotka się z dużym 
odzewem wśród słuchaczy. 
W niedługim czasie może 
przysporzy rzeszę świado-

mych, dobrze wykształco-
nych widzów regularnie 
uczęszczających do teatru i 
biorących czynny udział w 
innych formach życia kul-
turalnego naszego miasta.
Należy żywić nadzieję, że 
warsztaty i spotkania te-
atralne staną się tradycją na 
stałe wpisaną w działalność 
Gdyńskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.

Renata Greguła, 
słuchaczka

Gdyńskiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku

w YMCA Gdynia

Przystanek: Teatr Miejski w Gdyni

Czy istnieje sposób na to, 
żeby opowiadanie zawie-
rało życie? Żeby było wart-
kie, ale nie za szybkie, no 
i oczywiście nie za wolne; 
by toczyło się jak kamień z 
góry, lecz też wspinało na 
szczyty; aby nie brakowało 
w nim hojności, zamaszy-
stości, pomysłowości…
Czy mają rację znawcy 
przedmiotu, mówiąc: pisz 
tak, jakby opowiadanie 
miało zainteresować tylko 
małe grono ludzi, przyj-
mując, że sam jesteś wśród 
nich.
Czy istnieje sposób na to, 
żeby opowiedzieć życie? 

Opowiedzieć tak, by zain-
teresować tych kilka osób, 
samego siebie; zatrzymać 
biegnących, wołając: halo! 
to ja! mam coś ważnego 
do powiedzenia;  jak to 
coś wybrać z nieprzebra-
nego bogactwa przeżyć i 
doświadczeń; z czego zre-
zygnować i dlaczego; jak 
pozbyć się wątpliwości, że 
warto komukolwiek zawra-
cać głowę.
Czy sztukę życia i sztukę 
opowiadania coś łączy? 
Moim zdaniem, ogniwem 
łączącym poszczególne 
elementy układanki jest 
Poezja. To ona przynosi od-

powiedzi na wszystkie py-
tania. Nikomu nie narzuca 
się, czeka cierpliwie, aż za-
pragniesz poznać jej wersję 
wydarzeń. Jeżeli szukasz, 
na pewno odnajdziesz.
Zachwyciłam się wiersza-
mi Wisławy Szymbor-
skiej z nowego tomiku pt. 
„Tutaj”. Są jak zwykle po-
wściągliwe, mądre, prze-
myślane do ostatniej krop-
ki (patrz: „Pomysł”). Jak 
zwykle ujawniają „życie 
nie do pojęcia”. W „Kilku-
nastoletniej” ze wzrusze-
niem odnajduję refl eksję na 
temat przemijania: czy coś 
łączy mnie z tą dziewczyn-

ką z warkoczykami, którą 
byłam, jak się wydaje, tak 
niedawno? „Szalik z praw-
dziwej wełny,/ w kolorowe 
paski/ przez naszą matkę/ 
zrobiony dla niej szydeł-
kiem.” Ja przechowuję li-
liowy sweterek.
Warto  sięgać po wiersze 
nie tylko Szymborskiej; 
warto czytać je, koniecznie 
na głos; dlatego warto po-
słuchać wierszy wybiera-
nych przez p. Ewę Przyby-
łowską (czwartek, w samo 
południe). 

Elżbieta Wierszko
słuchaczka GUTW

Dlaczego warto…

2 kwietnia – Chwaszczyno – Przodkowo
Neogotycki kościół św. Andrzeja, Muzeum Pożarnictwa. 
Kartuzy-  Muzeum Kartuskie. Do Łapalic, do Chmielna 
przez Gracz ( Droga Kaszubska). Chmielno- Muzeum 
Ceramiki rodziny Neclów, Zakład Ceramiczny „Genius”. 
Przejazd do Chmielna,  Ręboszewa, a na Złotej Górze 
punkt widokowy, dalej do Brodnicy Dolnej, Ostrzyc, do 
Wieżycy, wejście na wieżę widokową im. Jana Pawła II. 
23 kwietnia – Żukowo – Kościerzyna – Wdzydze 
Kiszewskie
Zwiedzanie Wdzydzkiego Parku Etnografi cznego, prze-
jazd do Gołubia, Wdzydze Tucholskie, Borsk, Wiele. Dwa 
jeziora: Wielewskie i Ciepłe. Dalej do Leśna gdzie jest re-
zerwat archeologiczny, cmentarzysko Gotów – kurhany, 
kamienne kręgi, groby skrzynkowe, kościół. Dalsza droga 
to Raduń, Dziemiany, Kalisz Kaszubski. Loryniec – spa-
cer do jeziorek dystrofi cznych. 
21 maja – Żukowo – Babi Dół
Rezerwat krajobrazowy na wschodnim skraju Pojezierza 
Kaszubskiego. Dalej do Kościerzyny, Węglowic, Wdzydz 
Kiszewskich, zwiedzanie Wdzydzkiego Parku Etnogra-
fi cznego. W Będominie zwiedzanie Muzeum Hymnu Na-
rodowego, spacer nad brzeg Wierzycy. 
24 czerwca – Żukowo – Szymbark
Żukowo- zwiedzanie kościoła po zakonie sióstr Norber-
tanek, muzeum parafi alnego. Szymbark: zwiedzanie cen-
trum Edukacji Promocji Regionu – najdłuższa deska świa-
ta, Dom Sybiraka, bunkier TOW Gryf Pomorski, Dom do 
góry nogami, Piec chlebowy, Muzeum Ciesielstwa, Kuź-
nia, replika dworu w Salinie, przejazd wozami drabinia-
stymi na Wieżycę i wejście na wieżę widokową. Przejazd 
Kaszubską drogą do Kartuz przez Złotą Górę – punkt wi-
dokowy. Chmielno – Muzeum Ceramiki i Neclów. Kartu-
zy – Kolegiata po zakonie Kartuzów. 
1 października – Rumia- Reda- Wejherowo- Pusz-
cza Darżlubska – Las Piaśnicki
Przejazd do Krokowej, zwiedzanie zamku von Krockow, 
park, krypta. Żarnowiec – klasztor, kościół poklasztorny z 
XVIII wieku. Prusewo przez Wierzchucino, tam zabytko-
wy dwór, w Bychowie zabytkowy dwór, pomnik przyrody 
( 450 – letni dąb). Dalej Gniewno, kościół neogotycki , 
wieża widokowa „Kaszubskie Oko” (wysokość 41 me-
trów). W Nadolu skansen „Zagroda Gburska”, w Szyma-
nowie elektrownia wodna, Rybno, Kniewo – farma strusi, 
biesiada przy ognisku. 
14 października – Kartuzy – Sianowo
Kościół – Sanktuarium Matki Boskiej Sianowskiej z 1816 
roku, Strysza Buda – młyn, Mirochów – dworek modrze-
wiowy i kapliczka. Sierakowice – ołtarz papieski, kościół 
św. Mateusza. Sulęczyn – zespół pałacowo- dworski z 
XVIII wieku, spacer leśna ścieżką przyrodniczą nad je-
ziorem, dalej do Borucina, Brodnicy Górnej, a na Złotej 
Górze punkt widokowy.

Koszt wycieczek – 25,00 zł od osoby(ubezpieczenie, przewod-
nicy, wstępy) 
Wycieczka do: Żukowo – Szymbark – Chmielno 40, 00 zł od 
osoby (w cenie ubezpieczenie, przewodnik, wstępy oraz obiad 
w Szymbarku) .
Zbiórka o godz.7.00 przy Urzędzie Pocztowym nr 2 w Gdyni 
koło Dworca Głównego.
Powrót do Gdyni około godziny 18.00.
Prosimy zabrać wygodne obuwie, cienką pelerynkę przeciwdesz-
czową, suchy prowiant oraz plecak pełen humoru i piosenek.
Szczegółowe informacje i zapisy w YMCA ul. Żeromskiego p. 
19. tel. 620-31-15

Plan jednodniowych autokarowych 
wycieczek pn. Seniorzy na Kaszubach

Wycieczki jednodniowe dofi nansowane z Urzędu Miasta Gdyni.

1 kwietnia – Malbork 
Zwiedzanie zamku, Starego Miasta , Brama Mariacka i Garncarska, Wieża Ciśnień , ratusz nowomiejski. Bulwar nad 
Nogatem, gdzie uczestnicy zobaczą Szkołę Łacińską, Basztę Maślakowi i Szpital Jerozolimski. 
14 maja - Kwidzyn – Grudziądz - Gniew 
Kwidzyn – zamek kapituły pomezańskiej, Katedra św. Jana Ewangelisty z XIII i XIV wieku. W  Grudziądzu: Mury 
Miejskie, Klasztor Benedyktynek, Bramę Wodną, zespół spichrzy, Kolegium jezuickie, Pałac Opatek, Kościół farny, 
spacer po grudziądzkiej Starówce. W Gniewie zamek – najpotężniejsza twierdza Zakonu Krzyżackiego. 
4 czerwca – Bytów- Kościerzyna – Zamek Kiszewski – Skarszewy
Zamek w Bytowie. Kościerzyna: obraz Matki Bożej z IX wieku, skansen parowozów, Kościół świętej Trójcy zbu-
dowany na planie krzyża greckiego , oraz rynek (układ ulic ze średniowiecza). Zamek Kiszewski: pozostałości 
gotyckiego zamku krzyżackiego z XV wieku. Skarszewy: fragmenty murów miejskich z XIV/XV wieku (kamienna 
budowla obronna), XIV- wieczny gotycki kościół farny ( barokowe wyposażenie, pamiątki po rodzie Wybickich). 
8 października – Kościerzyna – Chojnice – Człuchów
Kościerzyna: obraz Matki Bożej z IX wieku w  Kościele Zmartwychwstańców, skansen parowozów, Kościół świętej 
Trójcy. Chojnice: Bazylika pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela z XIV wieku, Barokowe kolegium pojezuickie z ko-
ściołem pw. Wniebowzięcia NMP z XVII wieku, średniowieczne mury miejskie okalające Stare Miasto. Człuchów: 
Zamek krzyżacki ( mury obronne, wieża 46-metrowa).

Koszt wycieczek – 25, 00 zł od osoby(ubezpieczenie, przewodnicy, wstępy)
Wycieczka do Malborka 30,00 zł od osoby 
Zbiórka o godz.7.00 przy Urzędzie pocztowym nr 2 w Gdyni koło Dworca Głównego.
Powrót do Gdyni około godziny 18.00.
Prosimy zabrać wygodne obuwie, cienką pelerynkę przeciwdeszczową, suchy prowiant oraz plecak pełen humoru i piosenek.

Plan jednodniowych autokarowych wycieczek
pn. Seniorzy szlakiem zamków krzyżackich

Wycieczki jednodniowe dofi nansowane z Urzędu Miasta Gdyni.
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Prowadząca zajęcia pn. 
,,Polszczyzna piękna i 
poprawna’’ nasza Pani 
profesor Gabriela Kur-
pisz-Kasprzak wpadła 
na oryginalny pomysł, by 
zaliczenie I semestru roku 
akademickiego 2008/2009 
odbyło się w formie wystą-
pień poselskich w debacie 
sejmowej poświęconej po-
prawności języka polskie-
go.
Aż ciśnie się pod pióro pa-
rafraza piosenki z Kabaretu 
Starszych Panów:,, (...) Je-
żeli uczyć, to niekonwen-
cjonalnie...’’ Obrady z całą 
powagą chwili otworzyła 
stosownym przemówie-
niem p. marszałek Sejmu, 
podkreślając, że bohaterem 
dnia będzie nasz język oj-
czysty, odwołuje się więc 
do patriotyzmu posłów, 
którzy będą mieli możli-
wość zademonstrować go, 
posługując się polszczyzną 
nie tylko poprawną, ale i 
piękną. 
Wybrani przez przewod-
niczących partii posłowie 
bronili poprawnej polsz-
czyzny i wskazywali na 
najczęściej występujące 
błędy językowe.
I tak:
Pani Barbara Pędzisz z 
Partii Pierwszorzędowej 
podała przykłady niewła-
ściwego używania form 
liczebników ,,półtora’’ i 

,,półtorej’’ w rodzaju żeń-
skim i męskim oraz słowa 
,,procent’’ w połączeniu z 
liczebnikiem ułamkowym. 
Niestety, używa się nie-
poprawnej jego formy np. 
,,dziesięć i pół procenta’’ 
zamiast poprawnej ,,dzie-
sięć i pół procent’’.; Przed-
miotem uwagi było rów-
nież utożsamianie słów: 
,,przynajmniej’’ i ,,bynaj-
mniej” ,,adopcja’’ i ,,ada-
ptacja’’, także konstrukcje  
ze słowem ,,imię”. Mó-
wimy niepoprawnie (a co 
gorsza, piszemy): ,,Szkoła 
imieniem Jana Brzechwy’’, 
a powinniśmy pisać i mó-
wić: ,,Szkoła imienia Jana 
Brzechwy”.
Bardzo popularne, szcze-
gólnie wśród młodzieży, 
są tzw. misie: ,,Mi się po-
doba...’’ zamiast ”Mnie się 
podoba…”
Pani Krystyna Bujwid z 
Partii Optymistów opty-
mistycznie podjęła walkę 
z błędnymi formami typu: 
,,proszę panią’’ (popraw-
nie: ,,proszę pani’’), ,,włan-
czam’’ (popr.: włączam’’), 
,,wzięłem’’ (popr. ,,wzią-
łem’’), ,,wziąść’’ (popr. 
,,wziąć’’).
Pani Janina Ozga z Pol-
skiej Partii Optymistów 
poruszyła temat akcento-
wania czasowników z par-
tykułą ,,by’’. W starannej 
polszczyźnie w czasowni-

kach czasu przeszłego w 1. 
i 2. osobie lm. akcent pada 
na trzecią sylabę od końca: 
(my) zro-bi-liś-my; (wy) 
zro-bi-li-ście. Akcentuje-
my również trzecią sylabę 
od końca w czasownikach 
lp. i w 3. osobie lm. w 
trybie warunkowym: (ja) 
zro-bi-ła-bym; (ty) zro-bi-
ła-byś;  (on)   zro-bił-by; 
(oni) zro-bi-li-by.
Posłanka zakończyła fi -
lozofi cznym życzeniem:,, 
Abyśmy zdrowi byli...’’
Pani Jolanta Derewicz 
zgłosiła poważne zastrze-
żenia do nadużywania na 
co dzień nazw obcych i 
zwrotów obcojęzycznych, 
szczególnie anglicyzmów 
tam, gdzie można zastąpić 
je rodzimymi, np. second 
hand; happy end; mini-
shop; greenway; genero-
wać, PR (pi ar) itp. 
Bardzo ważne były wy-
stąpienia pań „posłanek” 
m.in.: Zofi i Madej, Alicji 
Lewandowskiej, Haliny 
Piór, Marii Prześniak, 
Haliny Bednarskiej. Pa-
nie ostro protestowały 
przeciwko używaniu wul-
garyzmów w miejscach 
publicznych, co, niestety, 
zdarza się także posłom. 
Wnioskowały o stosowa-
nie wobec nich kar pienięż-
nych. Podobnie należałoby 
karać za błędy językowe i 
ortografi czne. Za zebrane 
w ten sposób pieniądze 
można by emitować więcej 
programów  dydaktycz-
nych w TV z zakresu po-

prawności językowej, np. 
teleturniejów.
Niekonwencjonalnie  wy-
stąpił „poseł” p. Sylwester 
Górowski z partii PO-
PiS (Partia Podstępnych, 
Oczytanych Piśmiennych i 
Szczwanych). Swoją prze-
mowę poświęcił sytuacji 
społeczno-politycznej kra-
ju. 
Pan „poseł” Kazimierz 
Krzyżak, niezmordowany 
krzewiciel esperanto  za-
chęcał do zmian w grama-
tyce polskiej, bo jest ona 
bardzo trudna, i tak bardzo 
różniąca się od łatwej gra-
matyki esperanckiej. 
Tę szczególną debatę sej-
mową ubarwiły interpe-
lacje wierszowane. Pani 
Małgorzata Pawińska z 
partii Czwarty Rząd nad-
zwyczaj emocjonalnie ape-
lowała:
,Powodowana najszczerszą 
troską
wzywam, byśmy szacun-
kiem darzyli mowę polską.
Sprawmy, by z wielkiej glo-
balnej wioski
nie zniknął drogi nam język 
polski.
Szanować siebie, naród, 
ojczyznę
należy, krzewiąc piękną 
polszczyznę.’’

Wydźwięk satyryczny 
miała wypowiedź p. Lucji 
Ćwiok-Górczak, miano-
wanej przez p. marszałek 
ministrem Kultury Języka, 
zwrócona do polskich po-
słów:

(...)
Pierwsze poselskie zadanie 
dotyczy nauki języka,
byś, głosząc interpelacje, o 
słowa się nie potykał.
(Przypominamy uprzejmie, 
że nie uchodzi to w Sej-
mie).
Precz z wulgaryzmami, a 
zwroty obcojęzyczne
pożądane są głównie , gdy 
temat brzmi: sprawy za-
graniczne.
Z pewnością godne uznania 
jest znać dziś języki obce,
lecz najpierw trzeba we 
własnym czuć się dobrym 
fachowcem.

A już krańcową ironią 
tchnęła interpelacja p. Ma-
rii Rymarz z Partii Pierw-
szorzędowej:
,,(...) Przejdźmy do meri-
tum sprawy: projekt wno-
szę specustawy,
byśmy wszyscy my, posło-
wie, takoż w pismach, jak i 
w mowie,
na tej i na innej sali, byśmy 
my decydowali,
co jest błędem, co się go-
dzi,
co, d o k ł a d n i e, nas ob-
chodzi.
Jakie błędy? Nie ma 
mowy! 
Może jakiś skrót myślowy. 
(...)
Naród niech się pisać uczy, 
retoryki sztukę ćwiczy!
Tego grono posłów życzy. 
Nas to jednak nie dotyczy. 
(...)

Panie Karolina Zaborow-
ska i Iwa Wójcik przy-
gotowały i skomentowały 
„poezję” drobnych ogło-
szeń. Oto niektóre z nich:
Zaginął mały pudelek. Na-
groda. Wysterylizowany. 
Jak członek rodziny.
Mam kilka pięknych su-
kienek od babci w dobrym 
stanie.
Mężczyzna uczciwy. Weź-
mie wszystko.
Ta nieporadność języko-
wa, błędy składniowe i 
stylistyczne, a nierzadko 
i ortografi czne w ogłosze-
niach to zjawisko nie tyle 
zabawne, ile niebezpiecz-
ne, bowiem grozi maso-
wym ich powtarzaniem, a 
tym samym utrwalaniem w 
języku potocznym.
Trudno przytoczyć wszyst-
kie wypowiedzi, ale z 
pewnością każda z nich 
świadczyła o wrażliwości 
językowej słuchaczy ,,Pol-
szczyzny pięknej i popraw-
nej’’ oraz o ich szacunku do 
języka ojczystego i trosce o 
jego piękno.
Za to właśnie podziękowa-
ła swym studentom p. mar-
szałek Gabriela Kurpisz-
Kasprzak.
A byłych „posłów” rozpie-
ra duma, że pracują pod 
wodzą Swego Niezwykłe-
go Marszałka.

Lucja Ćwiok-Górczak
i Maria Rymarz

słuchaczki  Polszczyzny 
pięknej i poprawnej

Polszczyzna piękna i poprawna na… sali sejmowej
Motto: Już po Sejmie chodzą słuchy:
coś planują wykształciuchy!

Radosław Daruk                                                                                                  
Dyrektor Programowy                                     

ZMCh „Polska YMCA” 

Bez ogródek…
Oznaki nadchodzącej wiosny

Przedwiośnie i kryzys to 
trochę za dużo jak na zmę-
czone zimą społeczeństwo. 
Słońce dawkuje się nam 
w minimalnych ilościach. 
Nawracające ochłodzenia i 
opady deszczu ze śniegiem 
przedłużają agonię zimy. 
Z niecierpliwością nadsta-
wiamy ucha na wszelkie 
oznaki nadchodzącej w ka-
lendarzu wiosny. Podczas 
wczesnoporannego space-

ru z psem, czy wędrówki 
do sklepu po chrupiące 
pieczywo wyłapujemy 
śpiącym uchem świergot 
sikorek, gruchanie gołę-
bi i wściekłe momentami 
ćwierkanie wróbli. Ptaki 
już czują wiosnę. Samce 
swym trelem wyznaczają 
terytorium i próbują przy-
podobać się samiczkom. 
Muszą się spieszyć, aby w 
odpowiednim czasie zabrać 
się za spełnianie odwiecz-
nego rytuału podtrzymania 
gatunku. 
Człowiek nie musi się 
spieszyć, jednak wiosna 
działa na nas równie silnie. 
Wyzwala w nas energię, 
porywa do życia, zmusza 
do aktywności, wyrywa ze 
szponów zimowego snu. 
Jesteśmy już znudzeni 
przeciągającym się chło-
dem, słotą i szarzyzną. 
Wiosno, przybywaj! Ale 
wokoło ciemno, zimno i… 

do wiosny daleko. Daleko, 
ponieważ wypadło nam żyć 
w strefi e klimatu umiarko-
wanego z sześcioma pora-
mi roku. Zanim wybuchnie 
wiosna, taka kwiecista – 
kwietniowa, czy umajona 
– majowa, musimy przejść 
przez przedwiośnie. Ła-
twiej znieść wszelkie trudy 
i przeciwności, kiedy pod-
sycamy w sobie nadzieję. 
Dlatego z taką determi-
nacją poszukujemy oznak 
nadchodzącej wiosny. Cie-
szy nas każdy cieplejszy 
powiew wiatru, przebiśnieg 
wypatrzony w lesie i świer-
got zaaferowanych swymi 
sprawami ptaków. 
Wszelkimi sposobami 
staramy się przyspieszyć 
nadejście wiosny. Niezli-
czone podpalane marzanny 
spływają do morza. Roz-
pięte płaszcze i kurtki, gło-
wy bez czapek i szyje bez 
szalików… Byle tylko do 

wiosny! A tu zamiast kwie-
cia i zieloności – kaszel i 
ból gardła… 
Ale wiosna jest nieunik-
niona. W swoim czasie 
nadejdzie. Wybuchnie, roz-
kwitnie i niepostrzeżenie 
przejdzie w upalne lato. 
Nadejście wiosny pozna-
my z łatwością, spacerując 
ulicami Gdyni. Nagle sta-
niemy się świadkami nie-
zliczonych stłuczek i koli-
zji drogowych. Kierowcy, 
miast mieć baczenie na 
drogę i zachowywać szcze-
gólną ostrożność, będą roz-
kojarzeni i  zapatrzeni w… 
piękne kobiece postaci – 
już bez zimowych płaszczy 
i kurtek, a w zwiewnych 
szatkach. 
Wiosną serca wszystkim 
biją jakby goręcej i pięk-
nieje świat.  
Panie, panowie – byle do 
wiosny!

Zaraz, zaraz jak to napisać…YMCA czy Ymca?
Pan Maciej Malinowski, 
mistrz ortografi i polskiej 
publikuje w ogólnopol-
skim tygodniku „Angora” 
zabawne i pouczające fe-
lietony objęte wspólnym 
tytułem 
„OBCY JĘZYK POLSKI”. 
W nr. 2 z 2003 roku czyta-
my:

„YMCA (Young Men’s 
Christian Association) to 
skrótowiec, którego słow-
niki poprawnej polszczy-
zny każą nie odmieniać. 
Mówimy więc i piszemy: 
należeć do YMCA (wym. 
imka); pomagać YMCA; 
wyróżniać YMCA; rywa-
lizować z YMCA; działać 
w YMCA. Informują jed-
nocześnie, że potocznie 
można ten skrótowiec de-
klinować, ale wówczas 
powstaje jak gdyby nowy, 
zleksykalizowany twór, 
czyli wyraz, zapisywany 
Ymca. W przypadkach za-
leżnych mamy wówczas ta-
kie formy: Ymki (w dopeł-

niaczu głoska „c” zamienia 
w „k” miękkie), Ymce, 
Ymcę (wym. imkę), Ymcą 
(wym. imką), o Ymce. 
YMCA może przybierać 
dwa rodzaje gramatyczne: 
ta YMCA albo to YMCA 
(w Organizacji stosowany 
jest rodzaj żeński – przyp. 
red.). Dodajmy też, że tym 
samym regułom grama-
tycznym i ortografi cznym 
podlega skrótowiec YWCA 
(Young Women’s Christian 
Association)”.

No i wszystko jasne: 
zapraszamy do Ymki!

Radosław Daruk
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Człowiek pierwotny traktował 
ubiór, a więc listek fi gowy, wy-
prawioną skórę zwierzęcą czy 
trzcinową przepaskę, jako prze-
branie magiczne umożliwiające 
walkę z demonami. Nie można 
jednak wykluczyć, że już wtedy 
kierowała nim naturalna potrze-
ba strojenia się, przebierania, 
udawania!
Karnawałowe bale przebierań-
ców zawsze cieszyły się wielka 
popularnością właśnie dlatego, 

że zaspokajały dawne skłonno-
ści do maskowania się. Pięk-
nie błyszczące maski skrywały 
oblicza tancerzy, czyniąc ich 
nierozpoznawalnymi. Pomysło-
we nakrycia głowy zadziwiały 
oryginalnością. Ozdobne pele-
ryny nie tylko otulały ukochaną 
osobę, ale wprawione w ruch 
pięknie wirowały, konkurując 
z balowymi sukniami. Bo zde-
cydowanie najważniejsze były 
suknie: szerokie, marszczone, 

wąskie, z rozcięciem tu i tam 
lub wydekoltowane; czerwone, 
czarne, świecące cekinami lub 
mieniące się fakturą materiału. 
Ach! naprawdę umiemy  pre-
zentować je z gracją i wyszuka-
ną elegancją, nawet jeśli na co 
dzień nosimy spodnie. Przecież 
każda z nas wierzy, że Kopciu-
szek spotka królewicza, który 
dopiero co był Żabą! 

E.W.

Z gracją w stronę elegancji

Słuchacze Gdyńskiego 
Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku często mają okazję 
podziwiać w holu YMCA 
prace naszych kolegów – 
studentów kierunków pla-
stycznych (ośmieszanych i 
wykpiwanych przez, wspo-
mnianego już w poprzed-
nim numerze De Novo, 
prof. Wiesława Łukaszew-
skiego).
Jestem pewien, że większo-
ści z nas prace bardzo się 
podobają i na pewno pobu-
dzają do refl eksji. Wybit-
nych znawców sztuki, ko-
neserów, którzy  z wielkim 
znawstwem dostrzegają 
nawet najdrobniejsze uchy-
bienia artysty w jego dziele 
i krytycznie je oceniają jest 
niewielu. Niektórzy z nich 
traktują z wyniosłą pogar-
dą prace mniej znanych i 
niepopularnych artystów 
– amatorów i hobbystów. 
Jednak mogą się podobać 
tym, którzy dostrzegają w 
nich swoisty urok i piękno.
  Czy sztuka tworzona 
jest tylko dla wybrańców, 
znawców i koneserów? 
Myślę, że nie.
  Nie jestem wybitnym 
znawcą sztuki, ale każdy 

oglądany piękny obraz czy 
rzeźba zachwycają i wzru-
szają mnie. I nie muszą to 
być wyłącznie dzieła wy-
bitnych artystów. Bardzo 
często zachwycają mnie 
prace artystów amatorów z 
Gdyńskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.
Nie wszystkie wystawy 
prezentowane w gdyń-
skiej YMCA pamiętam, 
ale szczególnie  do trzech 
ostatnich chciałbym się od-
nieść. Spośród prac studen-
tów z pracowni malarstwa 
dla zaawansowanych p. 
Jacentego Lubowieckie-
go, moją szczególną uwagę 
zwróciły pastelowo-olejo-
we „Pejzaże” – Eugeniu-
sza Stanka;  akwarelo-
we „Pejzaże” – Brygidy 
Rożak oraz „Kwiaty” i 
„Pejzaże” – Łucji Splitt. 
Również niedawno prezen-
towane były prace studen-
tów z tkackiej pracowni p. 
Agnieszki Sikory. Ośmielę 
się twierdzić, że poziomem 
artystycznym nie ustępo-
wały profesjonalistom. 
Wielka szkoda, że prac tych 
nie mógł obejrzeć drwiący 
z uniwersytetów trzeciego 
wieku prof. Wiesław Łu-

kaszewski. Może wówczas 
zmieniłby swój ironiczny 
stosunek nawet do tych 
„Włochatych beretów”. 
Szczególnym kunsztem ar-
tystycznym odznaczały się 
tkane obrazy kol. Aleksan-
dry Sobczyk. Jej „Chło-
piec” skopiowany z obrazu 
Stanisława Wyspiańskiego, 
„Antyczna twarz”, „Kosz 
z kwiatami”, „Sikorka” i 
„Osty” były tak artystycz-
nie  precyzyjne, że  na-
prawdę wzbudzały podziw 
i zachwyt. Mogły rów-
nież podobać się, nawet 
najbardziej wybrednym 
odbiorcom, prace innych 
twórców; np:  „Drzewo” 
i „Dworek” – Haliny 
Chmieleckiej; „Żurawie” 
i „Motyl” – Renaty Lu-
bowieckiej oraz „Zima” 
i „Frezje” – Katarzyny 
Kwiecińskiej.
Nie tak dawno w holu 
YMCA oglądaliśmy prace 
jednej ze studentek – p. 
Urszuli Aldony Olańcuk,  
z pracowni.  pani prof. Jo-
lanty Smulkowskiej – Te-
rapia przez sztukę. Pani Ur-
szula zawodowo związana 
jest z rybołówstwem mor-
skim. Malarstwem zajmuje 

się amatorsko, traktując to 
tylko jako ulubione hobby. 
Mimo to jej prace wyko-
nane różnymi technikami 
mogą naprawdę  bardzo się 
podobać. Charakteryzuje je 
duża, trafnie dobrana kolo-
rystyka, zachowanie pro-
porcji i prawidłowe ujęcia 
malowanych przedmiotów. 
Wszystkie obrazy zasłu-
gują na  bardziej okazałą 
oprawę i prezentację w 
specjalnie przystosowa-
nych, eleganckich miej-
scach. Jednak z drugiej 
strony, przez hol gdyńskiej 
YMCA codziennie prze-
wija się bardzo dużo osób, 
nie tylko słuchaczy gdyń-
skiego uniwersytetu. Moż-
na zupełnie przypadkowo 
zainteresować się pięknem 
wystawianych prac, zatrzy-
mać się przy nich chociaż 
na chwileczkę, podziwiać 
ich piękno i kunszt arty-
stów.
Niektórzy nasi koledzy 
swoje prace prezentowali w 
renomowanych miejscach 
wystawowych Gdyni, np. 
w: Klubie Marynarki Wo-
jennej „Riwiera”, Centrum 
Organizacji Pozarządowej, 
chylońskim Klubie Senio-

ra a także w domach kul-
tury Rumi, Redy, Pucka 
i Mechelinek. Wszędzie 
wzbudzały one duże zain-
teresowanie i podziw zwie-
dzających, którzy wyrażali 
swoje uznanie wpisami do 
książek pamiątkowych.
  Obecnie oglądamy wy-
stawę prac słuchaczy z 
pracowni pani prof. Teresy 
Skorupy, pt. „Zimowy Col-
lage”. Wystawa budzi za-
chwyt, bo prace są napraw-
dę piękne. Na szczególną 
uwagę zasługuje „Zimowy 
pejzaż” - Anny Lichne-
rowicz. Równie piękne 
są prace Urszuli Haupy, 
Krystyny Oskard, Janiny 
Pacan, Korneli Sikory, Ur-
szuli Zalawskiej. Gratuluję 
pani prof. Teresie Skorupie 
utalentowanych słucha-
czek.
Zastanawiam się, czy pre-
zentowane na naszych 
wystawach piękne prace 
są później należycie wyko-
rzystywane, czy nie ulegają 
one zapomnieniu,  przecho-
wywane tylko w osobistych 
zbiorach twórców. 
Obchodzony mały jubile-
usz – pięciolecia działalno-
ści GUTW-u jest doskonałą 

okazją do tego, aby pomy-
śleć nad zaprezentowaniem 
dotychczasowego dorobku 
gdyńskiego uniwersytetu, 
aby nie dopuścić do jego 
zmarnowania. 
  Artystom, twórcom i stu-
dentom marzy się stała 
ekspozycja najlepszych 
prac słuchaczy – może w 
gdyńskiej YMCA, może 
w Klubie Seniora. Mam 
nadzieję, że Kierownictwo 
GUTW spróbuje spełnić to 
nasze marzenie. Naprawdę 
warto by mieszkańcy Gdy-
ni poznali naszą uczelnię i 
jej osiągnięcia.
W przyszłości można 
byłoby zaprosić na wy-
stawę prac naszych słu-
chaczy, prof. Wiesława 
Łukaszewskiego, zacię-
tego przeciwnika uniwer-
sytetów trzeciego wieku.                                                                                                                                           
                                                                                                                                 

 Kazimierz Krzyżak

Talenty artystyczne w gdyńskim uniwersytecie
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Podstawy fotografi i cyfrowej, czyli „jotpegi” dla każdego…
Wśród moich licznych za-
interesowań znalazło się 
miejsce także dla „malo-
wania światłem”, czyli fo-
tografi i. Niegdyś w ciemni, 
z powiększalnikiem, ma-
skownicą, koreksem, przy 
obowiązkowo czerwonej 
żarówce wywoływałem 
zatrzymane w obiektywie 
osoby, miejsca, chwile. 
Dzisiaj ciemnię zastąpił 
komputer, miejsce kliszy 
fotografi cznej zajęła elek-
troniczna matryca. Amator-
ska fotografi a cyfrowa wy-
parła tradycyjne materiały i 
technologie.
O ogromnym zaintereso-
waniu fotografowaniem 

świadczy liczba słuchaczy 
rekrutujących się spośród 
starszej młodzieży, uczęsz-
czających na zajęcia: Pod-
stawy fotografi i cyfrowej, 
które prowadzę w ramach 
projektu „Organizacja 
czasu wolnego Gdy-
nia 55+. Żyj z pasją!” w 
gdyńskiej Ymce od dwóch 
lat. Zajęcia te, jak wiele in-
nych, współfi nansowane są 
z budżetu miasta Gdyni.
Na zajęciach staramy się 
nauczyć podstawowych 
zasad fotografi i – te są 
niezmiennie od ponad stu 
pięćdziesięciu lat. Opano-
wujemy kompozycję, kadr, 
ostrość i jej głębię, ruch, a 

przede wszystkim światło, 
które składają się na obraz. 
Oswajamy aparat i jego 
elektroniczną naturę. Uczy-
my się wywoływać, utrwa-
lać, kopiować, obrabiać i 
katalogować zdjęcia za po-
mocą komputera. Udostęp-
niamy je w Internecie.
Niektórzy słuchacze sztu-
kę fotografi i opanowali 
już dawno, teraz „przesie-
dli się” na nowe techno-
logie. Inni dopiero teraz, 
gdy dostępność wzrosła, 
zaś koszt fotografowania 
zdecydowanie się obniżył, 
chwycili za kamery i za-
pragnęli uwieczniać to co 
ich otacza i wyrażać siebie 
przez fotografi e. Najcen-
niejsze jest jednak to, że 

wszyscy słuchacze mają w 
sobie tę siłę, która pcha ich 
do ciągłego poznawania, 
poszerzania swoich umie-
jętności, realizacji pasji i 
zainteresowań. To właśnie 
w nich podziwiam.
Będę z przyjemnością pre-
zentował Państwu prace 
moich słuchaczy. Więcej 
zobaczyć można w Inter-
necie, na stronie z galerią 
naszych zdjęć: http://ym-
cagdynia.fmix.pl. 
Obecnie jest tam już ponad 
sto fotografi i. Mam na-
dzieję, że staną się one in-
spiracją do poszukiwania 
własnego sposobu wyra-
żania siebie i postrzegania 
otaczającego świata.

Fot. Barbara Pędzisz. 
Zdjęcie wykonane dokładnie rok temu, 19 marca 2008r. o godz. 8.30 
aparatem Olympus uD600. Urzeka kontrastem zimowego pejzażu z peł-
nymi barw żywymi kwiatami w skrzynce.

Fot. Ewa Czernieska. 
Na taki widoczek można natknąć się podczas spaceru w okolicy orłow-
skiego molo w… lutym! Zdjęcie wykonane aparatem Panasonic DMC-
FZ7 w samo południe 21 lutego 2008r. Zdjęcie wykonane pod światło. 
Świetlne refl eksy na pomarszczonej tafl i zatoki oraz sylwetka wędkarza 
mówią wszystko. Widoczna część molo pozwala nam umiejscowić zdję-
cie w Orłowie.

Fot. Małgorzata Kubiak.
Zdjęcie wykonane 28. czerwca ubiegłego roku podczas tradycyjnej 
Morskiej Pielgrzymki Rybaków. Niemal impresjonistyczna kolorystyka 
i ciekawa kompozycja utworzona przez cumujące obok siebie łodzie. 
Aparat Olympus x450.

Fot. Maciej Tężycki.
Portret kota w odcieniach szarości. Zdjęcie z użyciem lampy błyskowej 
skierowanej ku górze (światło odbite, dające miękki rysunek). Lustrzan-
ka cyfrowa NIKON D80, zoom 200mm, ISO 800, f4.4, 1/60 sek. Głębia 
ostrości wyraźnie uwypukla temat fotki.

Radosław Daruk, 
wykładowca Podstaw fotografi i  cyfrowej

w ramach projektu Żyj z pasją! w YMCA Gdynia 

Tak daleko i tak blisko
Półtora roku temu, po raz 
pierwszy spotkaliśmy się 
z Panią Teresą Skorupą, 
która nam się przedstawiła, 
jako były nauczyciel aka-
demicki z doktoratem z za-
kresu architektury wnętrz. 
Byliśmy nieco speszeni i 
pełni obaw, ale i nadziei, 
że trafi amy w dobre ręce. 
W dodatku wiedzieliśmy, 
że wcześniej prowadziła 
grupę zaawansowanych 
malarzy amatorów. Szyb-
ko jednak oswoiliśmy się 
z pracownią i sobą nawza-
jem. Z radością czekamy 
na ten jeden ulubiony dzień 
w tygodniu. Na spotkanie 
z kartką, nowym tema-
tem, nowym ustawieniem 
martwej natury, nowymi 
wyzwaniami. I na tę przy-
jazną atmosferę wzajemnej 
życzliwości, jaką wspólnie 
udało nam się stworzyć.

Pani Teresa przepro-
wadziła nas przez 
nieznaną nam dotąd 
krainę koloru, per-
spektywy, formy i 
treści. Nauczyła wraż-
liwego patrzenia na 
otaczającą nas rze-
czywistość. Teraz od-
bieramy ją nie tylko 
oczami. Wszystkimi 
zmysłami chłoniemy 
świat, by przetworzyć 
go i wyrazić z pomo-
cą ołówka, kredki lub 
pędzla. Każdy z nas, indy-
widualnie, po swojemu a 
efekty można ocenić dzięki 
trwającej właśnie wystawie 
w holu gdyńskiej YMCA. 
Dużo już umiemy, jeszcze 
więcej musimy się nauczyć, 
daleka droga przed nami, 
ale znaleźliśmy ją, mamy 
tak blisko, tuż-tuż, na wy-
ciągnięcie ręki z pędzlem.   

Naszą nową pasję, nową 
fascynującą  drogę . To 
zajęcie długodystansowe i 
nigdy się nie kończy. To-
warzyszy nam w domu, w 
muzeum, w kinie i na spa-
cerze. Teraz chodząc ulica-
mi,  nadmorskim bulwarem 
czy polną dróżką, oczami 
wyobraźni widzimy przy-
szłe obrazy. Pod powie-
kami powstają wspaniałe 
kompozycje. Wracamy do 
domu z gotowym szkicem 
w głowie i musimy, natych-
miast musimy przenieść go 
na papier.

W imieniu grupy Malar-
stwa prowadzonej przez 
p. Teresę Skorupę w YMCA 
Gdynia

Anna Lichnerowicz

Gramy już pięć lat!
Już pięć lat przy Gdyńskim 
Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku działa sekcja bry-
dża  towarzyskiego. Po-
mysł zrodził się nie tylko 
z potrzeby wypełnienia 
wolnego czasu, ale przede 
wszystkim z zainteresowa-
nia grą i chęci kształcenia 
swoich umiejętności zdo-
bytych w latach młodzień-
czych. Ale od początku: 
Pozwolą czytelnicy, że się 
przedstawię: Jerzy Gla-
za, absolwent poznańskiej 
Akademii Wychowania 
Fizycznego, trener i sędzia  
piłki ręcznej. Jestem pasjo-
natem sportu.
Przy pełnej akceptacji 
władz uniwersyteckich  w 
ramach programu Gdynia 
55+ rozpocząłem, jako wo-
lontariusz, zajęcia z bry-
dżystami. Założyłem, że 
zajęcia te będę prowadzić 
w kulturalnej i tolerancyj-
nej atmosferze. Początko-

wo zgłosiło się do sekcji 
brydżowej 20 osób obojga 
płci. Graliśmy własnymi 
kartami i początkowo tzw. 
kółka. Wszyscy darzyli się 
sympatią, dzielili się ra-
dościami i smutkami dnia 
codziennego. Atmosfera 
stawała się coraz bardziej 
rodzinna. Koleżanka Benia 
częstowała nas chlebem 
domowego wypieku, ko-
leżanka Basia – pysznymi 
śledzikami wg własnej re-
ceptury. Był też doskonały 
smalec własnej roboty. Na-
sze czwartkowe spotkania 
stawały się coraz bardziej 
sympatyczne. 
W porozumieniu z moją 
grupą wprowadziłem punk-
tację, celem rywalizacji. 
Raz w miesiącu odbywał 
się turniej punktowany. 
Na koniec każdego roku 
akademickiego wszyscy 
uczestnicy sekcji brydżo-
wej są zawsze nagradzani. 

Do brydżystów wędrują 
puchary, medale i dyplomy. 
Szatę grafi czną dyplomów 
opracował p. J. Maciejak 
, a wykonanie zawdzięcza-
my p. E. Kontowskiej i jej 
synowi.  
Z roku na rok sekcja roz-
rasta się i prezentuje  coraz 
wyższy poziom. Zawody 
uwarunkowane były  obec-
nością sędziego. Dzięki 
p. E. Szymańskiej i śp. 
J. Guli pozyskaliśmy sę-
dziego-wolontariusza p. M. 
Kulpę. Każdy rok akade-
micki kończył się turniejem 
w plenerze. Bardzo sympa-
tycznie i z poczęstunkiem! 
Radośnie rozchodziliśmy 
się na wakacje. Obecnie 
grupa liczy ponad 60 osób. 
O naszej dalszej wspólnej 
przygodzie z brydżem w 
następnym numerze „De 
Novo”

Jerzy Glaza

Chochlik drukarski wkradł 
się do tekstu pt. „Panie 
Profesorze, przekroczył 
Pan granice przyzwoito-
ści!”, autorstwa pana red. 
Kazimierza Krzyżaka, 
współpracującego z nami 
od wielu lat. 

Akapit winien brzmieć: 

Tylko w jednym przyznaję 
Panu profesorowi rację: w 
naszym kraju dyskryminu-
je się ludzi starych. Dawny 
autorytet „mądrych star-
ców” wyparty został przez 

„wzorce” kreowane przez 
telewizję i komputer. 

Szanowny Panie Redak-
torze, bardzo serdecznie  
przepraszamy. 

Redakcja

Przepraszamy
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Ocalić od zapomnienia 13 kwietnia – Światowy Dzień Ofi ar Katynia

Matka Boża, Pieta gdyńska 

z Kaplicy Katyńskiej przy Kolegiacie

Światowy Dzień Ofi ar 
Katynia. Przybądźmy pod 
pomnik usytuowany na 
cmentarzu wojskowym 
„Obrońców Wybrzeża w 
Gdyni Redłowie”.
O tej porze bieleją tam 
brzozy jeszcze bez liści, po-
dobnie jak tamtego kwiet-
nia 1940 roku. 
Roku mordu polskich Ofi -
cerów, kadry dowódczej 
wojska II Rzeczypospolitej 
przez sowieckie NKWD.
Drzewo, które swymi ko-
narami obejmuje gdyński 
Pomnik- Mogiłę nawiązu-
je symbolicznie do drzew, 
których korzenie przerosły 
jenieckie groby, przecho-
wując jak w urnie zgru-
chotane czaszki, kości i 
strzępy żołnierskich mun-
durów. Budziła się wiosna 
i kwiaty, żółcił się podbiał, 
katyński las napełniał 
świergot ptasząt, budziła 
się przyroda.
Lecz tej wiosny w ciszę …
wdarł się ponury krzyk 
czelistów, śmiertelne strza-
ły bolszewickich naganów, 
zagłuszany krzyk przera-
żenia bezbronnych jeń-
ców… 
Ciszę leśną rozdzierały w 
tym miejscu od lat szlo-
chy i jęki mordowanych 
Ofi ar sowieckich obywate-
li różnych narodowości w 
liczbie ponad sto tysięcy - 
jak wstydliwie podają mo-
skiewskie, NKWD-owskie 
archiwa.
Wśród Ofi ar są też gdy-
nianie, którzy we wrześniu 
1939 r. stanęli do obrony 
polskich granic, ojczystych 
wsi, miast, miasteczek, za-
ścianków, chutorów przed 
niemieckim i sowieckim 
agresorem.
W wyniku kapitulacji 
wobec sowieckiej Armii 
Czerwonej, żołnierze w 
liczbie, jak się liczy, ponad 
180 tys. jako jeńcy dostali 
się do niewoli na głodne i 
chłodne obszary Związku 
Sowieckiego /ZSRR/. Wy-
selekcjonowana ofi cerska 
kadra osadzona została w 
trzech obozach: Kozielsku, 
Staszkowie i Starobielsku.
Według archiwów mo-
skiewskich w samym tyl-
ko Kozielsku przebywało 

dwunastu kapitanów fl oty, 
jeden kontradmirał, dwóch 
komandorów, trzech ko-
mandorów poruczników.
Wiosną, w kwietniu i maju, 
prawie wszyscy, zostali za-
mordowani strzałem w tył 
głowy.
Kozielsk złożono na śmier-
telnych, wielowarstwo-
wych stosach w Katyniu, 
Starobielsk w Charkowie, 
a Ostaszków w Miednoje.
Groby zamaskowano mło-
dymi brzozami i sosnami. 
Prawda o sprawcy zbrod-
ni stała się, zwłaszcza w 
obozie socjalistycznym, 
tabu i przerzucana była na 
Niemców.
Za prawdę, nawet cichut-
ko wymawianą, można 
było zarobić więzienie, za-
stopować wstęp na wyższą 
uczelnię, nie awansować 
w pracy.
Jednakowoż Prawda nie 
dała się zgładzić. Żyła w 
rodzinnej modlitwie, przy 
stole wigilijnym z pustym 
talerzem, w opłatku czeka-
jącym na podzielenie się z 
wypatrywanym latami Sy-
nem, Mężem, Ojcem, Bra-
tem….

Na cmentarzu podczas woj-
skowego Apelu Poległych 
przy wtórze werbli wzywa-
my Ich, Ofi cerów zawodo-
wych i rezerwy wszystkich 
formacji z  Charkowa, Ka-
tynia, Miednoje, Bykowni 
pod Kijowem, Kuropat na 
Białorusi i innych, niezli-
czonych miejsc żołnier-
skiej kaźni, by stanęli do 
apelu!  
Przenosimy się wówczas 
myślami oraz zbolałym 
sercem do Nich, Synów 
polskiego narodu.
Na podstawie żmudnych 
przed laty poszukiwań do-
tarłam do nazwisk miesz-
kańców młodziutkiej 
Gdyni, którzy jako cywile 
pracowali w różnych za-
wodach, pełniąc różnora-
kie funkcje w gdyńskiej 
aglomeracji. 
Ponieśli męczeńską śmierć. 
Osierocili rodziny, lecz Oj-
czyźnie zostali wierni do 
ostatnich chwil życia:
Czerski Wojciech, ab-
solwent WSM z 1931 r., 
pierwszy mechanik M/s 
„Lewant”; Garliński Sta-
nisław, por. rez. artyle-
rii, architekt, budowniczy 
domów i obiektów woj-
skowych w Gdyni; Go-
rzechowski Henryk, por. 
rez. kawalerii, pracownik 
gdyńskiej fi rmy eksportu-
jącej węgiel; Łączewny 

Tomasz, por. piechoty rez., 
nauczyciel na Obłużu i 
harcmistrz (Jego nazwisko 
pomyłkowo jest zapisane 
na Pomniku Harcerzy, jako 
ofi ara mordu niemieckie-
go); Nowak Antoni, re-
zerwista, makler z Gdyni; 
Nowicki Bogumił, lekarz 
weterynarii  w Gdyni i To-
runiu; Rytlewski Teofi l, 
ppor. piechoty, pracownik 
Agencji Handlu Zagranicz-
nego; Warczak Ignacy, 
por. rez. spedytor portowy 
w Gdyni; Widdeniak Fer-
dynand, ppor. rez. praw-
nik, pracownik Urzędu 
Celnego w Gdyni; Woźny 
Kazimierz Henryk. por. 
rez., lekarz, mieszkaniec 
Gdyni od 1936 r.; Zaorski 
Stanisław Tomasz, ppor. 
saperów, inż. budowy mo-
stów i dróg, pracownik Ko-
misariatu Rządu w Gdyni; 
jako kierownik oddziału  
Nadzoru Budowlanego, 
m. in. nadzorował budowę 
rzeźni miejskiej w Chyloni 
i hali targowej w Gdyni.
   
Ostatnia wachta! Char-
ków, Katyń, Miednoje, 
Mokrany 

Precyzyjniejsze są wykazy 
sporządzone przez koman-
dora Ryszarda Kuraża, 
zawarte w książce trzech 
autorów, opracowanej pod 
kierownictwem prof. dr. 
.hab. Jerzego Przybyl-
skiego, pt. „Kontradmirał 
Xawery Stanisław Czer-
nicki”.
Kpt. Gończak Bronisław; 
kmdr ppor. Brodowski 
Bohdan; kadm. Czernicki 
Xawery, szef służb tech-
nicznych Marynarki Wo-
jennej; ppor. Czyż Adam; 
pchor. Czyżewski Win-
centy (zamordowany przez 
Ukraińców); kpt. Duracz 
Tomasz; kpt. Finger Erwin 
Maria; chor. Gargul Sta-
nisław; por. Genzel Miko-
łaj; kmdr ppor. Głogowski 
Wacław; por., pilot Godek 
Stanisław; por. Graniczny 
Józef, dowódca podod-
działów nurków w Porcie 
Wojennym w Gdyni, do-
wódca w korpusie Flotylli 
Pinskiej; kpt. Grudnie-
wicz Idzi; por. kpt. Hag-
majer Bolesław; kpt. inż. 
Hubert Witold; kpt. Jasik 
Władysław, dowodził od-
działem kanonierek; kpt. 
Jodkowski Edmund; kpt. 
Jóźwikiewicz Eugeniusz; 
kmdr por. Kaczyński Wik-
toryn.; kmdr por. inż. Ka-
mieński Stanisław; kpt. 
Karge Tadeusz; kpt. Kier-

kus Jan; kpt. Kitlas Win-
centy; ppłk Klewczyński 
Włodzimierz, ofi cer szta-
bowy Flotylli Pińskiej; 
kpt. Kossowski Romuald; 
kpt., Kozłowski Włady-
sław naczelny lekarz Flo-
tylli Rzecznej Pińskiej; 
por. Kulesza Edward; kpt. 
Kuzio Stanisław; ppłk 
Lambert Feliks; por. La-
skowski Izydor; kpt. Lip-
ka-Nałęcz Tadeusz; kpt. 
Lubisz-Skurczewski; kpt., 
pilot Lubinkowski Bro-
nisław; por. Maltze Sta-
nisław; kpt. Małuszyński 
Narcyz; por. Marciniew-
ski Janusz; kpt. Marzecki 
Andrzej; (córka Anna No-
wak należała do Gdyńskiej 
Rodziny Katyńskiej);  por. 
May Jan (rozstrzelany w 
Mokranach razem z grupą 
ofi cerów i starszych podofi -
cerów); kmdr Moszczeński 
Leon (w dołach śmierci, 
podczas ekshumacji odna-
leziono Jego czapkę ofi -
cerską); kpt. mar. Mrozik 
Alojzy, (mieszkał w Gdyni 
przy ul. Świętojańskiej 54 
m.9); por. Murza-Murzicz 
Bej Stefan (z pochodzenia 
Tatar); por. Musielewicz 
Tomasz; kpt. Muszyń-
ski Tadeusz; kadm. inż. 
Nejman Tadeusz; kpt. 
inż. Niemirski Michał, 
(służył w biurze konstruk-
cyjnym warsztatów porto-
wych Marynarki Wojennej 
w Gdyni, był członkiem 
komisji nadzoru budowy 
i odbioru ORP”Orzeł” i 
ORP „Sęp”); por. Nieza-
bitowski Gotfryd; por. 
Paciorkowski Stanisław;  
ppłk dypl. int. Pakowski-
Bosak Zenon; kmdr, dypl. 
int. Pawlikowski Ludwik; 
kpt. Pieńkowski Roman 
; ppor. Podczaski-Rola 
Janusz; por. Politur Fry-
deryk; por. Topiel Alfred; 
kpt. Porydzaj Bolesław; 
kmdr ppor. Pufahl Ro-
man; kpt. Rojek Edward; 
kpt. art. Rutyński-Roth 
Bogusław; kmdr por. inż.. 
Sadowski Aleksander; 
ppor. Sawiński Stanisław; 
ppor. Siekierski Edward; 
mjr art. Siekierzyński Ka-
zimierz;  kmdr. por. So-
kołowski Bolesław; kmdr 
ppor. Staszkiewicz Wło-
dzimierz; por. kanc. Stie-
bal Jan; kpt. Sułkowski 
Henryk; mjr  sap. Szpinko 
Wacław; mjr Szymkiewicz 
Zygmunt lekarz, był or-
ganizatorem oddanego do 
użytku Szpitala  Morskie-
go na Oksywiu); kpt. mar. 
Taube Karol; ppłk aud. dr 
prawa Wiśniewski Artur; 

kpt. Wiśniewski Marian; 
kmdr ppor. Witkowski 
Bronisław; ppor. Wojcie-
chowski Maksymilian; 
ppor. Wojciechowski Zyg-
munt; kmdr ppor. Wojnicz 
Wiktor; ppor. Wykowski 
Mirosław; kpt. Zahorań-
ski- Kisiel Arkadiusz

Tablica hołdu i pamięci 

Cytowane niżej fragmenty 
napisał komandor Ryszard 
Stanisław Kuraż- syn po-
licjanta, więźnia Ostasz-
kowa, zamordowanego w 
Miednoje/. (tekst w orygi-
nale)
28 listopada 2000 r.w 82. 
rocznicę utworzenia Pol-
skiej Marynarki Wojennej, 
w roku uroczyście obcho-
dzonej 60. rocznicy Zbrod-
ni Katyńskiej, na fronto-
nie budynku Dowództwa 
Marynarki Wojennej Rze-
czypospolitej Polskiej 
odsłonięta została tablica 
upamiętniająca marynarzy, 
którzy swa ostatnią wach-
tę pełnili na „nieludzkiej 
ziemi”. Na sześciu małych 
tablicach otaczających 
tablicę główną widnieją 
nazwiska marynarzy za-
mordowanych w Katyniu, 
Mokranach, Charkowie, 
w więzieniach  i innych 
miejscach na Wschodzie. 
W miarę ustalania nowych 
nazwisk ofi ar, winno zaist-
nieć wykonanie kolejnych, 
upamiętniających tragiczną 
marynarską drogę, bynaj-
mniej nie w toni wodnej. 
Lecz dziesiątki lat przemil-
czanego kłamstwa nie zdo-
łało zabić kłamstwa. 
(…) Na tablicach tych 
widnieją nazwiska wspa-
niałych ludzi, często są to 
wnuki i dzieci powstania 
styczniowego; nazwiska 
żołnierzy Powstania Wiel-
kopolskiego, Powstań Ślą-
skich, Orląt Lwowskich, 
wojny polsko- bolszewic-
kiej, a także twórców uko-
chanego przez nich rodza-
ju Polskich Sił Zbrojnych 
– Marynarki Wojennej. 
Wielu z nich za swoje za-
sługi zostało Kawalerami 
Orderu Virtuti Militari, Ich 
piersi zdobiły Krzyże Nie-
podległości, Ordery „Po-
lonia Restituta”, Krzyże 
Walecznych. Dla Ojczyzny 
nie żałowali krwi ani po-
kojowego trudu. To Oni m. 
in .stworzyli szkolnictwo 
morskie w Polsce, zarówno 
cywilne, jak i wojskowe, to 
Oni budowali gdyński port 
i polski przemysł stocznio-
wy. Trudno przecenić ich 

rolę dla dzieła tworzenia 
od podstaw Marynarki Wo-
jennej, a w związku z tym 
powstania na kaszubskich 
piaskach – miasta Gdyni . 
Tablice są także wyrazem 
wdzięczności za Ich doko-
nania..(…)  

Ofi cerowie, chorążowie 
i podofi cerowie Flotylli 
Rzecznej Marynarki Wo-
jennej zamordowani w 
Mokranach 26 IX 1939 r.:
st. bosm. Albo Bolesław; 
chor. Chabałowski Bole-
sław; bosm. Deczer Ga-
briel; bosm. Jarczyński 
Mirosław; bosm. Kwi-
ciński Władysław; bosm. 
Lis Józef; por. mar. May 
Jan; st. bosm. Mendyka 
Roman; bosm. Radzie-
jewski Marian; kpt. Ru-
tyński Bogusław; chor. 
Schafer Ludwik; st. bosm. 
Sęk Stanisław; st. bosm. 
Szwarc Wacław; st. bosm. 
Tomaszewski Julian.
Ofi cerowie, podofi cerowie 
i marynarze Marynarki 
Wojennej RP zamordo-
wani i zamęczeni w wię-
zieniach, obozach pracy i 
innych miejscach na tery-
torium Polski zajętym po 
17 IX 1939 r. przez wojska 
sowieckie oraz na terenie 
ZSRR:
mar. Anastalski ??? zm. 
w obozie pracy w 1940 r.; 
st. bosm. Chmielewski 
Wincenty zm. w obozie 
pracy nad Peczorą w 1940 
r. ; mar. Fiternik Jan zm. 
w 1942 r. w Bazie Ewa-
kuacyjnej w Krasnowodz-
ku; bosm. Górski ??? zm. 
w 1940 r. w Abisie, Komi 
ASRR; bosm. Kirjaczek 
??? zm. w 1940 r. w Abi-
sie, Komi ZSRR; bosm. 
Lewandowski Władysław 
zm. w 1941 r. w obwodzie 
archangielskim; mat Li-
gocki Feliks zm. w 1942 
r. w St..Kermine; mar. 
Małek Mieczysław zm. w 
obwodzie archangielskim; 
bosm. Marczewski Bogu-
sław zm. w obozie pracy 
nad Peczorą w obwodzie 
archangielskim; bosm. Sie-
licki Roman zm. w 1942 r. 
w miejscowości Kotłuban-
ka; por. rez. Stempiewski 
??? zm. w 1940 r. w obo-
zie pracy w miejscowości 
Uchta, Komi ASSR; bosm. 
Tomicki Zygmunt zm. w 
obozie pracy w miejsco-
wości Kotła w obwodzie 
archangielskim; mar. Wy-
soki Michał zm. w 1942 r. 
w St.Kermine; mar. Bock 
Ryszard zm. w obozie pra-
cy w Starobielsku.

Katyński kwiecie Polskiego Wojska
Hołd Tobie składa, wraz z nami Polska…. 

Pamiętamy o tragedii katyńskiej 

dokończenie na str. 15
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Stowarzyszenie Rodziny 
Katyńskiej w Gdyni

Istnieje od 1989 r. liczy 
90 członków. Jest między 
nami już tylko jedna wdo-
wa, 102-letnia p. Zofi a 
Romanowska, której męża 
zamordowano w Miednoje. 
Samotnie wychowała syna, 
w ciężkich warunkach dba-
ła o jego wykształcenie. 

Syn p. Zofi i – architekt 
projektował wiele kościo-
łów w Polsce, a w Gdyni 
kościół Najświętszej Ma-
rii Panny Królowej Polski 
przy ul. Świętojańskiej, 
wybudowany przez ks. 
prałata Edmunda Wierz-
bowskiego.
W starym wymodlonym, 
przedwojennym kościół-
ku – obecnej Kolegiacie 
mamy swoje Sanktuarium 

Katyńskie, gdzie na ołtarzu 
z ziemią, pobraną z katyń-
skich miejsc kaźni, Pieta, 
zbolała Matka Boża tuli do  
piersi żołnierza w polskim 
mundurze z przestrzeloną 
czaszką.
W 1992 r. przy pełnym 
wsparciu gdyńskiego spo-
łeczeństwa wznieśliśmy 
Pomnik Katyński w Gdyni 
Redłowie. Współpracu-
jąc z Marynarką Wojenną 

oraz Zarządem Miasta na 
Cmentarzu Witomińskim, 
na grobie żony adm. Xa-
werego Czernickiego, 
Serafi ny, ufundowaliśmy 
tablicę epitafi jną, poświę-
coną admirałowi Czenic-
kiemu, głoszącą prawdę o 
rozstrzelaniu admirała w 
Katyniu w 1940 r.
Widzę, jak w rocznice 
państwowe oraz religijne 
przybywa tam z kwiatami i 

zniczami dziatwa ze szkół, 
którym on patronuje. Są to 
szkoły w Gdyni Pogórzu i 
w Wielkim Podlesiu.
A już i następne gimna-
zjum w Gdyni szykuje się 
do uroczystego nazwa-
nia szkoły jego imieniem. 
Imieniem człowieka wiel-
kiego autorytetu zawodo-
wego, wojskowego i rze-
telnego czynu.  

Zapraszamy do udzia-
łu w najbliższych, do-
rocznych uroczystości 
16 kwietnia (czwartek), 
o godz. 12.00. 
Do Cmentarza Obroń-
ców Wybrzeża w Gdy-
ni Redłowie można 
dojechać kolejką SKM 
lub autobusem .

Halina Młyńczak

Mimozami jesień się zaczyna...
Jesień do każdego przy-
chodzi inaczej: do jednego 
zagląda z ciepłym szalem i 
sutą emeryturą, do innego 
z wczesnym mrozem i pu-
stawą kieszenią, a jeszcze 
do innego z przewlekłym 
katarem i nieustającymi 
problemami. Do malkon-
tentów zapewne przycho-
dzi z ponurym nastrojem 
i w najdalszy zakątek du-
szy wciska melancholię 
i smutek. Do mnie jesień 
przyszła z przejmującym 
wiatrem unoszącym gło-
wę pod obłoki i chłodem 
przypominającym posępny 
listopad. I nikt, niezależnie 
od stanowiska czy grubo-
ści portfela, nie uchroni 
się przed jej niechybnym 
wpływem.
Mam wrażenie, że profeso-
ra, którego wywiad ukazał 
się w „Gazecie Wyborczej” 
w listopadzie ubiegłego 
roku, jesień oplotła szarą 
pajęczyną bezmyślności. 
To nie są złośliwe słowa, 
tylko zaledwie konstatacja 
na akapit dotyczący uni-
wersytetów trzeciego wie-
ku. Człowiek szczycący 
się tytułem profesora do-
skonale wie albo powinien 
wiedzieć, że złym słowem 
można obrazić każdego, 
a szczególnie ironicznym 
podtekstem upublicznio-
nym w poczytnej gazecie. 
Można sobie zadać pytanie, 
po co dołować Bogu ducha 
winnych „staruszków”, 
którzy u schyłku życia za-
pragnęli pójść pomiędzy 
ludzi? Fakt, że wcześniej 
czy później wszyscy pój-
dziemy do piachu nie upo-
ważnia kogokolwiek do 
publicznego wypowiada-
nia tak obraźliwych my-
śli. Przecież ten stateczny 
profesor nie jest już mło-
dzikiem (ma sześćdziesiąt 
osiem lat) i zapewne swoje 
przeżył, zatem czemu wy-
gaduje takie dyrdymały?
– „Wiesz, tak może wy-
glądać późna jesień życia 
– uparcie powtarzałaś któ-
regoś lata, gdy wędrowali-
śmy leśnymi duktami i na 
głowy z płaczących liści 
spadały wodniste smugi. 
– Szaro, buro i ponuro z 
pustawą kieszenią i reuma-
tyzmem wykręcającym ko-

ści. Oto jak wygląda jesień 
statystycznego obywatela” 
– dodawałaś. 
– Dlaczego piszesz tak pe-
symistyczny scenariusz? 
– zapytałem zaskoczony. – 
Przecież jesteśmy szczęśli-
wi, a do tych niechcianych 
lat mamy daleko. 
Ale ty nie odpowiedzia-
łaś, tylko płakałaś razem z 
deszczem. 
Jakże nadspodziewanie 
szybko przeminęły rado-
sne lata i nadszedł czas na 
fl anelowe koszule i grube 
swetry, na wczesne godzi-
ny zmierzchu i niechciane 
rozstania. Choć z upływem 
lat reumatyzm coraz dotkli-
wiej wykręcał zestarzałe 
kości, natężaliśmy spraco-
wane mięśnie, aby jeszcze 
zachłysnąć się blednącym 
ciepłem i ambrowym kolo-
rem jesieni, masowaliśmy 
przesiąknięte osteoporozą 
kości i przyoblekliśmy po-
wieki w zamazany pejzaż 
jeszcze nieodległego lata.
Aż któregoś dnia usiedli-
śmy w szkolnych ławach. 
Było gwarnie i szumnie. 
Śmiałaś się, że na starość 
zostaliśmy uczniami. Nie-
dowierzałaś, że to jest 
możliwe, ale każdy następ-
ny dzień przynosił potwier-
dzenie, że idea uniwersyte-
tów dla osób w podeszłym 
wieku jest wspaniała. 
Część z nas wyszła z puste-
go kąta, jeszcze inna wsta-
ła od telewizora i z uśmie-
chem poszła między ludzi. 
Tak! Poszła między ludzi, 
jak najdalej od samotności 
i niepotrzebnego rozpamię-
tywania odległych zdarzeń. 
Wbrew przeciwnościom 
znowu staliśmy się częścią 
społeczeństwa, które o star-
szej populacji zazwyczaj 
nie chce pamiętać, skazu-
jąc ich na niebyt, a jeżeli 
już pamięta, to najczęściej 
wymawiając mu, że młod-
sze roczniki muszą praco-
wać na ich emeryturę. Nie 
podejmuję się polemizo-
wać z utartym schematem, 
bo my na swój jesienny byt 
zapracowaliśmy uczciwie 
i do państwowego wora 
sumiennie odkładaliśmy 
składki przez dziesiątki lat. 
A co państwo zrobiło z na-
szymi pieniędzmi, to pro-

szę pytać twardogłowych. 
Mamy swoje lata, przyzwy-
czajenia i wady. Jesteśmy 
wypróbowaną gwardią, 
która niejeden raz z życiem 
brała się za przysłowiowe 
bary. Po kilku latach spę-
dzonych w szkolnych mu-
rach tworzymy mniej lub 
bardziej zgrany kolektyw. 
Ale jest naprawdę fajnie. 
My nie wybieramy się na 
olimpiadę wiedzy o świe-
cie i innych doczesnych 
marnościach, tylko chcemy 
godniej pożyć, oddalając 
od siebie smutki i zgryzoty. 
Jedni śpiewają, inni lepią 
garnki, jeszcze inni chodzą 
po plaży, zbierając muszle i 
kamyki i to jest wspaniałe. 
Dlaczego akurat lepienie 
garnków nikomu nieprzy-
datnych, jak ironicznie 
wypowiadał się ów profe-
sor, tak bardzo mu się nie 
spodobało? Co jest złego w 
glinie? Na Boga! Przecież 
nie wszyscy wędrują po 
cyberprzestrzeni, nie wszy-
scy, na szczęście, rozwią-
zują łamigłówki, jeszcze są 
i tacy, którzy potrafi ą tylko 
robić na drutach i lepić sko-
rupy, ale to nie powód, aby 
dyskryminować nie tylko 
tych ludzi, ale i wspaniałą 
profesję garncarzy. Przed 
laty z pogardą mówiło się 
o pracy fi zycznej. Praca 
umysłowa to było coś god-
nego poważania. Czy nasz 
adwersarz myślami pozo-
stał w tamtych czasach? 
Przecież czytając wywiad, 
nie odniosłem takiego 
wrażenia. Podobały mi się 
profesorskie odpowiedzi 
na pytania dziennikarki, bo 
mówił mądrze i z sensem. 
Dlaczego idea nauki, nie-
zależnie od wieku studenta, 
nie przypadła mu do gustu? 
Czy wszystko musi być 
sformalizowane i wykłady 
muszą być prowadzone z 
młodszymi rocznikami po-
dobnie jak w prawdziwej 
szkole? Ale nasza szko-
ła jest prawdziwą szkołą, 
znowu zaprotestuję, bo w 
niej wykładają wspaniali 
ludzie. Profesorowie, ma-
gistrzy i cała armia zna-
komitych osób, którzy za 
swoją pracę nie otrzymują 
niczego oprócz uśmiechów 
słuchaczy. 

Jeszcze nigdy tak nie było, 
żeby wszystkich zadowo-
lić, bo każdy człowiek to 
inna jednostka, toteż słyszy 
się różne głosy o idei uni-
wersytetów dla roczników 
odchodzących z wyblakłe-
go krajobrazu. Niby mówi-
my tym samym językiem, a 
przecież nie zawsze może-
my się porozumieć. Podob-
nie jest z profesorem, który 
wysoce ironicznie wypo-
wiadał się o studentach z 
posiwiałą głową. Jak każdy 
zaawansowany wiekiem, 
profesor jest przeświad-
czony o swej mądrości i 
niepisanym prawie do wy-
powiadania się o innych. 
W nasz jesienny czas zima 
wkroczyła długimi kro-
kami, nadeszła bowiem 
nieuchronnie odwiecznym 
rytmem pór roku starze-
jącego się świata. Dla po-
prawy humorów puszystą 
kołderką przykryła rdzawe 
liście w parkach i na po-
lach, a na urwiskach i w 
ogrodach drzewa i krzewy 
szadź przyoblekła w fanta-
zyjne kształty.
Nie wiem, czy pamiętasz 
ten ciepły letni dzień, jak 
mówiłaś, że pora roku nie 
ma znaczenia i wszystko 
zawsze pozostanie takie 
radosne i piękne, gdyż 
nasze serca niezmiennie 
będą dudniły życiem i 
ochotą do pracy i nauki. I 
byliśmy wiosenni pewni 
lepszego jutra, dopiero w 
jesieni życia nastały po-
sępne wieczory i dni, które 
nie zawsze były radosne i 
pogodne, chociaż zdarze-
niom śmiało patrzyliśmy 
w oczy, bo starsze roczniki 
są niezniszczalne w upo-
rze do trwania i bycia po-
nad wszystko. Na przekór 
wszystkiemu jesteśmy naj-
lepsi w gubieniu niechcia-
nych łez i podnoszeniu 
uporczywych słów, idealni 
do wstawania z obolałych 
kolan z kursem na pomyśl-
ność i odprawę powsze-
dniości. My nie mamy 
czasu na rozpamiętywanie 
i jazdę na łyżworolkach, 
jak to czyni szanowny pro-
fesor od znanego wywiadu 
„Dziadek do piachu”, tylko 
chcemy, po prostu, jeszcze 
po ludzku pożyć. I nieważ-

ne, czy dla kogoś jesteśmy 
przezroczyści, czy ten i ów 
ma o nas pogardliwe mnie-
manie. 
Do świadomości natrętnie 
wpycha się myśl, dlaczego 
o starości i starych ludziach 
profesor udzielił wywiadu 
w tak aroganckiej formie. 
Nie! krzyczę w głębi ser-
ca. Nie ma ludzi starych, 
jak chce szanowny profe-
sor, są tylko ludzie w po-
deszłym wieku. Stary jest 
koń i woźnica podpierają-
cy się zniszczonym batem. 
Pewnie ten profesor poczuł 
się tak jak ten utrudzony 
woźnica, że w przypływie 
demencji wypowiedział 
tak rozpaczliwe myśli. 
Tak, to jest wytłumacze-
nie dziwnego faktu. Bo to 
nie jest wywiad o ludziach 
starych, tylko o zmęczo-
nym profesorze, który być 
może doświadczył odtrące-
nia środowiska, może lek-
ceważenia – a to boli, bo 
jak sam o sobie mówi, lubi 
garściami czerpać z życia 
wszelkie dobra i jest w zna-
komitej kondycji fi zycznej, 
a zakupy robi ze stosun-
kowo modą kobietą. No, 
no tylko pozazdrościć mę-
skich możliwości i umie-
jętności przystosowania się 
do przemijania czasu. 
Jeżeli szanowny profesor 
jest tak zapobiegliwy, to 
jakże o jesieni życia innych 
może mówić z pogardą? 
Bezmyślnie deprecjono-
wać zmęczonych seniorów, 
którzy własną krwawicą 
znaczyli każdy odchodzą-
cy dzień, a jednak byli po-
godni, choć być może był 
to uśmiech przez łzy. Za-
pewne on jest ubogi duszą, 
chociaż żyje mu się wygod-
nie, i jak sam mówi nie ma 
problemów fi nansowych w 
przeciwieństwie do więk-
szości z nas. A może dopa-
da go niemoc twórcza? Bo 
właśnie tacy ludzie niekie-
dy wygadują i wypisują ta-
kie głupstwa. W tak brutal-
ny sposób bronią się przed 
marnością niechcianego 
świata. Uciekają od szarzy-
zny dnia i przyoblekają się 
w szaty okrutne, niekiedy 
wstrętne, bo to jest jedyne 
narzędzie skrywające wła-
sną słabość.

I na koniec czy szanowny 
profesor nie rozumie, że 
nieopatrznie stał się kryty-
kiem swojej generacji? No 
bo jak? Jego stać na młodą 
kobietę, ma zdrowe stawy i 
może jeździć na łyżworol-
kach, ma zasobną kieszeń, 
więc gdzie mu tam do tych 
przeciętnych staruchów, 
co to ledwo wiążą koniec 
z końcem? On nie! Jest 
profesorem z dorobkiem 
naukowym. Dużo publiku-
je, podróżuje, zatem jest z 
innej klasy ludzi starszych. 
Czy takie wartościowanie 
czegoś nam nie przypomi-
na? Czy nie jest podstawą 
do wyciągania wniosków 
(nie wiem czy dobrych), 
według których ten jest 
lepszy, kto ma pełniejszą 
kieszeń, może paradować 
z eleganckimi kobietami i 
chodzić na dyskoteki. To 
smutne, jak stan posiada-
nia stępia wrażliwość in-
teligentnego człowieka. 
Przecież sam wywiad mi 
się podoba, odpowiedzi 
Profesora również. Zatem 
dlaczego czuję niedosyt, a 
nawet gorycz?... Dlaczego? 
Bo nie lubię kołtuństwa. 
„Niby jestem cacy, ale nie 
jestem, niby wszystko ro-
zumiem, a tak naprawdę 
niczego nie rozumiem, 
niby współczuję starszym 
ludziom, a mam ich głębo-
ko gdzieś, bo to mnie nie 
dotyczy”. Z jedną myślą 
mogę się zgodzić z pro-
fesorem, że nasz kraj nie 
jest dla ludzi w podeszłym 
wieku, bo tu trzeba mieć 
końskie zdrowie, żeby od-
ważyć się chorować czy iść 
na wizytę do specjalisty. 
Ale co tam jakiś wywiad! 
Lepiej spójrzmy przed 
siebie albo do góry, gdzie 
pierzaste obłoki przegania 
wiatr, a gromady ptaków 
dawno odleciały w cie-
plejsze rejony świata; ich 
gniazda świecą pustką, po-
dobnie jak i nasze mieszka-
nia, od kiedy dzieci wyszły 
w świat, aby założyć rodzi-
ny. My niezmiennie pozo-
stajemy na swych ugorach 
i pastwiskach aż po ostatni 
świt, przywiązani do beto-
nowych budowli czy ele-
ganckich chatek, skąd nie 
potrafi my czy może nie 

dokończenie na str. 16

dokończenie ze str. 14
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Plan jednodniowych autokarowych wycieczek

pn. „Seniorzy w nadmorskiej krainie”

Gdyńska YMCA zaprasza seniorów na wycieczki jednodniowe pn. „Se-
niorzy w nadmorskiej krainie” dofi nansowane z Urzędu Miasta Gdyni.

Każdy uczestnik może wybrać dwie wycieczki z poniższego planu:

15 kwietnia – Hel
Pradolina Redy, Puck (pomnik Hallera, Muzeum Ziemi Puckiej, gotycki kościół z XIII 
w, molo), Jastrzębia Góra (aktywny i stale zabezpieczany klif), Wąwóz Chłapowski 
(nadmorska dolina erozyjna), Jurata(z biologiczno-chemiczną oczyszczalnią ścieków) 
i Hel (Stacja Morska UG - Fokarium, Muzeum Rybactwa, latarnia morska, Bateria 
Cyplowa im. H. Laskowskiego).
W drodze powrotnej Swarzewo z Sanktuarium Matki Boskiej Swarzewskiej.

22 kwietnia - Frombork
Elbląg (starówka, katedra, Muzeum Zamkowe, Wieża Radziejewskiego), Kadyny (pałac 
i zabudowania dworskie, Rezerwat przyrodniczy Kadyński las i dąb im. Jana Bażyńskie-
go),Tolkmicko (kościół parafi alny 
i baszta gotycka z XIV w.), Frombork (port, zespół katedralny i Muzeum Mikołaja Ko-
pernika, Wieża św. Ducha, Planetarium i Obserwatorium.

6 maja – Wyspa Sobieszewska – wycieczka ornitologiczna
Zakład Ornitologii PAN (kolekcja ptaków, wykład), ścieżka dydaktyczna po rezerwacie 
przyrodniczym „Ptasi Raj”, obserwacja ptaków z ambonek.

20 maja – Krynica Morska
Jantar (pasieka i hodowla strusi), muzeum bursztynu; Stegna (zabytkowy kościół i 
dzwonnica); Kąty Rybackie (rezerwat kormoranów); Krynica Morska („Wielbłądzi 
Garb”- najwyższa wydma stała w Europie, „Skarpa” aktywny klif i punkt widokowy na 
Zalew Wiślany, Frombork i Wysoczyznę Elbląską); Piaski (port rybacki).

3 czerwca – torfowiska w okolicy Łeby
Pradolina redy, cegielnia w Lęborku ,,kamienne kręgi”, pradolina redy - Łeby z charak-
terystyczna roślinnością dla wszystkich rodzajów torfowisk na przykładzie torfowiska 
„Czarne Bagno”.

10 czerwca – Łeba
Stacja IMGW, Słowiński Park Narodowy, wydmy łebskie i powrót plażą do Łeby.

Koszt wycieczek – 25 zł od osoby(ubezpieczenie, przewodnicy, wstępy) 
Wycieczka do Łeby – 30 zł od osoby.

Zbiórka o godz.7.00 przy Urzędzie Pocztowym nr 2 w Gdyni koło Dworca Głównego. Powrót do 
Gdyni około godziny 18.00. Prosimy zabrać wygodne obuwie, cienką pelerynkę przeciwdeszczo-
wą, suchy prowiant oraz plecak pełen humoru i piosenek.

Szczegółowe informacje i zapisy w gdyńskiej YMCA ul. Żeromskiego 26 p.19 .tel.620-31-15.

Z a p r a s z a m y!

Poznajemy piękno
ziemi podlaskiej i białostockiej

Czwartek, 30.04.
15:08 przyjazd pociągiem do Białegostoku 
16:00 przyjazd do Supraśla, zakwaterowanie w Domu Pielgrzyma
Miejsca, które zwiedzimy:
17:00 monaster i Muzeum Ikon lub Białego Dworku     

Piątek, 1.05.
Białostockie cerkwie: św. Ducha, Zmartwychwstania, św. Jerzego, św. Mikołaja; 
Kościół: błogosławionej Bolesławy Lament, i katedra św. Rocha,
Grób ks. Sopoćki

Sobota, 2.05.
Bielsk Podlaski - szkoła ikonografi czna, cerkiew św. Michała,
Grabarka - monaster św. Marii i Marty, 
Drohiczyn Cerkiew św. Mikołaja,
Góra Zamkowa, katedra i seminarium katolickie, klasztor Benedyktynek, Zwier-
ki

Niedziela, 3.05.
Czarna Białostocka – święto parafi alne św. Niewiast Niosących Wonności, 
Supraśl – prezentacja  Irmologionu Supraskiego, koncert, prezentacja ikon
Poniedziałek, 4.05.
Michałowo - cerkiew św. Mikołaja, 
Gródek - cerkiew Narodzenia Marii Panny, 
Szlak tatarski – Kruszyniany 

Wtorek, 5.05.
Białowieża – rezerwat przyrody w Puszczy Białowieskiej, muzeum 
przyrodnicze, cerkiew św. Mikołaja,  
Hajnówka – cerkiew św. Trójcy

Środa, 6.05.
Wasilków - sanktuarium święta Woda 
12:40 wyjazd pociągiem z Białegostoku do Gdyni

Koszt od osoby: ok. 560,00 zł (w tym: noclegi w pokojach dwuosobowych z 
łazienką, posiłki: śniadanie, obiad, kolacja).

Poznajemy piękno
ziemi podlaskiej i białostockiej

30.04. – 6.05. 2009 r.

chcemy się wyrwać, bo tu 
przyszliśmy na świat, tu 
dorastały nasze dzieci i tu 
nam przyjdzie dać ostatnie 
tchnienie. Niezmordowanie 
wspinamy się na szczyty 
pragnień i pagórki marzeń, 
uporczywie powracamy 
na nieuczęszczane trakty 
dzieciństwa i zarośnięte 
dukty lat, które odeszły, za 
którymi wciąż podążają na-
sze myśli. Pod obeschłymi 
powiekami zatrzymaliśmy 
krajobraz naszych marzeń: 
lata dzieciństwa i echo mat-
czynych słów, bo to naj-
wspanialszy jedyny świat.
Skończył się jesienny se-
mestr. Pora na krótki od-
poczynek, tak jak pora na 
ciepłe palta i skórzane buty 
podkute nadzieją i otuchą. 
Na wełniane szale wy-
plecione z pogody ducha 
i nostalgii niechcianych 
wieczorów, na skarpety 
wydziergane z pajęczy-
ny opustoszałego kąta i 
brzmienia twojego głosu. 
Coraz krótszy czas na echa 
wspomnień i wytarte kartki 
marzeń.
Jak co dnia, ponownie 
usiądziemy w szkolnych 
ławach. Ta niechciana 
prawda wypisana na po-
brużdżonym czole, że prze-

mijanie czasu, chociaż jest 
koniecznością, niekoniecz-
nie musi być nudne i szare. 
Przecież każdy dzień, który 
upłynął na zajęciach, jest 
ucieczką od nielubianego 
smutku i gryzącej samot-
ności. Od nowa jest cza-
sem marzeń i nokturnowej 
zadumy. Inaczej patrzymy 
na codzienne zdarzenia i z 
oburzeniem reagujemy, kie-
dy widzimy, jak na naszych 
oczach pseudopolitycy 
kupczą wspólnym dobrem. 
My już nic nie możemy, 
bo jesteśmy na uboczu 
zdarzeń, i to jest smutne, 
ale nikt nam nie odbierze 
codziennych radości, na 
które składają się choćby 
zajęcia w naszej ulubionej 
klasie, a byle wywiad nie 
zdewaluuje wspaniałej idei 
nauki niezależnie od wieku 
studenta. 
W krótkie zimowe dni 
szybciej idzie nostalgicz-
na zaduma i zbiera kroki 
zapodziane w letni czas, 
liczy zdyszane oddechy, 
których nie byliśmy w 
stanie zatrzymać w piersi 
zapadniętej od trosk i nad-
miaru zdarzeń, i otwiera 
następną kartkę w życiory-
sie. Tak! Zaczynamy kolej-
ny semestr naszego życia. 

Trzeba się zmobilizować, 
aby zdążyć przed zalicze-
niem jesiennego semestru 
– zachęcałaś ciepłym gło-
sem, ale spiesz się powoli, 
dodawałaś, wystarczająco 
zegar się spieszy, bo tam, 
dokąd zmierzamy, nie ma 
piaskowej klepsydry, tyl-
ko zaduma rozwieszona 
na światłowodach naszych 
sumień biegnących wzdłuż 
opuszczonej drogi do upra-
gnionego Edenu. A nam, 
ludziom zaprawionym w 
bojach dnia codziennego, 
nie są straszne głupawe 
wypowiedzi pseudomą-
drych ludzi. Niepoważnych 
słów nie będziemy brać do 
serca, bo i po co? Wystar-
czająco nasi politycy mącą 
nam w głowach, abyśmy 
do koszyka bieżących zda-
rzeń wrzucali niepotrzebne 
zdania. Jeszcze tylko zapa-
kuję kanapki, wypiję kubek 
gorącej herbaty i pod szyją 
zawiążę szalik. Przecież 
to już pełnia jesieni nasze-
go życia, musimy uważać, 
nieprawdaż? 

Edward Bochnak
słuchacz Polszczyzny 
pięknej i poprawnej

GUTW w YMCA Gdynia

dokończenie ze str. 15

Mimozami jesień się zaczyna...

Termin: 12  maja 2009 r.  godz. 12.12
Miejsce: gdyńska YMCA 
Zapisy: sekretariat projektu GUTW Oddział YMCA ul. Żeromskiego 26 
(pokój nr 19), tel: 620 31- 15 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 9 maja br.

Konsultacje: 8 IV; 15 IV; 22 IV; 29 IV i 6 V  br.  o godz. 16.00

Organizatorami V Gdyńskiego Dyktanda dla Seniorów są: 
- Ognisko ZMCh „Polska YMCA” w Gdyni
- Wykładowca i studenci  Polszczyzny pięknej i poprawnej GUTW

V Gdyńskie Dyktando dla Seniorów 
wyłoni mistrza i wicemistrza polskiej ortografi i.

Puchar i atrakcyjne nagrody już czekają! 

Z a p r a s z a m y!
Organizatorzy 

V Gdyńskie Dyktando dla Seniorów 
pod patronatem Prezydenta Gdyni
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W auli II Liceum Ogólno-
kształcącego odbyło się 
w sobotę rozstrzygnięcie 
Wielkiego Gdyńskiego fi -
nału konkursu „8 Wspania-
łych”. Dyplomy i upominki 
osobiście wręczył laure-
atom prezydent Wojciech 
Szczurek, a wspaniałych 
postaw gratulowali wspa-
niałym wiceprezydent Ewa 
Łowkiel i Pomorski Kura-
tor Oświaty Zdzisław Szu-
drowicz. Wszyscy z ósem-
ki wspaniałych otrzymali 
srebrne ósemki wykonane 
w pracowni Am ber Silver 
Gold Karola Kowalskiego 
z Gdyni.
- Zawsze staramy się wspo-
magać dobre inicjatywy 
– mówi właściciel pracow-
ni. - Ósemki każdego roku 
wykonują inni uczniowie 
przygotowujący się do za-
wodu złotnika. W tym roku 
zrobili je Patryki Wesołow-
ski i Damian Żuchowski. To 
ich wkład w uhonorowanie 

tych wspaniałych młodych 
ludzi, którzy dają wspania-
ły przykład nie tylko swo-
im rówieśnikom, ale nam 
wszystkim. Wrażliwość ich 
serc jest bardzo budująca.
Pochwał nie szczędził także 
zarówno fi nałowej ósemce, 
jak też wszystkim nomino-
wanym prezydent Wojciech 
Szczurek
- To wielka radość i satys-
fakcja, że możemy uhono-
rować tych młodych ludzi, 
którzy odnajdują w niesie-
niu dobra wartości i swój 
sposób na życie – powie-
dział gdyński włodarz. 
Prezydent dodał też, że w 
czasach, kiedy reklamy de-
waluują na co dzień wartość 
określenia „wspaniały”, a 
wspaniała jest coca – cola, 
albo nowy model samocho-
du ci młodzi ludzie przypo-
minają na o tym co w życiu 
jest naprawdę ważne.
Do tegorocznej gdyńskiej 
edycji konkursu 8. Wspa-

Młodzi, Wspaniali Gdynianie

Przemek Gościniak z klasy maturalnej Zespołu Szkół Administracyjno – Ekonomicz-
nych w Gdyni Orłowie głównym laureatem gdyńskiego fi nału konkursu „8. Wspania-
łych” Przemek będzie reprezentował nasze miasto w ogólnopolskich eliminacjach w 
Warszawie. Wśród ósemki tegorocznej edycji konkursu znaleźli się także: Daria Bier-
nacka (III LO), Agata Kotowska i Aleksandra Białecka (I ALO), Ewa Sobieniecka  (XII LO 
Sylwia Rosicka i Oktawia Radka (XIV LO ZSO nr 5), Adam Walikowski (IX LO).

Nieść pomoc innym
Ewa Łowkiel - wiceprezydent Gdyni 
- Ideą konkursu jest pokazywanie, 
promowanie inicjowanie i zachęcanie 
młodych ludzi, którzy znajdują w sobie czas 
i serce, żeby pracować na rzecz, którzy tego 
bardzo potrzebują. Działania takie wpisane 
są niejako w programy wychowawcze 
szkół. Ich inicjatorami są często szkolni pedagodzy szkolni, 
wychowawcy czy zatrudnieni w szkołach psychologowie, 
którzy podpowiadają uczniom, że praca na rzecz innych to 
doskonały sposób na poszukiwanie dla siebie przestrzeni 
życiowej. 

- Ewa Sobieniecka - Wspaniała, 
uczennica XII LO przy Zespole Szkół 
Mechanicznych
- Pomagam od wielu lat i nawet nie wiem 
skąd mi się to wzięło. Nikt nie musiał mnie 
do tego namawiać czy zachęcać. Kiedyś 
pamiętam w gimnazjum, a może nawet w 
szkole podstawowej była zimą taka akcja, podczas której 
nauczyciele namawiali, żeby przynieść z domu koce dla ludzi 
mieszkających w schroniskach dla bezdomnych. Chyba od 
tego się wszystko zaczęło. Teraz pomagam w hospicjum i 
świetlicy terapeutycznej. Praca daje mi wiele satysfakcji, a 
dzisiejsze wyróżnienie – zupełnie niespodziewane to wielki 
dla mnie zaszczyt. Dając coś od siebie innym czuje się lżej i 
polecam takie działanie każdemu. 

- Przemek Gościniak - Wspaniały, główny 
laureat edeycji, uczeń Zespołu Szkół 
Administracyjno – Ekonomicznych w 
Gdyni - Orłowie
- Dla mnie to po prostu szok, więc nawet 
nie wiem co powiedzieć.  Pomagam po 
prostu dzieciom przy lekcjach. Kiedyś sam 
byłem taki jak oni i nie dawałem sobie czasem rady w nauce 
i znaleźli się tacy co mi pomogli. Teraz ja mogę dać to samo 
innym. Na pewno ten dzisiejszy dzień daje mi satysfakcję, ale 
największa jest ta na co dzień, kiedy pomagam dzieciakom.

Małgorzata Sulik – psycholog szkolny
- Jestem bardzo zaskoczona, ale i 
zaszczycona również z tej racji, że 
wyróżnienie nauczyciela to nowa formuła 
w konkursie i mi przypadł ten honor. 
Zespół Szkół Mechanicznych w którym 
jestem pedagogiem w gdyńskim konkursie 
bierze udział od pierwszej edycji. Każdego roku mamy 
wielu uczniów, którzy są nie tylko wyróżniani, ale zostają 
laureatami konkursu. Młodzi ludzie są po prostu dobrzy, 
mają wielkie wspaniałe serca i bardzo chcą pomagać 
innym. Ja jedynie czasami pomagam im w koordynacji tych 
działań. 

W tegorocznej gdyńskiej edycji konkursu „8 Wspaniałych” zgłoszonych zostało 25 uczniów gdyńskich szkół.

niałych zgłoszonych zosta-
ło 25 uczniów gdyńskich 
szkół ponadgimnazjalnych. 
Jedni z nich pomagają w 
hospicjum, inni w świetli-
cach terapeutycznych, jesz-
cze inni indywidualnie po-
magają starszym samotnym 
osobom.
Dla Przemka Gościniaka 
z Zespołu Szkół Admini-
stracyjno – Ekonomicz-
nych - głównego laureata 

konkursu wyróżnienie było 
wielkim zaskoczeniem.
- Chyba jeszcze tak cał-
kiem nie dotarło do mnie, 
bo przecież nic takiego nie 
robię – powiedział Expres-
sowi.
W tym roku po raz pierwszy 
wyróżniono również peda-
goga, który najskuteczniej 
umiał zachęcić uczniów 
swej szkoły do pracy na 
rzecz innych.        (ANGO)
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Od 20 do 22 marca  w no-
wej Hali Sportowo - Wido-
wiskowej Gdynia odbędą 
się 11. Ogólnopolskie 
Spotkania Podróżników, 
Żeglarzy i Alpinistów. 
Gdyńskie spotkania podróż-
ników to zdecydowanie naj-
większa tego typu impreza 
w Polsce. 20.03.2009 r. pro-
gram w godz. 10.00 – 23.30, 
otwarcie hali dla publiczności 
w godz. 9.30 – 24.00
21.03.2009 r. program w 
godz. 9.30 – 23.30, otwarcie 
hali dla publiczności w godz. 
9.00 – 24.00
22.03.2009 r. program w 
godz. 9.50 – 20.40, otwarcie 
hali dla publiczności w godz. 
9.30 – 21.00. Wstęp wolny!

Zaproszenie
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TWOJE OGŁOSZENIA DROBNE:

- SZUKAM WSPÓŁLOKATO-
RA do mieszkania, 2 pokoje w 
Wejherowie tel. 608 025 391
- ODNAJMĘ 1 pokój w Wejhe-
rowie tel. 608 025 391
- SZUKAM MIESZKANIA do 
wynajęcia, 2 pokoje, w Wejhero-
wie, tel. 721 221 486
- WYNAJMĘ nowy lokal użyt-
kowy w Kębłowie koło Wejhero-
wa. Przylegający bezpośrednio do 
głównej trasy Szczecin-Gdańsk. 
Powierzchnia na parterze 200 m/
kw , pietro 100m/kw. Na parterze 
hala o łacznej powierzchni 140 
m/kw plus pomieszczenie typu 
biuro/sklep 42m/kw plus po-
mieszczenia socjalne. Piętro po-
mieszczenia biurowo-mieszkalne. 
Działka ogrodzona , utwardzona 
o łacznej powierzchni 800m/kw. 
tel 698 093 344
- LUZINO. Działka  3250 m2 
na granicy Luzina i Robako-
wa, 120m od asfaltowej drogi 
powiatowej, aktualne warunki 
zabudowy. Możliwość od razu 
budowana domu mieszkalnego i 
gospodarczego. cena 152 000 pln 
tel 698 093 344 
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 po-
koju 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 
drewniane 2 pokoje z kuchnią, 
łazienką i WC osobno, korytarz 
zabudowany funkcjonalnie - sza-
fy 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 WSPÓŁLOKATO-
RA na mieszkanie dwupokojowe, 
Wejherowo, tel. 350 53 58
- LUZINO, DZIAŁKA  3250 
m2 na granicy Luzina i Roba-
kowa, 120m od asfaltowej drogi 
powiatowej, aktualne warunki 
zabudowy. Możliwość od razu 
budowana domu mieszkalnego i 
gospodarczego. cena 182 000 pln. 
tel 698 093 344
- WYNAJMĘ stanowisko dla 
fryzjerki w centrum miasta Wej-
herowa, blisko deptak, tel.  604 
176 656
- PRZYJMĘ REKLAMĘ, 
wolnostojącą na działkę nieza-
gospodarowaną w Luzinie, przy 
dworcu PKP, tel. 058 678 04 17
- SPRZEDAM, 3 POKOJOWE 
mieszkanie 73m2  z możliwością 
powiększenia, Bychowo - gmi-

na Gniewino. Piwnica, budynki 
gospodarcze, atrakcyjna cena, tel. 
500 080 366
- WYNAJMĘ pokój rodzinie 
bezdzietnej, tel.607 438 230

- WOLNY 39 lat z Wejhero-
wa 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, kocha-
jący przyrodę, wędrówki po lesie, 
tel. 691 374 935
- PANI, lat 44, poszukuje partne-
ra w wieku 50-55 lat, Wejherowo, 
tel. 698 057 001
- WOLNY 46/182/77, gdynianin, 
poszukuje tego, czego chyba 
wszyscy ludzie, ciepła i przyja-
znej atmosfery, tel. 602 886 477
- KULTURALNY, sympatycz-
ny 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
- PANI sympatyczna z poczu-
ciem humoru, pozna miłego 
pana około 60-tki wolnego, bez 
nałogów. Tel.792-772-190

- SPRZEDAM PEUGEOT 309, 
1992rok,1,9diesel ,wspomaga-
nie kierownicy,szyberdach,ra-
dio,czarny,trzydrzwiowy,OC i 
przegląd aktualne,ekonomiczny 
5L/100km, cena 800zł nr tel: 
662-551-140 Rumia
- SPRZEDAM SUZUKI swift  
93rok, 1,3 benzyna, ważny prze-
gląd i oc 900zł tel; 505-838-358
- SPRZEDAM - skodę octavię 
1,9 sdi z 2001 r niebieska bardzo 
ekonomiczny silnik posiada 
klimatyzacje, abs, wspomaganie, 
2x air bag auto alarm, imobilaj-
zer, multilock, cena 17 600 pln, 
Luzino 698 093 344
- SPRZEDAM oryginalne alu-
felgi do audi 7Jx15H2 z oponami 
fulda 205/60R15 91H komplet 4 
szt. Luzino.  1000 zł, tel. 607 867 
901
- SPRZEDAM - Vectra 2.0 
beznzyna, 1994 r., przebieg 183 
tys, garażowany 3 lata w Pol-
sce, szyberdach, przyciemnione 
szyby, AA, ABS, CZ,O.Z, R.CD, 
AF, stan dobry, nowy akumula-
tor, nowy rozrząd, cena 5000 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 samo-
chodu 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
- OPEL ASTRA 1.4, benzyna, 93 
r., stan bardzo dobry, szary meta-
lik, 4200, tel. 506 174 588
- SPRZEDAM Mercedesa Oku-
lar 2,4 elegant benzyna automat, 
mały przebieg, rok 1998, czarny, 
4 poduszki, AF, AA, C.Z. RM, 
telefon, cena 22000 do uzgodnie-
nia, tel. 693 826 410
- WOLNY, 522/172/79, poznam 
sympatyczną miłą panią, szuka-
jącą ciepła i miłości, tel. 515 907 
174
- KULTURALNY, sympatyczny, 
z poczuciem humoru, bez nało-
gów 60/165/80 pozna miłą, ciepłą 
partnerkę na pogodną jesień 
życia, tel. 886 190 434

- BEHAPOWIEC - podej-
mie pracę z uprawnieniami 
szkolen bhp i p.poz. nr tele-
fonu +48510676511 lub 0 58 
302-39-69
- UCZENNICA NIEMIECKIE-
GO GIMNAZJUM - udziela 
korepetycji z j.niemeickiego 
dla dzieci szkół podstawowych.
Tel:518557198
-  ZATRUDNIĘ POMOCNI-
KA do gospodarstwa rolnego, 
wymagane prawo jazdy kategorii 
T, możliwość zamieszkania, tel. 
606 357 857
- PAN 54 letni, podejmie pracę 
w godzinach popołudniowych, 
weekendy z możliwością zakwa-
terowania. tel. 660 426 563
- EMERYTKA po 60-tce, szuka 
pracy tel. 058 551 50 05
- EKONOMISTKA 28 lat, szuka 
pracy, doświadczenie jako kasjer-
ka tel. 513 445 225
- EMERYTKA - lat 55, praco-
wita, poszukuje pracy, Rumia 
Janowo, tel. 058 671 75 52
- SZUKAM PRACY - sprząta-
nie małego biura lub opieka nad 
dzieckiem po godz. 15 w okol. 
Chyloni. Tel.505534830.
- WYKSZTAŁCENIE ŚRED-
NIE, miła, uczciwa, pracowita, 
podejmie pracę na pół etatu w 
obsłudze lub administracji, naj-
chętniej w budżetówce, tel. 692 
82 30 30
- ANGIELSKI - Rumia 
671-81-31, 604393732
- ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIEC-
KIEM 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 poszu-
kuje uczciwej pracy, niekoniecz-
nie w handlu, 501 222 097
- ZATRUDNIĘ kosmetyczkę z 
wykształceniem, centrum miasta 
Wejherowa, blisko deptak, miła, 
uczciwa, pracowita, tel. 604 176 
656
- WYDZIERŻAWIĘ stanowisko 
fryzjerskie,  centrum Wejherowa, 
tel. 604 176 656 

- NOWY WÓZEK DZIEC. 

mały feler na materiale tel. 0869 
8093415
- SPRZEDAM WÓZEK space-
rowy stan bdb bordowo beżowy + 
łóżeczko z materacem, tanio. tel. 
572 62 17
- SPRZEDAM dwie kurtki moto-
cyklowe, czarną 100 zł i grana-
tową 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
- KOMBINEZON DLA 
DZIECKA na 62 cm wzrostu, 
na polarze, mało noszony, cena 
55 zł, czapeczka i szalik gratis, 
Luzino tel. 512 918 442
- CHUSTA DO NOSZENIA 
DZIECKA, fi rmy „BEBELULU” 
nowa, oryginalnie zapakowana, 
instrukcja, w kolorze melanż z 
różowymi dodatkami, cena do 
uzgodnienia, Luzino tel. 058 678 
04 17 lub 512 918 442
- SPRZEDAM TELEFON Sony 
Ericson W8802, cena 480 zł, tel. 
0501 276 279
- SPRZEDAM ALUMINIOWE, 
składane schody na poddasze tel; 
604672760 
- FOTOGRAFIA ARTY-
STYCZNA - 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 - kom-
plet za 300 zł, tel. 504 441 527
- SPRZEDAM TANIO MĘ-
SKIE NARTY, ubranie nar-
ciarskie, 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, drew-
niane, typ szwedzki w różnych 
rozmiarach, z szybkami, do zabu-
dowy, tel. 058 689 90 10
- SPRZEDAM TELEFON, No-
kia 120 zł, SAMSUNG z klapką 
nowy 110 zł+ładowarka, tel. 511 
485 822 
- SPRZEDAM ŁÓŻECZKO, 
3 poziom., materac, białe 140 zł, 
wanienka, ubranka i buciki dla 
dziewcz 1-4 lat, tanio, tel. 507 
607 280
- DWA ŁÓŻKA z Ikei z matera-
cami, cena 200 zł, tel. 058 677 13 
11 (od godz. 18.00 dzwonić)
- TELEWIZOR Watson, 17 cali, 
pilot, timer, stan bdb, 100 zł, tel. 
678 35 75
- ZLEWOZMYWAK z nie-
rdzewki +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 GA-
ZŁĘZI (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
- SPRZEDAM pralko-wirówkę 
daewoo, stan bdb, 600 zł i telewi-
zor daewoo stan bdb 520 zł, tel. 
507 607 280
- SPRZEDAM kuchenkę gaz-
elek. 4 palniki, termoobieg, Ami-
ca, stan bdb 450 zł + reduktor i 3 
palniki 80 zł, tel. 507 607 280
- SPRZEDAM drukarkę do kom-
putera, nowa + 2 kolory farb, 230 
zł, k/Wejherowa, tel. 507 607 280
- SPRZEDAM rowerek kolo-
rowy, koła 15, stan db 160 zł i 
rower górski, koła 26, czerwony 
metalik 200 zł, tel. 507 607 280
- PRZYJMĘ reklamę wolno-
stojącą na działkę w Donimierzu 
przy trasie Szemud-Kartuzy, tel. 
662261125 
- SPRZEDAM łóżeczko dziecię-
ce  60x120, 2-poziomowe, białe 
(70zł.) ,huśtawkę pokojową sto-
jącą( 60zł), kojec dziecięcy skła-
dany(90 zł), krzesełko dzienne 
z tacą na kółkach(120zł), wózek 
zielony, głęboki ze spacerów-
ką(100 zł). wszystko w dobrym 
stanie.tel.508-553-893

NIERUCHOMOŚCI

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

Pogotowie komputerowe 
serwis pogwarancyjny, rozbudowa 

składanie, komputerów.
Reda Rumia. Tworzenie stron 

www szybko solidnie 
tel. 781-958-526

Serwis komputerowy 
u klienta w domu/fi rmie

Instalacja/naprawa systemów 
Windows; Nauka obsługi komputera

 oraz internetu.

tel. 601-804-607

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

PRACA

TOWARZYSKIE
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Co prawda niepokojem 
napawały dwa pierwsze 
mecze ligowe w których 

arkowcy zdobyli tylko je-
den punkt, do tego doszła 
jeszcze porażka w sparin-

gu z gdyńskim Bałtykiem. 
Nikt jednak nie przepusz-
czał, że gdynianie w meczu 

Nieudana inauguracja w Gdyni
ze słabiutkim Piastem nie 
zdobędą kompletu punk-
tów.  Boiskowa rzeczywi-
stość zweryfi kowała wszel-
kie kalkulacje. Od samego 
początku meczu Arka 
nie potrafi ła pora-
dzić sobie z dobrą 
defensywą gości. 
Niedzielny mecz 
rozpoczął się 
od groźnej ak-
cji Piasta. Strzał 
Marcina Bajar-
skiego efektownie 
obronił Norbert 
Witkowski. Chwi-
lę później arkowcy 
zrewanżowali się 
mocnym strzałem 
Błażeja Telichowskiego. 
Bramkarz Piasta jednak 
zdołał wybić piłkę. Gdynia-
nie próbowali atakować dru-
żynę przyjezdnych jednak 
ich ataki i strzały umiejętnie 
blokowali obrońcy. Cały 
mecz przeważała drużyna 
Arki - ale mecz wygrywa 
się strzelając bramki. To co 
nie udało się napastnikom 
Arki, udało się zawodnikom 
Piasta. W 54 minucie po do-
środkowaniu Tomasza Pod-

górskiego 
bramkę z 
5 metrów 
strzelił Mar-
cin Bojarski. Po 
straceniu bramki przez 
Arkę wszyscy liczyli, że 
gdynianie rzucą się do 
odrabiania strat. Nie-
stety mecz przebie-
gał  dalej w sennej 
atmosferze. Po ostat-
nim gwizdku sędziego 
na świetlnej tablicy widniał 

Kibice z niecierpliwością czekali na inaugurację wiosennej ekstraklasy piłkarskiej w Gdyni. Wszyscy liczyli  na kom-
plet punktów z walczącym o utrzymanie Piastem Gliwice.

wynik 0-1.  Sytuacja Arki 
po trzech meczach run-
dy wiosennej zaczyna być 
niewesoła - jeden zdobyty 
punkt w trzech pierwszych 
meczach, a przed nami dwa 
super ciężkie spotkania, 
wyjazd na mecz z Lechem 
Poznań, i u siebie z Legią 
Warszawa. Trener Czesław 
Michniewicz zapewnia, że 

wierzy w umiejętności 
swoich piłkarzy i po-

zostanie w ekstra-
klasie.
Jarosław Woliński
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Rybnik pokonany, 
Lotos PKO BP w półfi nale!
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Koszykarki Lotosu PKO BP Gdynia pokonały w Rybniku miejscowy Utex ROW 77:57 
i zapewniły sobie awans do półfi nału Mistrzostw Polski. Gdynianki w tej fazie rozgry-
wek rywalizować będą ze zwycięzcą pary Wisła Can Pack Kraków – Energa Toruń.

Wszystko wskazuje na to, 
że będą to mistrzynie Polski 
z Krakowa, które prowadzą 
w rywalizacji do trzech 
zwycięstw 2:0. W pierw-

szej rundzie play – off za-
liczane są bowiem wyniki z 
fazy zasadniczej. W podob-
nej sytuacji był Lotos PKO 
BP Gdynia. Podopieczne 

Jacka Winnickiego chciały 
jak najszybciej zakończyć 
rywalizację z rybniczanka-
mi, aby mieć jak najwięcej 
czasu na odpoczynej i przy-
gotowania do półfi nałowej 
batalii. Nic więc dziwnego, 
że gdynianki przystąpiły do 
meczu w Rybniku bardzo 
zmotywowane. Koszykar-
ki Utexu tylko w pierwszej 
kwarcie prowadziły wy-
równaną walkę. W drugiej 
kwarcie gdynianki zaczę-
ły jednak grać skuteczniej 
a rywalki pod wpływem 
mocnej obrony zaczęły się 
gubić. Tą część gry wice-
mistrzynie Polski wygrały 
różnicą 11 punktów. W na-
stępnych kwartach Lotos 
PKO BP Gdynia sukce-
sywnie powiększał przewa-
gę, by ostatecznie wygrać 
77:57. Najlepszą koszykar-
ką meczu była Alana Beard, 

która zanotowała 22 punkty 
(4/4 za 3 punkty), 5 zbiórek 
i 3 asysty. Teraz gdyńskie 
zawodniczki mogą spokoj-
nie przygotowywać się do 
meczów półfi nałowych. 
Pierwsze dwa mecze roze-
grane zostaną w Gdyni w 
dniach 28 i 29 marca.

Utex ROW Rybnik – Lo-
tos PKO BP Gdynia 57:77 
(17:16, 15:26, 12:17, 
13:18)
Utex: Radwan 15, Trafi ma-
va 13, Chomać 10, Siwczak 
6, Stanek 4, Jaroszewicz 3, 
Moszkowicz 2, Chomicka 
2, Przekop 1, Kurdziel 1.
Lotos PKO BP: Beard 22, 
Matovic 12, Catchings 11, 
Leciejewska 8, Jujka 8, 
Snytsina 5, Currie 4, So-
snowska 4, Tomiałowicz 3, 
Pawlak 0, Marchanka 0.

(JJ)Fo
t. 

Fo
t. 

M
ar

ek
 S

til
le

r



20 redakcja: 058 736 16 92  - reklama: 601 300 14319 marca 2009  GDYNIA  SPORT

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

REKLAMA

REKLAMA

    

PI
Ą

T
E

K
 2

0 
M

A
R

C
A

 2
00

9

 
 
 05:55 Złotopolscy - odc194 06:25 Dwójka 
Dzieciom - Globert przedstawia niezwykły 
świat natury - odc 51/52 06:50 Dwójka 
Dzieciom - Dziwne przygody Koziołka 
Matołka - odc. 3 07:05 TELEZAKUPY
07:40 M jak miłość - odc. 396 08:30 Pytanie 
na śniadanie; 
10:40     Małe kobietki  113’; dramat USA,
12:40     Dzika przyszłość - Bezkresna  
 pustynia - serial dokumentalny
13:15     Koło fortuny - odc. 112
13:50     Radiostacja Roscoe - odc 44/52  
14:20     Rajskie klimaty - odc. 1
14:50     Talki z resztą - odc. 1/6 
15:30     Tak to leciało! - (32) teleturniej;
16:20     Uważaj na kioskarza - (2) program
16:50     Kabaretowy Klub Kanapowy 
 - Łowcy.B kontra Kabaret  
 Skeczów Męczących 
17:50     Magazyn Ekstraklasy - Szybka piłka
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
18:59     Pogoda
19:00     Dzieciaki górą - odc. 17
20:05     Na dobre i na złe - odc. 361 
21:10     Kocham Cię Polsko - (2); 
 zabawa quizowa 
22:20     Kocham Cię Polsko - Extra
22:30     HIT GENERATOR - (5); widowisko
23:25      HIT GENERATOR - Finał
23:40     Czas na miłość - Miłość ma dwie  
 twarze - komedia USA
01:50     Miłość jest zbawieniem. Tajemnica  
 czerwonego pałacyku - Odc 2/2   
 serial .Niemcy 
03:10     Noc Zagadek
  - teleturniej interaktywny
04:20     Zakończenie dnia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06.00 Muzyczne listy 06.50 TV Market
07.25 Zbuntowani 08.25 Dziewczyny Fortuny
09.25 Słodkie zmartwienia 09.55 Słodkie 
zmartwienia 10.25 Nie igraj z aniołem
11.25 mała Czarna 12.25 Lalola – serial 
komediowy 
13.30     Gram.Tv
14.00     Dziewczyny fortuny 
15.00     Słodkie zmartwienia 
 – serial obyczajowy
15.30     Słodkie zmartwienia 
 – serial obyczajowy
16.00     Zbuntowani 
 – serial obyczajowy
17.00     Wielkie Happy Hour
18.00     Nie igraj z aniołem – serial
19.00     KŁAMCZUCH 
 – program rozrywkowy
20.00     Hole In The Wall 
 – program rozrywkowy
21.00     1000 złych uczynków 
 – serial animowany
21.30     Włatcy Móch 
 – serial animowany 
22.05     Jazda Figurowa 
 – program Michała Figurskiego      
23.05     Gorące sąsiadki – fi lm USA
01.00     3000 Mil Do Graceland – fi lm USA 
 W Las Vegas odbywa się  
 Tydzień Elvisa Presleya. Miasto  
 zapełnia się sobowtórami 
 Elvisa. Do kasyna Riviera  
 wchodzi pięciu „Elvisów”. Są to  
 byli więźniowie: Murphy  
 (Kevin Costner), Michael (Kurt 
 Russel), Gus (David Arquette),  
 Hanson (Christian Slater),   
 Franklin (Bokeem Woodbine). 
03.20     Muzyczne listy

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 Brzydula 08:30 Dzień 
dobry TVN 11:00 Kuchenne koszmary 
12:05 Telesklep 12:35 Na Wspólnej 7  
13:05 Detektywi 
14:05     W-11 Wydział Śledczy 
14:45     Krok od domu 
15:45     Rozmowy w toku
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
17:55     Brzydula 
18:20     Detektywi 2009
19:00     Fakty  
19:30     Sport 
19:40     Pogoda 
19:50     Uwaga!
20:00     Ostatni samuraj  - fi lm  
 przygodowy, USA. Film  
 opowiada o tym jak żołnierz- 
 weteran Wojny Domowej,  
 Nathan Algren, pod koniec  
 1870 roku przypływa do  
 Japonii aby szkolić żołnierzy  
 imperatora Meiji. Ma to być  
 przełamanie wiekowej tradycji,  
 w której ochroną terytoriów  
 zajmowali się wynajęci do tego  
 wojownicy - samurajowie.
 Wojsko ma być narzędziem  
 do uzyskania przewagi i 
 przepędzenia pozostałych  
 samurajów. Algren wplątuje  
 się w konfl ikt pomiędzy  
 cesarzem, który chcąc   
 zjednoczyć kraj, podejmuje  
 walkę z władcami lokalnych  
 prowincji.
23:05     Historia przemocy 
 - fi lm sensacyjny, Niemcy 
01:00     Kuba Wojewódzki 3 

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
06:00 Żar młodości, odc.141 07:00 TV Market
07:15 Wielka Wygrana, odc.462 08:00 Świat 
według Kiepskich, odc.29 08:30 Świat według 
Kiepskich, odc.30 09:00 Świat według 
Kiepskich, odc.88 09:20 Rodzina zastępcza, 
odc.29 09:50 Rodzina zastępcza, odc.30 10:25 
Miodowe Lata, odc.15
11:00     Malanowski i Partnerzy, odc.20
11:30     Samo życie, odc.1243
12:00     Najśmieszniejsze Momenty Świata,  
 odc.2
13:00     Wzór, odc.6
14:00     Pierwsza miłość, odc.875
14:45     Zwariowany świat Malcolma, odc.130
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.131
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.53
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.30
17:00     Ostry dyżur, odc.10
18:00     Pierwsza miłość, odc.876
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1244
20:00     Spider-Man 2; USA, 2004; r. Sam  
 Raimi; w. Tobey Maguire, Bruce  
 Campbell
22:00     Studio Lotto
22:45     Wściekłe psy; USA, 1992; r.  
 Quentin Tarantino; w. Harvey  
 Keitel, Tim Roth, Michael  
 Madsen, Christopher Penn,  
 Steve Buscemi, Edward  
 Bunker,
00:50     Miasto słońca; USA, 2002; r. John  
 Sayles; w. Edie Falco, Mary  
 Steenburgen.
03:15     Nagroda gwarantowana, odc.162

Oglądając Mistrzostwa 
Świata w Libercu na powrót 
do skakania zdecydował 
się Janne Ahonen. Kiedy 
w marcu ubiegłego roku 
„Maska” żegnał się z kibi-
cami skoków wszyscy byli 
pogrążeni w wielkiej spor-
towej żałobie. Pożegnalny, 
zresztą zwycięski, turniej 
w Lahti miał być ostatnim 
w jego sportowej karierze. 
Mówił wtedy, że nie ma już 
motywacji do skakania i że 
chce poświęcić się już tylko 
rodzinie. Wszyscy pamięta-
my jak na pożegnalnej kon-
ferencji Janne miał łzy w 
oczach. Rozstanie ze skoka-
mi trwało rok- już podczas 
tegorocznego TCS zaczął 
się zastanawiać nad powro-
tem, a ostateczną decyzję 
podjął w Libercu. Powie-
dział: „Wiem, że jeżeli bym 
nie wrócił, żałował bym 
swojej decyzji do końca 
życia, chcę zdobyć medal 
indywidualny na olimpia-
dzie w Vancouver. Treningi 
zaczynam od kwietnia”. 
Kolejną wspaniałą infor-
macją jest trzecie miejsce 
Adama  Małysza w fi ńskim 
Kuopio. Nasz skoczek po-
kazał wszystkim niedowiar-
kom, że jeszcze ma coś do 
powiedzenia w skokach i z 
Janne Ahonenem powalczy 
o najwyższe laury na olim-
piadzie w Kanadzie. Zwy-
cięzcą turnieju w Kuopio 
został 38 letni Takanobu 
Okabe, drugie miejsce zajął 
Simon Ammann.

Jarosław Woliński

Wielki tydzień w skokach
Wielki tydzień w skokach - tak bez wątpienia można powiedzieć. Dlaczego? 
Pięciokrotny zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni powraca. 

06:00 Kawa czy herbata? 08:00 
Wiadomości 08:10 Pogoda 
08:15 Kwadrans po ósmej 08:30 
Codzienne przypadki wesołej 
gromadki - W samo południe, 
odc.3serial animowany 09:00 Moliki 
książkowe- magazyn 
09:20     Szwedzi w Warszawie  85’;  
 fi lm przygodowo- 
 historyczny; 
11:05     Moda na sukces - odc. 4267 
11:30     Moda na sukces - odc. 4268 
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes
12:20     Biegi narciarskie - Puchar  
 Świata - Falun 
13:30     Klan - odc. 1643
14:00     Jaka to melodia? 
14:25     Film dokumentalny
14:50     Wiadomości
15:05     Pogoda
15:05     Puchar Świata w skokach  
 narciarskich - Planica 
 - loty 
17:10     Teleexpress; STEREO
17:35     Klan - odc. 1648
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania - odc. 1259;
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości
20:20     Crusoe - odc. 11  serial  
 przygodowy USA,
21:10     Piątkowe kino akcji 
 - Częstotliwość 113’;   
 sensacyjny USA 
23:20     Pod osłoną nocy - odc. 12 
00:05     Mocne kino nocne 
 - Antidotum,  fi lm akcji 
01:40      Bez pardonu IV; serial 
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06:05 Złotopolscy odc.195 06:35 Dwójka 
Dzieciom - Milly i Molly odc.19/26 06:50 
Telezakupy 07:20 Przystanek praca 07:40 
M jak miłość - odc. 397 08:30 Pytanie na 
śniadanie 10:50 Przygody Tarzana odc.27/75 
11:24     Flipper odc.13/44  serial.USA (1995)
12:10     Magnum odc.50/162 - Debel   
 mieszany; serialUSA 
13:05     Anna Dymna - spotkajmy się
13:35     Znaki czasu ; magazyn
14:00     MASH - odc. 148 
14:35     Dla niesłyszących - Na dobre i na złe  
 odc.361
15:30     Fort Boyard ; reality show;
16:35     Córki McLeoda odc.8 serial .
17:30     Kontakt (1)
17:55     Kocham Cię Polsko 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
18:59     Pogoda
19:05     Koło fortuny 
19:35     Hit Generator Mix;
20:05     Barwy szczęścia - odc. 241 
20:35     M jak miłość - odc. 650
21:25     Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - odc. 406;
21:40    TOMASZ LIS NA ŻYWO; talk-show
22:35     Okrągły Stół. Droga, czas,   
 kontrowersje odc.3 
22:55     Kryminalne zagadki Las Vegas -s. VI, 
 odc. 12/24; serial USA
23:50     Kryminalne zagadki Las Vegas -s. VI, 
 odc. 13/24; serial USA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.30 Lalola 05.15 Drogówka 05.40 Muzyczne 
listy  06.45 TV Market 07.20 Zbuntowani
08.25 Dziewczyny Fortuny 09.25 Eureko, ja to 
wiem! 10.25 Nie igraj z aniołem 11.25 Wielkie 
Happy Hour 12.25 Lalola – serial komediowy
13.30     Drogówka – magazyn policyjny 
14.00     Dziewczyny fortuny
15.00     Słodkie zmartwienia 
 – serial obyczajowy 
15.30     Słodkie zmartwienia 
 – serial obyczajowy
16.00     Zbuntowani – serial obyczajowy
17.00     mała Czarna – talk show  
18.00     Nie igraj z aniołem – serial
19.00     Happy Hour
20.00     1000 złych uczynków 
 – serial animowany
20.30     Włatcy Móch – serial animowany
21.05     Discovery – „Głodni mordercy cz.2
 Rekiny żyją na naszej planecie  
 od ponad 400 milionów lat.  
 W porównaniu z nimi ludzie  
 zamieszkują ziemię zaledwie  
 kilka chwil. Zanim człowiek 
 zaczął chodzić po ziemi,  
 one przeszły już liczne etapy  
 ewolucji, doskonaląc swoje  
 możliwości. 
22.05     Galileo  
 – program popularno-naukowy 
23.05     Galileo  
 – program popularno-naukowy 
00.05     Happy Hour  
01.05     mała Czarna – talk show 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05:35 Uwaga 05:55 Telesklep; 07:00 Granie 
na śniadanie, 08:00 Brzydula 08:30 Dzień 
dobry TVN 11:00 Pascal: po prostu gotuj 
11:35 Proste życie- serial (4/56) 12:05 
Telesklep 12:35 Taniec z gwiazdami 9
14:45     Krok od domu (4/22)
 - serial
15:45     Rozmowy w toku 
 - program
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
17:55     Brzydula 
 - serial
18:25     Detektywi
 - serial 
19:00     Fakty 
19:30     Sport 
19:40     Pogoda
19:50     Uwaga! 
20:05     Na Wspólnej
 - serial
20:45     W-11  
21:30     Szymon Majewski Show 
 - program rozrywkowy
22:35     Teraz my! 
23:20     Superwizjer 
 - program
23:55     Rodzina Soprano(2/12)
 - serial
01:10     Wydanie drugie poprawione
01:40     Co za tydzień  
02:05     Uwaga!
02:25     Nocne granie
03:25     Telesklep
03:45     Rozmowy w toku 

06:00 Kawa czy herbata? 08:00 
Wiadomości 08:10 Pogoda 08:15 
Kwadrans po ósmej 08:35 Bajki 
rosyjskie - Sarmiko; 09:00 Budzik - 
Wiosna 09:30 Wesołe łotrzyki odc.4 
10:00     Bądź modna; cykl dok.
10:45     Laboratorium XXI wieku
11:05     Moda na sukces
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes
12:20     Taki pomysł; cykl reportaży
12:40     Plebania - odc. 1255;
13:05     Klan - odc. 1644 
13:35     Jaka to melodia?
14:20     Zwierzęta świata cz.2
15:00     Wiadomości
15:10     Pogoda
15:15     Janosik odc.4/13 
16:05     Moda na sukces - odc. 4271
16:30     Moda na sukces - odc. 4272
17:00     Teleexpress 
17:20     Temat dnia 
 - rozmowa Jedynki
17:35     Klan - odc. 1649 
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - odc. 1260
18:55     300% normy - pytanie 29
19:00     Wieczorynka 
20:20     Teatr Telewizji - Scena  
 Faktu - O prawo głosu 
21:55     Megaloteria 
22:10     Wielkie kino - Imię róży  
 fi lm fabularny 
00:25     Na własne oczy; fi lm dok

06:00 Pani Prezydent - odc. 14 T 
serial USA 06:40 DJ Bram  fi lm 
dokumentalny Holandia 07:00 
Transmisja Mszy Świętej 08:00 
Tydzień 08:25 Klub przyjaciół 
Myszki Miki - ZOO Goofi ego
08:55 Domisie - Krzykacze; program 
dla dzieci 09:30 Teleranek 
10:00     Puchar Świata w skokach  
 narciarskich - Planica 
 - loty (studio) 
12:15     Między ziemią a niebem;  
 magazyn
12:15     Anioł Pański   kraj prod. 
 Watykan (2009)
12:30     Między ziemią a niebem;  
 magazyn
12:50     Wiadomości;
13:05     Ranczo - odc. 40 -
14:00     Od Rancza do Rancza;
14:10     Biegi narciarskie - Puchar  
 Świata - Falun
15:15     Dzieci prerii cz. 1 western
17:00     Teleexpress
17:20     Doręczyciel - odc. 4/14
18:10     Jaka to melodia?
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości;
20:15     Ranczo - odc. 43 
21:15     Zakochana Jedynka - Fale  
 namiętności - cz. 1
23:10     Uczta kinomana - Ludzie  
 honoru, dramat, USA 
01:25     Kolekcja kinomana - Jazda   
 fi lm obyczajowy 

05:25 Dla niesłyszących - Słowo na niedzielę 
05:30 Dla niesłyszących - Radio Romans 
- odc. 29/32 05:55 Złotopolscy - odc. 1027  
06:20 Złotopolscy - odc. 1028 06:50 Ostoja
07:25 M jak miłość - odc. 649 08:15 Barwy 
szczęścia - odc. 239  08:50 Barwy szczęścia 
- odc. 240 
09:25     Zacisze gwiazd - (50) 
 Przemysław Babiarz
10:00     Msza Święta z Pielgrzymki Papieża  
 Benedykta XVI do Afryki
12:05     Gwiazdy w południe - Dzwonnik z  
 Notre Dame fi lm fabularny USA 
14:00     Familiada - odc. 1611 
14:30     Złotopolscy - odc. 1029
15:05     Mini Szansa - Ich Troje
17:05     Orzeł czy reszta - (12); 
 talk-show
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama; 
18:55     Sport Telegram
18:55     Pogoda
19:05     Tak to leciało! - (33);
20:05     25 lat w PaCE - Grupa MoCarta 
21:00     Dwójka w akcji - Bad Company
  - komedia sensacyjna USA, 
22:55     Magazyn Ekstraklasy - Szybka piłka  
 - kulisy
23:00     Magazyn Ekstraklasy - Szybka piłka
23:45     Kocham Kino 
00:15     Telewizyjne Wiadomości Literackie  
 - (52)
00:45     Być doskonałym; dramat USA 
02:45    Noc Zagadek 
 - teleturniej interaktywny 

05:30 Wstawaj! Gramy!, odc.828 06:15 
Kapitan Flamingo, odc.5 06:45 Yin! Yang! 
Yo!, odc.5 07:15 Gadżet i Gadżetinis, odc.27
07:45 Action Man A.T.O.M., odc.13 08:15 
Buddy, bejsbolista 10:15 Ewa gotuje, odc.55
10:45     Koniec rzeki; USA, 2005; r. William  
 Katt; w. Amanda Brooks
12:45     Czarodziejki, odc.139
13:45     Dom nie do poznania, 
 odc.150
14:45     SIĘ KRĘCI, odc.107
15:15     Najśmieszniejsze Momenty Świata,  
 odc.3
16:15     Gra Wstępna, odc.3
17:15     Przygody Merlina, odc.3
18:15     Synowie, odc.1
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Kudłaty i Scooby Doo na tropie, 
 odc.6
20:00     Jak oni śpiewają, odc.55
22:00     Studio Lotto
22:30     Cienka czerwona linia; Kanada,  
 USA, 1998; r. Terence Malick;  
 w. Sean Penn, Adrien Brody, 
 James Caviezel, George  
 Clooney, Nick Nolte, John  
 Cusack, Woody Harrelson, 
 Elias Koteas, John   
 Savage Dramat wojenny,  
 oparty na autobiografi cznej  
 książce Jamesa Jonesa-  
 nominowany do Oscara w  
 siedmiu kategoriach. 
02:00     Nagroda gwarantowana, odc.163
03:00     Tajemnice losu, odc.144
04:00     Zakazana kamera, odc.333
05:10     TV MARKET

05:30 Wstawaj! Gramy!, odc.829 06:15 
Szalony Jack, pirat, odc.12 06:45 Miejskie 
szkodniki, odc.12 07:15 Power Rangers, odc.5
07:45 Power Rangers, odc.5 08:15 Kudłaty i 
Scooby Doo na tropie, odc.6 08:45 Kudłaty i 
Scooby Doo na tropie, odc.6
09:15     Stuart Malutki; USA/Niemcy, 1999;  
 r. Rob Minkoff; w. Geena Davis,  
 Hugh Laurie, Jonathan Lipnicki,  
 Nathan Lane, Chazz Palminteri,  
 Steve Zahn.
10:45     Moja dziewczyna 2; USA, 1994; r.  
 Howard Zieff; w. Dan Aykroyd
12:45     Krokodyl Dundee; Australia, 1986;
  r. Peter Faiman; w. Paul Hogan
14:45     Program
15:45     Mąż idealny; USA, 1997; r. Glenn  
 Gordon Caron
17:50     Rodzina zastępcza, odc.309
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Kudłaty i Scooby Doo na tropie, odc.7
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.140
21:00     Wzór, odc.32
22:00     Studio Lotto
22:05     Kości, odc.49
23:05     Pytanie do Boga; USA/Izrael/ 
 Niemcy, 2001; r. Jonas McCord; 
 w. Antonio Banderas, Jason  
 Flemyng, John Wood, Olivia  
 Williams, John Shrapnel
01:15     Magazyn sportowy
03:15     Tajemnice losu, odc.145

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep 08:00 
Automaniak 08:30 Dzień dobry TVN 
10:55 Pascal: po prostu gotuj 11 11:30 Na 
Wspólnej 2009 13:20 You can dance 
14:25 Trzy po trzy - numery z kwatery 
 - serial (12/13), 
15:00     Brzydula 
17:25     Łapać złodzieja
18:00     Milionerzy
19:00     Fakty 
19:25     Sport 
19:35     Pogoda 
19:45     Uwaga! 
20:00     Niania 
20:35     Niania 8
21:10     Sposób na teściową  - komedia,  
 Niemcy, Historia dziewczyny  
 (Jennifer Lopez), która jest  
 przekonana, że spotkała 
 mężczyznę swojego życia  
 do czasu, gdy nie poznaje jego  
 matki (Jane Fonda). Okazuje  
 się, bowiem, że to najgorszy na  
 świecie materiał na teściową. 
23:15     Ostatni sprawiedliwy, sensacyjny,  
 USA, 1996, Teksas, lata   
 trzydzieste. Samotny wędrowiec  
 przybywa do wyludnionego  
 miasta opanowanego przez dwie 
 konkurujące bandy   
 przemytników. Licząc na łatwy  
 zarobek - przybysz przyłącza się  
 do jednej z band i współpracuje z  
 drugą. 
01:10     Niania 8 
 - serial
01:40     Uwaga! 
02:00     Nocne granie
03:00     Telesklep

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep 08:00 Niania 
8 08:30 Dzień dobry TVN 10:50 Kawa na 
ławę 11:45 Teraz albo nigdy 3 12:45 39 i pół  
13:45 Niania 8 14:20 Niania 14:55 Co za 
tydzień15:25 Łapać złodzieja
16:00     Polowanie na mysz, fi lm  USA, 
18:00     Milionerzy 
 - teleturniej
19:00     Fakty 
19:25     Sport
19:35     Pogoda 
19:45     Uwaga! 
20:00     Taniec z gwiazdami 9 
22:05     Teraz albo nigdy 3 
23:05     Taniec z gwiazdami 
 - kulisy 
23:40     Seks w wielkim miescie 
 - serial (8/18), USA, 
00:15     Tajniak- sensacyjny, Anton  
 Jackson jest   
 Afroamerykaninem - wydaje  
 się nieszkodliwy z wierzchu,  
 ale tak naprawdę jest tajnym 
 agentem Bractwa   
 (Brotherhood), do którego  
 nalezą tylko Czarni. Bractwo 
 walczy z estabilishmentem  
 złożonym z samych Białych.  
 Anton wyrusza, wraz z  
 Sistah Girl, na misję   
 mającą uratować świat przed  
 Operacją Wybielanie. 
02:00     Uwaga! 
02:20     Nocne granie
03:20     Telesklep

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.830 06:00 Żar 
młodości, odc.142 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.463 08:00 Świat według 
Kiepskich, odc.31 08:30 Świat według 
Kiepskich, odc.32 09:00 Świat według 
Kiepskich, odc.45 09:30 Rodzina zastępcza, 
odc.31 09:55 Rodzina zastępcza, odc.32 10:25 
Miodowe Lata, odc.16
11:00     Malanowski i Partnerzy, odc.21
11:30     Samo życie, odc.1244
12:00     Program
13:00     Wzór, odc.7
14:00     Pierwsza miłość, odc.876
14:45     Zwariowany świat Malcolma, odc.132
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.133
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.54
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.31
17:00     Ostry dyżur, odc.11
18:00     Pierwsza miłość, odc.877
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1245
20:00     MEGAHIT - XXX; USA, 2002; r.  
 Rob Cohen; w. Vin Diesel,  
 Asia Argento, Marton Csokas,  
 Samuel L. Jackson
22:00     Studio Lotto
22:40     Na samym dnie; USA, 2001; r. David  
 Siegel, Scott McGehee
00:45     Fala zbrodni, odc.87
01:35     Nagroda gwarantowana, odc.164

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

05:35 Dla niesłyszących - Echa Panoramy
06:10 Dwójka Dzieciom - Kacperek - odc. 5/7 
06:30 Spróbujmy razem; magazyn dla 
niepełnosprawnych 07:00 Magazyn Ligi 
Mistrzów 07:30 Poezja łączy ludzi : „Wołanie”
07:35 M jak miłość - odc. 648 08:30 Barwy 
szczęścia - odc. 237 
09:00     Barwy szczęścia - odc. 238
09:30     Zmiennicy - odc. 3/15 
10:30     Nie tylko dla pań - Królowa Elżbieta  
 dokumentalny 
11:25     Tańcząca z Gruzją  
 - dokument fabularyzowany 
11:55     Gwiazdy w południe - Roxanne  102’;  
 komedia.USA 
14:00     Familiada - odc. 1610 
14:30     Złotopolscy - odc. 1028 
15:05     Kocham Cię Polsko - (2); 
 - zabawa quizowa
16:25     Uważaj na kioskarza; 
 program satyryczny
16:55     Święta wojna - (317); serial TVP
17:25     Rajskie klimaty - odc. 2; serial 
17:50     Słowo na niedzielę 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
18:55     Pogoda
19:00     Fort Boyard - prolog; reality show
20:10     Kabaretowy Klub Kanapowy 
 - Paranienormalni kontra  
 Formacja Chatelet
21:10     S jak Smoleń, T jak TEY; 
 program kabaretowy;
22:10     Weekendowe Kino Dwójki - Trójka  
 uciekinierów, fi lm sensacyjny 
23:55     Weekendowe Kino Dwójki - Opętany;  
 fi lm fabularny USA 
01:30     Smaczne Go!; magazyn kulinarny

04.20 Lalola 05.05 VIP 05.30 Kinomaniak
05.55 Gram.tv 06.25 Czterej Pancerni i Pies: 
Rudy,miód i krzyże; Most” 08.40 Słodkie 
zmartwienia 09.10 Jedno życzenie 11.00 
Galileo 12.00 Gram.Tv
12.30     Słodkie zmartwienia 
 – serial obyczajowy
13.00     VIP – magazyn kulturalny 
13.30     Piękni – serial USA
14.30     PlusLiga Kobiet: Gedania Żukowo-  
 Muszynianka Fakro Muszyna
16.55     Eureko, ja to wiem!
17.55     Discovery – Głodni mordercy cz.2
19.00     Galileo – program popularno- 
 naukowy 
20.00     Powrót – dramat wojenny  USA,  
 2001; reż. Sidney J. Furie; wyst.  
 Casper Van Dien, Austin  
 Farwell, Bobby Hosea, Jaimz  
 Woolvett, Joseph Griffi n, Kenny  
 Johnson, Martin Kove
22.30     Hole In The Wall 
 – program rozrywkowy
23.30     Miłość i pieniądze – horror USA,  
 2002; reż. Peter Mattei; wyst. Jill  
 Hennessy, Rosario Dawson, Steve  
 Buscemi, Vera Farmiga 
01.20     Bestia z mokradeł – horror USA,  
 2002;  Po krwawym napadzie na  
 bank bandyci uprowadzają  
 samolot i rozbijają się wśród  
 bagien. Z katastrofy uchodzi  
 z życiem większość przestępców,  
 kilkoro pasażerów i piękna  
 stewardesa (Lenhart). Oburzony  
 bezczynnością władz narzeczony  
 tej ostatniej, wynajmuje   
 zawodowego tropiciela (Kove),  
 który na jej poszukiwania. 

04.45 Sztukateria 05.05 Santana Blues 06.05 
Dekoratornia 06.35 Jazda Figurowa 07.35 
Rajdowe Mistrzostwa Świata 2009 – Rajd 
Cypru  08.35 Australijskie oceanaria
09.05 Czterej Pancerni i Pies: Rozstajne Drogi; 
Brzeg Morza 11.00 Galileo 
12.00     KINOmaniak
12.30     Dekoratornia – magazyn 
13.00     Wielkie Happy Hour
14.00     Dharma i Greg – serial komediowy 
14.30     Eliminacje do ME, piłka ręczna  
 mężczyzn: Polska- Turcja
17.00     KŁAMCZUCH – program   
 rozrywkowy
18.00     Hole In The Wall – program   
 rozrywkowy
19.00     Galileo – program popularno- 
 naukowy
20.00     Włatcy Móch – serial animowany 
20.30     2001: Odyseja komiczna – komedia  
 Kanada/Niemcy 2000; reż. Allan  
 A. Goldstein; wyst. Leslie  
 Nielsen, Ophélie Winter, Ezio  
 Greggio, Peter Egan, Alan  
 Shearman, Alexandra Kamp- 
 Groeneveld, Michele Scarabelli,  
 Teresa Barnwell
22.35     Jazda Figurowa – program Michała  
 Figurskiego      
23.35     1000 złych uczynków 
 – serial animowany
00.05     Rekiny Grozy 
 – fi lm Bułgaria.USA, 2005
02.05     Santa - Blues – koncert
03.15     Drogówka – magazyn policyjny 

06:00 Pani Prezydent - odc. 
13  serial USA 06:45 Smaki 
polskie; magazyn kulinarny 07:00 
Dzień dobry w sobotę; program 
poradnikowy 07:30 Rok w ogrodzie 
08:00 Wiadomości 08:10 Pogoda
08:15 Pod prasą 08:35 Pegaz
09:00     Król Maciuś Pierwszy, seria 
 II odc. 12
09:15     Ziarno 
09:40     Bajki rosyjskie - Opowieść  
 o polnych kurkach
10:05     Puchar Świata w skokach  
 narciarskich - Planica 
10:15     Puchar Świata w skokach  
 narciarskich - Planica -  
 loty (I seria) 
12:10     Czterej pancerni i pies
  - odc. 7/21 
13:00     Wiadomości
13:10     Szkoda gadać - odc. 59
13:40     Ojciec Mateusz - odc. 3/13
14:30     Śmiechu warte - odc. 635
14:55     Biegi narciarskie - Puchar  
 Świata - Falun 
16:05     Moda na sukces - odc. 4269 
16:30     Moda na sukces - odc. 4270 
17:00     Teleexpress
17:20     300 % normy - odc. 31
18:00     Komisarz Rex - odc. 6 
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości
20:15     Hit na sobotę - Deja vu   
 fi lm akcji USA 
22:30     Męska rzecz... - Oddział  
 Delta; fi lm fabularny 
01:10      Kino nocnych marków 
 - Żądza krwi III - Kiedy  
 rozum śpi, odc. 3  serial 
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Była szansa na pokonanie 
Politechniki Koszalin?

Przed rozpoczęciem spotkania widać było 
dużą mobilizację i koncentrację zawodni-
czek Łączpolu. Duża stawka meczu i wy-
nikająca z niej nerwowość spowodowały 
jednak, że obydwa zespoły na początku 
spotkania miały kłopoty ze zdobyciem 
bramki popełniając błędy lub nietrafi a-
jąc w dogodnych sytuacjach. Dlatego do 
7 min utrzymywał się remis 1:1, a w 12 
min koszalinianki prowadziły tylko 3:2. 
Od tego momentu kilka doskonałych in-
terwencji bramkarki AZS-u Iwony Łącz 
pozwoliło zawodniczkom Politechniki 
objąć pięciobramkowe prowadzenie 7:2 
w 18 min meczu i utrzymać je prowadząc 
do przerwy 11:7.

Po zmianie stron drużyna koszalińska 
zaczęła grać pewniej. Bramki zdobyte 
rzutami z drugiej linii doprowadziły do 
prowadzenia gospodyń 20:14 w 44 min 
spotkania. Od tego momentu ambitnie 
grający Łączpol zaczął odrabiać straty. 
Głównie dzięki dobrej współpracy z ob-
rotową (asysty Szwed i Całużyńskiej) 
i doskonałej grze Patrycji Kulwińskiej, 
która zdobyła nawet bramkę rzutem spod 
własnej bramki przerzucając bramkar-
kę gospodyń, przewaga stopniała już w 
49 min do 21:19, a w 56 min było tylko 
24:22.

Podczas tego spotkania pił-
karki ręczne Łączpo-
lu starały się bardzo 
ambitnie walczyć do 
końca. Przeprowadziły 
cały szereg udanych 
akcji w ataku, biegały 
do kontrataku starając 
się również wykorzy-
stać wszystkie szanse na 
zdobycie bramki ale popełniały 
zbyt dużo indywidualnych błędów 
technicznych i za często brakowało 
koncentracji w grze w defensywie i 
to głównie było przyczyną porażki.
Przebieg tego meczu pokazał wy-
raźnie, że drużyna Łączpolu ma 
realne szanse na pokonanie AZS-u 
Politechnika Koszalin w meczu 
rewanżowym w Rumi w niedzie-
lę 22.03.2009r. i na pewno nie jest 
na straconej pozycji w wypad-
ku rozstrzygnięcia rywalizacji w 
trzecim spotkaniu w Koszalinie 
30.03.2009r. (poniedziałek).

I Trener: Jerzy Ciepliński
II Trener: Adrian Struzik
Masażysta: Anna Kniter

W. Nowiński

KS Łączpol Gdynia - AZS Politechnika Koszalińska
Hala MOSiR Rumia ul. Mickiewicza 49, 22 marca, godz. 16.00 

Pomimo tego, że całe spotkanie układało się niekorzystnie dla dru-
żyny Łączpolu, to na 4 min przed końcem meczu gdynianki prze-
grywały tylko 24:22 i były w posiadaniu piłki. Jednak w czasie roz-
grywania przez nie ataku pozycyjnego sędziowie odgwizdali faul w 
ataku Karoliny Szwed. Po przejęciu piłki piłkarki z Koszalina zdoby-
ły 25 bramkę i mecz został rozstrzygnięty.
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05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 Brzydula 08:30 Dzień do-
bry TVN 11:00 Colin i Justin: Skok na dom 
- serial (4/13), Kanada 12:05 Telesklep
12:35     Na Wspólnej 
13:05     Detektywi 
 - serial
14:05     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial
14:45     Krok od domu - serial kryminalny  
 (7/22), USA,  
15:45     Rozmowy w toku
16:55     Sąd rodzinny 
17:55     Brzydula 
 - serial
18:25     Detektywi 
19:00     Fakty 
19:30     Sport 
19:40     Pogoda 
19:50     Uwaga!
20:05     Na Wspólnej 
 - serial
20:45     W-11 Wydział Śledczy
 - serial
21:30     Sekcja 8 
  -  sensacyjny, Niemcy
23:30     Agenci NCIS IV- serial (5/24) 
00:30     Multikino  
00:55     Generał - zamach na Gibraltarze 
 - kulisy
01:25     Uwaga!  
01:45     Nocne granie
02:45     Telesklep
03:05     Rozmowy w toku

05:15 MŚ w łyżwiarstwie fi gurowym 06:50 
Telezakupy 07:25 Niezłomni; cykl reportaży
07:35 M jak miłość - odc. 400 08:30 Pytanie na 
śniadanie 10:50 Święta wojna - ZOO; serial T
11:25 Flipper odc.16/44 - Huragan; serial kraj 
prod.USA 12:15 Magnum odc.53/162 - Zdrowy 
na umyśle serial 
13:05     Dzika przyszłość odc.10 
 - serial dokumentalny
13:35     Koło fortuny ; teleturniej;
14:10     MASH - odc. 151 
14:45     Dla niesłyszących - Złotopolscy  
 odc.1028 
15:15     Dla niesłyszących - Złotopolscy  
 odc.1029 
15:45     Dzieciaki górą ; teleturniej;
16:40     Córki McLeoda odc.11 
17:30     Kontakt (4)
17:55     Kocham Cię Polsko (konkurs sms);
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
18:59     Pogoda
19:05     Jeden z dziesięciu  - teleturniej
19:35     Wojciech Cejrowski-boso przez świat 
 - Ludzie buszu  cykl reportaży
20:05     Barwy szczęścia - odc. 244 
20:40     Dr House - odc. 73; serial .USA
21:35     Dr House - odc. 74; serial USA
22:25     System 09 - Mniejszości; 
 cykl dokumentalny
23:20     Magazyn kryminalny 997
23:50     Tunel śmierci; fi lm fabularny Niemcy 
01:25     Czy świat oszalał? 

06:00 Kawa czy herbata? 08:15 
Kwadrans po ósmej; 08:35 Przy-
jaciele z podwórka odc.4  09:00 
Jedynkowe Przedszkole 09:30 Lilli 
czarodziejka odc.17 10:00 Jak zostać 
ogrodnikiem - odc. 4 10:30 W-skersi 
11:05 Moda na sukces 12:00 Wia-
domości
12:10     Agrobiznes
12:20     Europa bez miedzy
12:40     Plebania - odc. 1258
13:05     Klan - odc. 1647 
13:35     Jaka to melodia?; teleturniej 
14:00     Zagadki tamtych lat 
14:30     My Wy Oni ; magazyn
15:00     Wiadomości
15:15     Opole 2008 na bis
15:50     Moda na sukces
16:45     Celownik; magazyn
17:00     Teleexpress
17:20     Temat dnia - rozmowa
17:35     Klan - odc. 1652 
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - odc. 1263;
18:55     300% normy - pytanie 29
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości 
20:20     Tajemnice prawdy 
 - Letni dom, thriller
21:55     Sprawa dla reportera 
22:35     Bronisław Wildstein 
 przedstawia; talk-show
23:10     Śmiertelne dziedzictwo; 
 fi lm fabularny USA 

06:00 Kawa czy herbata? 08:00 
Kwadrans po ósmej 08:35 Strażak 
Sam 08:45 Koszmarny Karolek 
09:00 Jedynkowe Przedszkole 09:30 
Zagubieni z Lotu 29
09:55     Między mamami; magazyn
10:15     Schudnij; program porad.
10:30     Ciało to niemało
11:05     Moda na sukces
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes
12:20     Tak jak w Unii
12:40     Plebania - odc. 1256
13:05     Klan - odc. 1645 
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Budzimy do życia ; felieton
14:15     Podróżnik
14:35     Papież Benedykt XVI w  
 Afryce; reportaż
15:00     Wiadomości
15:10     Pogoda
15:15     300% normy ; teleturniej
15:50     Przebojowa noc; S
15:55     Moda na sukces 
16:45     Celownik; magazyn;
17:00     Teleexpress 
17:20     Temat dnia - rozmowa
17:35     Klan - odc. 1650 
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania - odc. 1261
18:55     300% normy - pytanie 29
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości  
20:20     W krainie dreszczowców  
 - Atak rekinów: 
  fi lm akcji USA 
22:00     Karty na stół - wybory  
 europejskie; talk-show
22:40     Melvin i Howard; fi lm 

 

06:00 Złotopolscy odc.196 06:25 Dwójka 
Dzieciom - Milly i Molly odc.20/26 06:40 Te-
lezakupy 07:10 Tak rzekł Bóg do Mojżesza...; 
reportaż 07:35 M jak miłość - odc. 398 08:30 
Pytanie na śniadanie 10:50 Przygody Tarzana 
odc.28/75 11:20 Flipper odc.14/44
12:10     Magnum odc.51/162 
 - Prawie w domu; serial 
13:10     Potęga sztuki 
 - Rothko dokumentalny 
14:05     MASH - odc. 149 
 - serial komediowy 
14:40     Dla niesłyszących - M jak miłość 
 - odc. 650
15:35     HIT GENERATOR (5); 
 widowisko muzyczne; 
16:35     Córki McLeoda odc.9 
17:30     Kontakt (2)
17:55     Kocham Cię Polsko (konkurs sms) 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
18:59     Pogoda
19:05     Koło fortuny 
 - teleturniej
19:35     Wideoteka dorosłego człowieka 
20:05     Barwy szczęścia - odc. 242 - 
20:40     M jak miłość - odc. 651
21:35     Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - odc. 407
21:45     Magazyn Ekspresu Reporterów; 
22:45     Wieczór fi lmowy Kocham Kino
  - Jasminum  fi lm fabularny 
00:35     Kocham kino na bis - Dogville;  
 dramat 
02:50     Noc Zagadek 
 - teleturniej interaktywny
03:55     Zakończenie programu

06:00 Kawa czy herbata? 08:00 
Wiadomości 08:10 Pogoda 08:15 
Kwadrans po ósmej 08:35 Strażak 
Sam - odc. 29 08:45 Małe zoo Lucy 
serial animowany 
09:00     Domisie  program dla dzieci
09:30     Ranczo pod Zieloną Sió- 
 demką odc.19
10:00     Wielkie porządki; cykl dok.
10:35     Zapytaj prawnika; magazyn
11:05     Moda na sukces
12:00     Wiadomości
12:20     Siła z natury; magazyn
12:40     Plebania - odc. 1257
13:05     Klan - odc. 1646 
13:30     Jaka to melodia? 
13:55     Ropa naftowa odc. 2/3
14:30     Raj; magazyn
15:00     Wiadomości
15:15     Opole 2008 na bis 
15:55     Moda na sukces
16:45     Celownik; magazyn
17:00     Teleexpress
17:20     Temat dnia - rozmowa
17:35     Klan - odc. 1651
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - odc. 1262
18:55     300% normy - pytanie 29
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:20     Okruchy życia - Z miłości  
 do dzieci; dramat USA
21:55     Pryzmat; program 
 publicystyczny;
22:35     Sfora - odc. 5/9 

05:50 Złotopolscy odc.197 06:20 Dwójka 
Dzieciom - Milly i Molly odc.21/26 06:35 
Telezakupy 07:10 Znaki czasu ; magazyn;
07:35 M jak miłość - odc. 399 08:30 Pytanie 
na śniadanie 10:50 Święta wojna serial TVP
11:25 Flipper odc.15/44
12:15     Magnum odc.52/162 
 - Lecz się sam; serial USA 
13:10     Pierścień ognia - Japonia 
 - fi lm dokumentalny 
14:10     MASH - odc. 150  
 serial komediowy USA 
14:40     Dla niesłyszących - M jak miłość 
 - odc. 651
15:40     Orzeł czy reszta; talk-show;
16:35     Córki McLeoda odc.10 
17:30     Kontakt (3)
17:55     Kocham Cię Polsko (konkurs sms)
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
18:59     Pogoda
19:05     Jeden z dziesięciu 
19:35     Wojciech Cejrowski-boso przez świat
20:05     Barwy szczęścia - odc. 243 
20:40     Megakomedie - C. K. Dezerterzy cz.II  
 - komedia Polska, Węgry
21:55     Uważaj na kioskarza (2); 
 program satyryczny
22:25     Okrągły Stół. Droga, czas, 
 kontrowersje odc.4
22:45     Warto rozmawiać
23:35     Alibi na środę - W głowie zabójcy;  
 fi lm kryminalny/Francja 
01:25     Biuro kryminalne - odc. 3

04.30 Lalola 05.15 VIP 05.40 Muzyczne listy
06.45 TV Market” 07.20 Zbuntowani 08.25 
Dziewczyny Fortuny  09.25 Słodkie zmartwie-
nia 09.55 Słodkie zmartwienia 10.25 Nie igraj 
z aniołem 11.25 mała Czarna
12.25     Lalola – serial komediowy
13.30     VIP – magazyn kulturalny
14.00     Dziewczyny fortuny 
15.00     Słodkie zmartwienia 
 – serial obyczajowy
15.30     Słodkie zmartwienia 
 – serial obyczajowy
16.00     Zbuntowani – serial obyczajowy
17.00     mała Czarna  – talk show 
18.00     Nie igraj z aniołem – serial
19.00     Happy Hour
20.00     Wielkie nadzieje – dramat USA,  
 1998; reż. Alfonso Cuarón;  
 wyst. Ethan Hawke, Gwyneth  
 Paltrow, Robert De Niro, Anne  
 Bancroft, Hank Azaria, Chris  
 Cooper. Współczesna wersja  
 powieści Karola Dickensa,  
 której akcja rozgrywa się na  
 Florydzie. Ośmioletni Finn 
 po śmierci rodziców jest  
 wychowywany przez starszą  
 siostrę Maggie. Pewnego dnia  
 chłopiec spotyka i zakochuje się  
 w jedenastoletniej Estelle. 
22.15     Wydział zabójstw – fi lm akcji  USA,  
 1991; reż. David Mamet; wyst.  
 Joe Mantegna, Ving Rhames, Wil- 
 liam H. Macy.
00.20     Happy Hour
01.20     mała Czarna – talk show 
02.20     Najemnicy – fi lm akcji USA, 1994;  
 reż. Perry Lang; wyst. Dolph Lun
 dgren, Charlotte Lewis

04.30 Lalola 05.15 KINOmaniak 05.40 Muzy-
czne listy 06.45 TV Market 07.20 Zbuntowani
08.25 Dziewczyny Fortuny 09.25 Słodkie 
zmartwienia 09.55 Słodkie zmartwienia 10.25 
Nie igraj z aniołem 11.25 mała Czarna 
12.25     Lalola – serial komediowy
13.30     KINOmaniak – magazyn fi lmowy  
14.00     Dziewczyny fortuny
15.00     Słodkie zmartwienia 
 – serial obyczajowy
15.30     Słodkie zmartwienia 
 – serial obyczajowy
16.00     Zbuntowani – serial obyczajowy
17.00     mała Czarna – talk show  
18.00     Nie igraj z aniołem 
 – serial
19.00     Happy Hour
20.00     Rekiny Grozy 
 – fi lm Bułgaria.USA, 2005
22.00     Najemnicy – fi lm akcji USA, 1994;  
 reż. Perry Lang; wyst. Dolph  
 Lundgren, Charlotte Lewis,  
 B.D. Wong, Anthony John  
 Denison, Tim Guinee, Don Har-
 vey, Tommy ‘Tiny’ Lister,  
 Trevor Goddard
 Film akcji z Dolphem   
 Lundgrenem w roli głównej.  
 Nick Gunar (Lundgren) to były  
 morderca do wynajęcia. 
00.10     Happy Hour
01.10     mała Czarna – talk show 
02.10     Wyścig – fi lm reż.Renny Harlin; wyst. 
 Sylvester Stallone,  Burt Reyn- 
 olds, Kip Pardue

04.30 Lalola 05.15 Dekoratornia 05.40 Muzyc-
zne listy 06.45 TV Market 07.20 Zbuntowan
08.25 Dziewczyny Fortuny 09.25 Słodkie 
zmartwienia 09.55 Słodkie zmartwienia 10.25 
Nie igraj z aniołem 11.25 mała Czarna
12.25     Lalola – serial komediowy
13.30     Dekoratornia – magazyn 
14.00     Dziewczyny fortuny
15.00     Słodkie zmartwienia 
 – serial obyczajowy
15.30     Słodkie zmartwienia 
 – serial obyczajowy
16.00     Zbuntowani – serial obyczajowy
17.00     mała Czarna – talk show 
18.00     Nie igraj z aniołem – serial
19.00     Eureko, ja to wiem!
20.00     Dzień niepodległości – fi lm sci-fi   
 USA, 1996; reż. Roland Emmer- 
 ich; wyst. Will Smith, Bill  
 Pullman, Mary McDonnell, Jeff  
 Goldblum, Randy Quaid, Vivica  
 A. Fox. Film Sci-Fi. Jeden z  
 najbardziej kasowych fi lmów  
 ostatnich lat. Obcy z kosmosu  
 przybywają na Ziemię w  
 monstrualnych statkach kos 
 micznych z zamiarem zniszcze- 
 nia rodzaju ludzkiego i podboju  
 Ziemi. 
23.00     KŁAMCZUCH 
 – program rozrywkowy
00.00     Czarny Kot – thriller sensacyjny  
 HongKong 1992; reż. Stephen  
 Shin; wyst. Zoltan Buday

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.831 06:00 Żar 
młodości, odc.143 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.464 08:00 Świat według 
Kiepskich, odc.33 08:30 Świat według Kiep-
skich, odc.34 09:00 Świat według Kiepskich, 
odc.108 09:20 Rodzina zastępcza, odc.33 
09:50     Rodzina zastępcza, odc.34
10:25     Miodowe Lata, odc.17
11:00     Malanowski i Partnerzy, odc.22
11:30     Samo życie, odc.1245
12:00     Zamieńmy się żonami, odc.44
13:00     Wzór, odc.8
14:00     Pierwsza miłość, odc.877
14:45     Zwariowany świat Malcolma,  
 odc.134
15:15     Zwariowany świat Malcolma,  
 odc.135
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.55
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.32
17:00     Ostry dyżur, odc.12
18:00     Pierwsza miłość, odc.878
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1246
20:00     Wybraniec śmierci; USA, 1990; r. 
 Dwight H. Little; w. Steven  
 Seagal, Basil Wallace, Keith  
 David, Tom Wright
21:50     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.23
22:00     Studio Lotto
22:55     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.24
00:05     Tajna sieć, cz. 1
02:05     Nagroda gwarantowana, odc.165
03:05     Tajemnice losu, odc.147

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.832 06:00 Żar 
młodości, odc.144 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.465 08:10 Świat według 
Kiepskich, odc.35 08:45 Świat według Kiep-
skich, odc.36 09:15 Rodzina zastępcza, odc.35
09:50 Rodzina zastępcza, odc.36 10:25 Miodo-
we Lata, odc.18
11:00     Malanowski i Partnerzy, odc.23
11:30     Samo życie, odc.1246
12:00     Dom nie do poznania, odc.77
13:00     Wzór, odc.9
14:00     Pierwsza miłość, odc.878
14:45     Zwariowany świat Malcolma, odc.136
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.137
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.56
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.33
17:00     Ostry dyżur, odc.13
18:00     Pierwsza miłość, odc.879
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1247
20:00     Świat według Kiepskich, odc.191
20:30     Świat według Kiepskich, odc.233
21:00     Komedia romantyczna; USA, 2006;  
 r. Aaron Seltzer; w. Alyson Han- 
 nigan
22:00     Studio Lotto
22:50     Najśmieszniejsze Momenty Świata,  
 odc.3
23:50     MOMENT PRAWDY, odc.3
00:50     Nagroda gwarantowana, odc.166
01:50     Tajemnice losu, odc.148

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.833 06:00 Żar 
młodości, odc.145 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.466 08:10 Świat według 
Kiepskich, odc.37 08:40 Świat według Kiep-
skich, odc.38 09:15 Rodzina zastępcza, odc.37
09:50 Rodzina zastępcza, odc.38 10:25 Miodo-
we Lata, odc.19
11:00     Malanowski i Partnerzy, odc.24
11:30     Samo życie, odc.1247
12:00     Gra Wstępna, odc.3
13:00     Wzór, odc.10
14:00     Pierwsza miłość, odc.879
14:45     Zwariowany świat Malcolma, odc.138
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.139
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.57
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.34
17:00     Ostry dyżur, odc.14
18:00     Pierwsza miłość, odc.880
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1248
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Nowego  
 Jorku, odc.56
21:00     MOMENT PRAWDY, odc.4
22:00     Studio Lotto
22:05     Tylko miłość, odc.59
23:05     Z archiwum X, odc.121; USA, 1998;  
 r. Kim Manners
00:05     Z archiwum X, odc.122; USA, 1998; r.  
 Kim Manners. 
01:05     Threshold - strategia przetrwania

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 Brzydula 08:30 Dzień 
dobry TVN 11:00 Zostan top modelka 
12:05     Telesklep 
12:35     Na Wspólnej  
13:05     Milionerzy 
 - teleturniej
14:05     W-11 Wydział Śledczy
 - serial 
14:45     Krok od domu  
 - serial kryminalny (5/22) 
15:45     Rozmowy w toku 
 - program
16:55     Sąd rodzinny 
17:55     Brzydula 
 - serial
18:25     Detektywi 
 - serial
19:00     Fakty 
 - program informacyjny
19:30     Sport 
19:40     Pogoda
19:50     Uwaga!
 - program
20:05     Na Wspólnej
 - serial
20:45     W-11 Wydział Śledczy
 - serial
21:30     39 i pół 
22:30     Kuba Wojewódzki
 - program rozrywkowy
23:30     Dexter II  - serial kryminalny 
 (4/12), USA
00:40     Superwizjer 
01:15     Uwaga! 
01:35     Nocne granie
02:35     Telesklep
02:55     Rozmowy w toku 

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep; 07:00 Granie 
na śniadanie, 08:00 Brzydula 08:30 Dzień 
dobry TVN 11:00 Jak dobrze wyglądać nago 
(4/8), 12:05 Telesklep;12:35 Na Wspólnej 7 
13:05     Milionerzy 
 - teleturniej
14:05     W-11 Wydział Śledczy  
 - serial
14:45     Krok od domu 
15:45     Rozmowy w toku 
 - program
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska
 - program
17:55     Brzydula 
 - serial
18:25     Detektywi 
 - serial
19:00     Fakty 
 - serwis informacyjny
19:30     Sport 
19:40     Pogoda 
19:50     Uwaga! 
20:05     Na Wspólnej
 - serial
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial
21:30     You can dance 
22:30     Job, czyli ostatnia szara komórka  
 - fi lm komedia, Polska, 
00:30     Szymon Majewski Show 
01:35     Uwaga!  
01:55     Nocne granie
02:55     Telesklep
03:15     Rozmowy w toku  
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