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Reklama 
w Expressie...

O 4.45 dokładnie w 70. lat po pierwszych strzałach z pancernika „Schleswig-Holstein”, roz-
poczęły się we wtorek na Westerplatte obchody rocznicowe wybuchu II Wojny Światowej. 
Wśród 20 delegacji rządowych, które przyjechały do Gdańska, znaleźli się szefowie rządów 
Niemiec – Angela Merkel i Federacji Rosyjskiej – Władimir Putin. Z tym ostatnim spotkał się 
przed południem w Sopocie premier Donald Tusk. 

Poszanowanie historii

W porannych uroczysto-
ściach na Westerplatte wziął 
udział prezydent RP Lech 
Kaczyński
- Westerplatte to symbol bo-
haterskiego oporu słabszych 
przeciw silniejszym - powie-
dział prezydent, - dowód pa-
triotyzmu i niezłomności... 
Można zadać pytanie, jakie 
jest porównanie między 
Holokaustem realizowanym 
przez nazistowskie Niemcy 
a Katyniem realizowanym 
przez sowiecką Rosję. Jest 
jedno porównanie między 
tymi zbrodniami, chociaż 
ich rozmiary były oczywi-
ście bardzo różne. Żydzi 
ginęli dlatego, że byli Żyda-
mi, polscy ofi cerowie ginę-
li dlatego, że byli polskimi 
ofi cerami - taki był wyrok i 
w pierwszym i drugim przy-
padku”. 

Tuż po godzinie 21. w mi-
nioną sobotę na skrzyżowa-
niu ulic Chylońskiej i Pia-
skowej w Gdyni Cisowej 

W oka mgnieniu
doszło do tragiczne-
go w skutkach wy-
padku drogowego. 
W wyniku zderze-
nia opla z hyunda-
iem śmierć poniosło 
trzech braci. Kie-
rowca opla 19-letni 
Sebastian B. nie 
miał prawa jazdy, 

był pijany i nie udzieliwszy 
pomocy uciekł z miejsca 
wypadku... 
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Stocznia w Gdyni nie została sprzedana. Katarski fundusz 
rządowy nie zdecydował się na kupno. - Procedura dobie-
gła końca. Wpłata nie nastąpiła – poinformował Aleksan-
der Grad, minister skarbu... 

Zrobieni w... Katar
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Śmiej się z „Expressem”
Przedstawia Tadeusz Krotos
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Pomalował elewacje gdyń-
skich budynków, podziemnego 
tunelu i wiaduktu. Inny nasto-
latek czerwoną farbą malował 
antyfaszystowskie znaki na 
budynkach w centrum miasta. 
A w czerwcu funkcjonariusze 
SOK czterech graffi ciarzy 
złapali na gorącym uczynku, 
gdy właśnie malowali pociąg. 

Skazany za graffi  ti  
O sprawie pisaliśmy kilka tygodni temu. „Malowniczymi” w Gdyni zajmują się policjanci z reaktywo-
wanego w tym roku zespołu ds. rozpoznawania środowiska graffi ciarzy. Jeden ze złapanych przez 
nich w tym roku miał raptem 14 lat. 

Sprawcy oprócz farb mieli 
przy sobie aparat fotogra-
fi czny i kamerę, żeby udoku-
mentować swoje „dzieło”. Z 
kolei na Oksywiu graffi ciarz 
oprócz pomalowania ściany 
zajął się też chodnikiem. 
- Graffi ti stanowi coraz poważ-
niejszy problem ekonomicz-
ny i społeczny. Młodzi ludzie 
niszczą elewacje, powodują 
trwałe uszkodzenie i szpe-
cą nasze miasto – mówi asp. 
sztab. Hanna Kaszubowska, 
rzecznik gdyńskiej policji. 
Malowniczy, jak zostaną już 
złapani, trafi ają do gdyńskie-
go sądu. Jedna z takich spraw 
skończyła się w sierpniu: 10 
miesięcy ograniczenia wol-
ności i prace społeczne – 
taka kara spotkała nastolatka 
z Gdyni, który malował po 
miejskich budynkach. Alek-
sander B. dwa lata temu (miał 

wtedy 17 lat) pomalował bu-
dynki należące do Spółdzielni 
Mieszkaniowej im. Komuny 
Paryskiej oraz tunel pod uli-
cą Morską. Nastolatek będzie 
musiał też pracować społecz-
nie i pokryć koszty zniszczeń; 
łącznie ponad tysiąc zł. 
Tymczasem w sobotni wie-
czór w ręce policjantów ze 
Śródmieścia trafi li następni 
dwaj graffi ciarze. 18-latek i 
jego o trzy lata starszy kolega 
zniszczyli elewację budynku 
przy ulicy Śląskiej. Straty 
zostały oszacowane na prze-
szło 1600 złotych. Policjanci 
złapali ich po tym, jak do-
stali anonimowe zgłoszenie. 
- Gdynianie mieli przy sobie 
pojemniki z farbami w spray-
em koloru czerwonego, nie-
bieskiego i żółtego. Okazało 
się, że tego dnia wymalowali 
sprayem napisy nie tylko na 

ścianie budynku przy ulicy 
Śląskiej, ale i na ścianach 
przy Morskiej, Nowogrodz-
kiej i Warszawskiej. Dodat-
kowo jeden z zatrzymanych 
mężczyzn posiadał przy sobie 
narkotyki – mówi asp. sztab. 
Kaszubowska. 
W chwili zatrzymania graf-
fi ciarze byli pijani. Każdy z 
nich miał około pół promila. 
Grozi im do 5 lat więzienia. 

(tm) 

Gdy wskoczył do morza z or-
łowskiego mola ktoś go za-
uważył i zadzwonił na policję. 
- Policjanci wyciągnęli go na 
brzeg, a pogotowie zabrało 
mężczyznę do szpitala.– mówi 
asp. sztab. Hanna Kaszbuwska, 
rzecznik gdyńskiej policji. 
Udało się go uratować, bo w 
pobliżu znajdował się właśnie 
patrol. - Widząc tragiczną sytu-
ację jeden z policjantów wsko-
czył do morza i złapał mężczy-
znę, który próbował wyrywać 
się. Wspólnie z pozostałymi 
funkcjonariuszami wyciągnął 
na brzeg 51-latka – opowiada 
asp. sztab. Kaszubowska. 

(tm) 

Uratowali 
mu życie
Dzięki szybkiej akcji 
policjantów 51-latek 
nie stracił życia. Męż-
czyzna chciał popełnić 
samobójstwo... 

We wtorek w życie weszła 
ustawa o Systemie Dozo-
ru Elektronicznego (SDE). 
Umożliwia ona kontrolę 
wykonywania kary więzienia 
przez skazanych poza zakła-
dem karnym. Polega na tym, 
że skazani w wyznaczonym 
czasie przebywają w określo-
nym miejscu. Z SDE mogą 
skorzystać skazani na wyrok 
od 6 do 12 miesięcy, któ-
rzy odbyli już połowę kary 
(maksymalny czas przeby-
wania w SDE to 6 miesięcy). 
- SDE polega na monitoro-
waniu za pomocą nadajnika 
umieszczanego na nodze ska-
zanego oraz przez urządzenie 
monitorujące zainstalowane 
w jego domu – tłumaczy Mi-
nisterstwo Sprawiedliwości, 
- oraz przez system informa-
tyczny działający w Centrali 
Monitorowania. W przypadku 
naruszenia przez skazanego 
warunków odbywania kary 
(jego nieobecność w domu albo 
manipulacja przy nadajniku) 
system informatyczny Centra-
li Monitorowania wygeneruje 
informację o tym, a wtedy sąd 
będzie mógł uchylić zezwole-
nie na odbywanie kary w SDE. 
Dla skazanego będzie to ozna-
czało powrót do więzienia. 
SDE rusza właśnie w Warsza-
wie i obejmie maksymalnie 

Do wody weszło dwóch mło-
dych mężczyzn. Mimo że 
wcześniej pili postanowili 
popływać, ale wypłynęli poza 
teren kąpieliska strzeżonego - 
za czerwone boje. Po jednym 
z kolejnych nurkowań z tafl i 
wody zniknął 25-latek. Drugi 
próbował ratować kolegę, ale 
poszukiwania zakończyły się 
fi askiem. Wtedy powiadomił 
służby ratunkowe. 
Po kilku godzinach strażacy 
znaleźli ciało 25-letniego gdy-
nianina. Obecny na miejscu le-
karz mógł już tylko stwierdzić 
zgon. 

(tm) 

... A drugi 
utonął 
Zawiodły umiejętności. 
Górę wzięła brawura. 
Mężczyzna utonął. Był 
pijany. 

Kogo zakują w...  
bransoletkę? 
Od wtorku „wybrani” skazani mogą odbywać 
swoje kary poza więzieniami, ale Gdynię 
system obejmie dopiero w 2011 roku.  

REKLAMA

500 ska-
zanych. W 

Gdyni będzie obowiązywać 
jednak dopiero od 2011 roku. 
- W apelacji gdańskiej system 
będzie obowiązywać od 1. 
stycznia 2011 - mówi Joanna 
Dębek z biura prasowego Mi-
nisterstwa Sprawiedliwości. 
A co, jeśli skazany w Warsza-
wie będzie mieszkańcem Gdy-
ni? - Jeśli mieszka na terenie 
apelacji warszawskiej to jego 
wniosek będzie rozpatrywa-
ny. Jeśli mieszka w Gdyni to 
taki wniosek pozostanie nie-
zrealizowany z powodu braku 
warunków technicznych – tłu-
maczy w rozmowie z „Expres-
sem” generał Paweł Nasiłow-
ski, dyrektor generalny Służby 
Więziennej. 
Ministerstwo Sprawiedliwo-
ści liczy, że wprowadzenie 
SDE pozwoli na częściowe 
rozwiązanie problemu prze-
pełnionych więzień i obniży 
koszt utrzymania skazanych. 
Miesięczny koszt utrzymania 
więźnia odbywającego karę w 
SDE to około 100 zł, a w celi 
to ponad 2 tysiące zł.       

(tm) 

Bracia K. (9, 15 i 19) wracali 
wieczorem z wizyty u rodzi-
ny. Prowadził Kamil, który w 
opinii kolegów był bardzo roz-
sądnym i ostrożnym kierowcą. 
Kiedy zbliżył się do skrzyżo-
wania z Chylońską od domu 
na Zbożowej dzieliło ich zale-
dwie kilkaset metrów. Widział 
z pewnością światła jadącego 
od strony Gdyni samochodu, 
ale nie mógł przewidzieć pędzi 
on szaloną prędkością z pija-
nym szaleńcem za kierownicą. 
Wyjechał i w tym samym mo-
mencie w bok hyundaia ude-
rza z potworną siłą opel. Tak 
potworną, że auto, z braćmi 
rozpada się na pół. Dwaj naj-
starsi giną na miejscu, trzeci 
– 9-latek żyje jeszcze, jednak 
nie może liczyć na ratunek po-
nieważ sprawcy oddalają się z 
miejsca wypadku. Kiedy przy-
jeżdża wezwane przez miesz-
kańców okolicznych domów 
pogotowie na ratunek jest już 
za późno. Lekarze stwierdzają 
zgon dwóch braci. Najmłod-
szy z braci umiera w drodze 

do szpitala. 
Na miejscu pojawiają się straż 
pożarna i policja. Policjan-
ci zauważają, że wskazówka 
prędkościomierza  opla za-
trzymała się na prędkości 165 
km/h. To wskazuje, że jego 
kierowca mógł być sprawcą 
wypadku. Po jakimś czasie na 
miejscu pojawia się kobieta z 
synem. Chłopak jest pijany. 
Kobieta twierdzi, że ukradli 
im samochód, stwierdza, że to 
właśnie opel rozbity w wypad-
ku. Policjanci szybko jednak 
nabierają podejrzeń, że oboje 
coś kręcą. Szybko okazuje się, 
że mają intuicja ich nie zawo-
dzi, a pijany młodzieniec to 
kierowca opla. Zostaje zatrzy-
many. Policjanci dowiadują 
się, że wraz z nim jechał o rok 
starszy kolega i dwie 18-letnie 
dziewczyny. Po kilku godzi-
nach wszyscy zostają zatrzy-
mani. W toku wykonywanych 
czynności policjanci ustalają, 
że Sebastian nie ma prawa jaz-
dy. Pięć razy podchodził do te-
stów i zawsze oblewał. Mimo 

W oka mgnieniu
Tuż po godzinie 21. w minioną sobotę na skrzyżowaniu ulic Chylońskiej 
i Piaskowej w Gdyni Cisowej doszło do tragicznego w skutkach wypadku 
drogowego. W wyniku zderzenia opla z hyundaiem śmierć poniosło trzech 
braci. Kierowca opla 19-letni Sebastian B. nie miał prawa jazdy, był pijany 
i nie udzieliwszy pomocy uciekł z miejsca wypadku. Sąd wydał postano-
wienie o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Sprawca może może 
spędzić w więzieniu nawet 12 lat.

to niedawno rodzice kupili mu 
samochód. W dniu tragedii 
obchodził swoje 19. urodziny 
i wypił dużo alkoholu. Zbyt 
dużo. Badanie wykazuje, że 
we jego krwi jest go ponad 2 
promile.
W poniedziałek Sebastian B. 
usłyszał w prokuraturze za-
rzuty, a sąd przychylił się do 
wniosku o jego tymczasowe 
aresztowanie. 
- Za spowodowanie wypadku 
ze skutkiem śmiertelnym w sta-
nie nietrzeźwości oraz ucieczkę 
z miejsca wypadku grozi kara 
do 12 lat więzienia. Sebastian 
B. przyznał się do winy i złożył 
zeznania pokrywające się z ze-
znaniami świadków. Sąd przy-
chylił się do naszego wniosku 
o trzymiesięczny areszt - mówi 
Małgorzata Gebel, z-ca Proku-
ratora Rejonowego w Gdyni. 

(ANGO)

Policjanci doprowadzają Sebastiana B. - sprawcę śmierci do gdyńskiej prokuratury.

Miejsce, w którym doszło do tragedii 
oddalone jest zaledwie kilkaset metrów 
od domu braci. Dziś pali się tam kilka-
naście zniczy.
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CHCESZ SIĘ POZBYĆ 
SWEGO SAMOCHODU? 

     
ZŁOMOWANIE AUT*       

*złomowanie gratis  
auto części skup 
powypadkowych 
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Zawodnik został przewiezio-
ny do Wrocławia. Grzegorz 
Niciński grał również 
m.in. w Zagłębiu Lubin 
i niewykluczone, że 
zatrzymanie ma 
związek właśnie 
z tym klubem, 
a nie Arką Gdynia, bo 
następnego dnia zosta-
ło zatrzymanych jeszcze 
dwóch byłych 
piłkarzy tej 
drużyny;
Ireneusz K. 
oraz  Andrzej 
Sz. Nickiń-
ski wrócił do 
Gdyni kilka lat 
temu. - Ofi cjalnie 
klub odniesie się do zaistnia-
łej sytuacji po zapoznaniu 
się szczegółowo z przedmio-
tem i charakterem sprawy 
– stwierdził Tomasz Rybiń-
ski, rzecznik prasowy klubu. 
Są to kolejne zatrzymania w 
świecie polskiego sportu. Nie-
dawno został zatrzymany Mar-
cin W., piłkarz Dolcanu Ząbki, 
który miał obiecać pieniądze 
zawodnikom drużyny prze-
ciwnej w zamian za nieuczci-
we zachowanie mogące mieć 
wpływ na wynik spotkania. 
W ubiegły czwartek funk-
cjonariusze wrocławskiej 
delegatury CBA zatrzymali 
Arkadiusza K., drugoligowe-
go sędziego z województwa 

Arka Gdynia vs. policja
Po zakończeniu spotkania tuż przed wyjazdem drużyny ze stadionu w Lu-
binie, został zatrzymany zawodnik Arki Grzegorz Niciński. 

podkarpackiego oraz 
Grzegorza K., byłego trenera 
Motoru Lublin. - Zatrzymania 
te związane są ze śledztwem 
dotyczącym korupcji w pol-
skiej piłce nożnej – mówi 
Temistokles Brodowski, 
rzecznik CBA. Mężczyźni, 

podobnie jak Grzegorz Niciń-
ski, zostali przewiezieni do 
Wrocławia.
Dotychczas w śledztwie do-
tyczącym korupcji w polskiej 
piłce nożnej prokuratura po-
stawiła blisko 600 zarzutów 
ponad stu osobom.          (tm) 

Kilka godzin później przed 
oddanym niedawno do użyt-
ku Domem Zdrojowym pre-
mier Donald Tusk powitał 
premiera Władimira Putina. 
Po powitaniu obaj szefowie 
rządów zamiast przejść do 
Hotelu Sheraton na zapla-
nowane spotkanie „w czte-
ry oczy”, udali się na długi 
spacer po sopockim molo, 
podczas którego – jak wspo-
mniał później na konferencji 
prasowej premier Tusk - po-
ruszyli wiele ważnych dla 
obu naszych krajów tema-
tów.
Wystąpienia obu przywód-
ców rządów podczas konfe-
rencji były bardzo wyważo-
ne. Zapewniali, że stosunki 
polsko - rosyjskie nie powin-
ny opierać się na uprzedze-
niach i krzywdach przeszło-
ści. Starali się nie poruszać 
drażliwych kwestii, o które 
pytali dziennikarze. Mówi-
li o poszanowaniu historii i 
ofi ar i obiektywizmie w ba-
daniu przeszłości.
Atmosferę podgrzało jedno 
z pytań zadanych Putinowi. 
Dziennikarka w imieniu pol-
skich dziennikarzy zapytała, 

jak  Putin wytłumaczy fakt, 
że w chwili gdy rozmawia 
z polskim premierem pań-
stwowa telewizja w jego 
kraju relacjonuje konferen-
cję prasową, na której Służ-
ba Wywiadu Zagranicznego 
Rosji prezentuje książkę 
„Sekrety polskiej polityki 
zagranicznej. 1935-45” na 
łamach której zarzuca po-
lakom współpracę z hitle-
rowskimi Niemcami oraz o 
to czy jest szansa by stronie 
polskiej zostały udostępnio-
ne dokumenty dotyczące 
zbrodni katyńskiej.
Putin nie chciał skomento-
wać publikacji, podkreślając 
potrzebę obiektywnego ba-
dania przeszłości. 
Rosyjski z kolei dziennikarz 
zapytał premiera Tuska o 
jego wizję tych wydarzeń
- To pakt Ribbentrop-Mo-
łotow z sierpnia 1939 roku 
doprowadził do wybuchu 
wojny, a zarówno ten traktat 
jak i Katyń są faktami, które 
każdy niech interpretuje, jak 
najlepiej potrafi . 
W drugiej części wypowie-
dzi podkreślił, że nikt nie 
chce by w Polsce zapomnia-

no jak wiele krwi przelali 
radzieccy żołnierze wyzwa-
lając nasz kraj spod okupacji 
niemieckiej. 
- „Wyzwolili nasz kraj, choć 
wolności nie przynieśli bo 
sami jej nie mieli” - zacy-
tował polski premier słowa 
jednego z węgierskich pisa-
rzy.
Główne uroczystości 70. 
rocznicy wybuchu II Woj-
ny Światowej z udziałem 
przedstawicieli 31 delegacji 
z całego świata, w tym 20 
szefów rządów, odbyły się 
na Westerplatte we wtorek 
po południu, a rozpoczęło 
je, po ofi cjalnym powitaniu 
gości przez premiera, zło-
żenie wspólnego wieńca na 
cmentarzyku poległych We-
sterplatczyków.
Jako pierwszy głos zabrał 
prezydent Lech Kaczyński, 
który przestrzegał przed od-
radzaniem się totalitaryzmu, 
jego przemówienia z wi-
docznym napięciem słuchali 
zarówno Władimir Putin jaki 
i  Donald Tusk, który kiedy 
padły słowa o totalitaryzmie 
w kontekście ubiegłoroczne-
go rosyjskiego ataku na Gru-

Poszanowanie historii

zję ukrył twarz w dłoniach. 
Sam kilka minut później w 
swoim przemówieniu po-
wiedział
– Ta wojna ma swoje tragicz-
ne i ohydne oblicze. Kto bę-
dzie pamiętał o tym, co 70 lat 
temu działo się w Gdańsku, 
już nigdy więcej nie dopuści 
do powtórki z koszmaru. 
Kolejne przemówienia wy-
głosili kanclerz Niemiec An-
gela Merkel, Władimir Putin 
i Julia Tymoszenko.
– Wiemy, że nie możemy 

odczynić tego zła. Wiemy, 
że blizny będą widocz-
ne zawsze. Cudem jest, że 
dziś wspominamy nie tyko 
mroczną czeluść wojny – po-
wiedziała m.in. Merkel
Putin zaś podkreślał, że woj-
nę przed siedemdziesięciu 
laty wywołały intrygi i spi-
ski. Porównał też Pakt Rib-
bentrop – Mołotow do paktu 
o nieagresji zawartego z III 
Rzeszą przez inne kraje. Pu-
tin dodał także, że parlament 
jego kraju potępił Pakt Rib-

bentrop -Mołotow i ocze-
kuje, że inne kraje również 
potępią zawarte wówczas 
pakty.
Po uroczystościach na w 
Dworze Artusa w Gdańsku 
rozpoczęło się przyjęcie 
wydane przez premiera Tu-
ska dla szefów rządów. Na 
przyjęciu nie pojawili się 
premier Władimir Putin, 
kanclerz Angela Merkel, 
oraz Julia Tymoszenko, 
która udała się z wizytą do 
Libii.                       (ANGO)
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SERWIS AGD
Naprawa: pralki, 

lodówki, zmywarki
wszystkie marki

szybko, tanio i solidnie
bezpłatny dojazd 
- całe Trójmiasto

12 -mcy GWARANCJI
tel.: 660 250 851

EG020REKLAMA

Nowym inwestorem Stocz-
ni Gdynia miał być Katarski 
Fundusz Rządowy, Qatar In-
vestment Authority. Pojawił 
się po tym, jak wcześniejszy 
inwestor z tego samego kraju, 
mimo wygrania przetargu nie 
wpłacił za stocznię pieniędzy 
(miał to zrobić do 17. sierp-
nia). Jego wadium, 8 mln euro 
przepadło na rzecz polskiego 
rządu. 
- Jestem do dyspozycji premie-
ra – stwierdził minister. Jego 

dymisja nie jest wykluczona. 
Być może cały przetarg zosta-
nie powtórzony, ale może być 
również tak, że majątek po-
stoczniowy zostanie wyprze-
dany w trybie upadłościowym.
Tymczasem w związku z 
wypowiedziami polityków 
na temat sprzedaży stoczni 
oświadczenie wydała Agencja 
Bezpieczeństwa Wewnętrzne-
go. - Szef ABW przekazuje 
niezwłocznie Prezydentowi 
RP oraz Premierowi i właści-

wym ministrom informacje, 
mogące mieć istotne znacze-
nie. Informację na temat pod-
jętych działań, mających na 
celu ochronę interesów pań-
stwa związanych z polskim 
przemysłem stoczniowym 
w latach 2006 – 2009 ABW 
przedstawi sejmowej Komisji 
do Spraw Służb Specjalnych - 
poinformowała ppłk Katarzy-
na Koniecpolska-Wróblewska, 
rzecznik prasowy ABW. 
Tymczasem w lipcu za-

Zrobieni w... Katar  
Stocznia w Gdyni nie została sprzedana. Katarski fundusz rządowy 
nie zdecydował się na kupno. - Procedura dobiegła końca. Wpłata 
nie nastąpiła – poinformował Aleksander Grad, minister skarbu. 

kończyło się prowadzone 
przez ABW pod nadzo-
rem gdańskiej Prokuratury 
Okręgowej postępowanie w 
sprawie kontaktów na budo-
wę statków. Zdaniem zarządu 
stoczni, osoby, które działały 
w imieniu stoczni i zawierały 
umowy naruszyły swoje obo-
wiązki i przekroczyły upraw-
nienia. Efektem miała być 
„znaczna szkoda w majątku 
stoczni”. Postępowanie zosta-
ło umorzone... - Wobec braku 
znamion czynu zabronionego 
– powiedziała „Expressowi” 
Grażyna Wawryniuk, rzecz-
nik Prokuratury Okręgowej w 
Gdańsku. 
Na wstępnym etapie jest inne 
postępowanie. Ministerstwo 
Skarbu zwróciło się do szcze-
cińskiej prokuratury oraz do 
ABW z wnioskiem o zbadanie 
listu, jaki Szczecińskie Stowa-
rzyszenie Obrony Stoczni wy-
syłało do Stichting Particulier 
Fonds Greenrights, inwestora 
który miał wpłacić 382 mln 
zł za stocznie. Zdaniem mini-
stra Grada list był jawnym sa-
botażem. Jak poinformowała 
„Express” prok. Małgorzata 
Wojciechowicz z Prokuratu-
ry Okręgowej w Szczecinie ta 
sprawa znajduje się obecnie 
na etapie czynności sprawdza-
jących.                               (tm) 

- Na kompelt książek do pierw-
szej klasy wydałam 160 zł, a 
do trzeciej - dla drugiego syna 
- 170 zł. Do tego dochodzą ze-
szyty i inne dodatki, a więc ko-
lejne 100 zł oraz plecaki i piór-
niki, więc znowu ponad 100 zl. 
Czekam na rozpoczęcie roku 
szkolnego, żeby dowiedzieć 
się, co nauczyciele jeszcze po-
wiedzą – mówi nasza czytel-
niczka z Wejherowa. 
- Zestaw podręczników do kla-
sy z nauczaniem integracyjnym 
oraz do angielskiego i religi 
kosztował mnie  ponad 230 zł 
– mówi pani Ania, która zaku-
py robiła w Rumi. - Po dwóch 
latach kupiłam dziecku nowy 
tornister, bo poprzedni znisz-
czył się już, więc wydałam 
następne 70 zł.Do tego docho-
dzą piórniki, kredki i zeszyty; 
kolejne 50 zł. 
Badania, ile kosztuje wypra-
wienie dziecka do szkoły, prze-
prowadził CBOS. W ubiegłym 
roku było to statystycznie po-
nad 700 zł. Książki to połowa 
tej kwoty. Najtańsze zakupy 
można zrobić w hipermarke-
tach, wykorzystując ich oferty 
promocyjne. 
Dla nauboższych przygotowano 
program „Wyprawka szkolna”. 
Przeznaczony jest dla uczniów, 

u których w rodzinie dochód na 
jedną osobę nie przekracza 351 
zł. Uczniowie mogą dostać (za-
leżnie od tego, czy są to pierw-
sze klasy, czy np. gimnazjum) 
od 150 do 280 zł pomocy. Żeby 
pieniądze dostać trzeba złożyć 
wniosek do dyrektora swojej 
szkoły, najpóźniej siódmego 
września razem z zaświadcze-
niem o wysokości dochodów 
albo korzystaniu z pomocy 
społecznej. Jeśli opinia szkoły 
będzie pozytywna to dyrektor 
zwróci rodzicom pieniądze na 
podstawie paragonu. 
- My jesteśmy gotowi, jeśli tyl-
ko ktoś się zgłosi to sekretariat 
jest czynny – mówi Marek Ka-
miński, dyrektor Zespołu Szkół 
nr 1 w Redzie. - Dotychczas 
pytały się o to dwie, trzy oso-
by. 
- W rozporządzeniu chodzi o 
zapewnienie dziecim możli-
wości pozostawienia części 
podrecznikow i przyborów 
szkolnych, aby nie dzwigały 
wszystkiego w tornistrach – 
tłumaczy Jerzy Barski z biura 
prasowego Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej. - Mogą to być 
półki, szafki. Wszystko zależy 
od pomysłowości i możliwosci 
fi nansowych dyrektora. 

(tm) 

Ile kosztuje wyprawka 
do szkoły? 

Rodzice rzadko kiedy przy-
gotowują zdrowe posiłki, naj-
częściej wolą dać parę złotych, 
żeby dziecko kupiło sobie cos 
w szkole i nie martwią już o 
nic więcej. Jak wygląda więc 
drugie śniadanie? Łatwo sobie 
wyobrazić. Na ogół dziecko na 
drugie śniadanie zaopatruje się 
w chipsy, batony , różnego ro-
dzaje napoje gazowane. Jakie 
są tego konsekwencje? Szybki 
wzrost wagi, z czasem otyłość. 
I mało zadawalające wyniki 
lekarskie. Do tego dochodzą 
godziny spędzone przed kom-
puterem, mała ilość ruchu i 
po pewnym czasie z naszej 
ukochanej dzieciny zaczyna 
powstawać mały pączek. Nad-
waga u dziecka ma straszliwie 
konsekwencje, nadwaga w 
tym wieku to nie tylko otłusz-
czenie organizmu, ale także 
początkowe choroby związane 
ze skrzywieniem kręgosłupa. 
Dlatego posiłek, jaki dziec-
ko zjada w szkole, to bardzo 
ważny problem. Są szkoły, w 
których szkolne sklepiki nie 
prowadzą niezdrowej żywno-
ści, ale chyba są one w mniej-
szości. Od kilku lat dzieci ze 
szkół podstawowych otrzymu-
ją darmowe mleko. Teraz do 
szkół wkracza program „Owo-
ce w Szkole”. Pomysłodawcą 
akcji jest Agencja Rozwoju 
Rolnego. Każde dziecko ze 
szkoły, która podpisze umowę 
z Agencją Rozwoju Rolnego 

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Rodzice kupują pod-
ręczniki, zeszyty, plecaki. Wydać na to muszą kilkaset 
złotych, ale najubożsi mogą liczyć na wsparcie. 

Zdrowe odżywianie 
w szkołach
Jak wygląda drugie śniadanie polskich uczniów w szko-
łach? Na pewno bardzo niezdrowo. 

otrzyma porcję owoców i wa-
rzyw. Rodzice nie będą musieli 
za to płacić. Cała akcja rusza 
już w październiku. Miejmy 
tylko nadzieje, że nauczyciele 
i dyrekcje szkół będą zaintere-
sowane tą ciekawą inicjatywą. 
Część rodziców już dawno 
zadbała o zdrowie własnych 
pociech. Wielu z nich ma na-
wet własnego dietetyka, który 
ustala specjalne menu. Wielu 
rodziców dba też o sylwetkę 
swoich dzieci. Nie pozwala-
ją na wielogodzinne siedze-
nie przed komputerem. Robią 
wszystko, aby ich dzieci zajęły 
się sportem. Pamiętajmy, że w 
Europie zachodniej unika się 
szkodliwego jedzenia i w pra-
wie wszystkich rodzinach dzie-
ci otrzymują tam słodycze raz 
w tygodniu, na ogół w sobotę. 
Miejmy nadzieje, że ten zwy-
czaj zagości także w naszych 
domach, co wyjdzie tylko na 
zdrowie naszym dzieciom.

Jarosław Woliński

Proszę zobaczyć jak wyglądał 
kiedyś Bulwar Nowowiejskie-
go w Gdyni, a jak wygląda 
teraz. Kiedyś było to miejsce 
odpoczynku i spacerów prawie 
wszystkich gdynian, nikt nie 
musiał bać się o bezpieczeń-
stwo swoje i swoich dzieci, 
mógł spokojnie spacerować 
rozkoszując się tylko pięknym 
widokiem morza. Jak wyglą-
da bulwar Nowowiejskiego 
dziś? Bulwar przede wszyst-
kim został zwężony o trasę dla 
rowerzystów i idąc na spacer 
trzeba uważać aby nie zostać 
potrąconym przez rowerzystę 
i patrzeć aby nasze dziecko 
nie wpadło pod pędzący rower. 
Wszystko wyglądałoby dobrze 
gdyby rowerzyści  stosowa-
li się do zasad ruchu. Idąc na 
spacer proszę przyjrzeć się, jak 

osoby jadące na rowerach trak-
tują bulwar. Bardzo często ich 
rowery śmigają nie tylko  po 
wyznaczonym pasie ruchu ale 
przekraczają linię wjeżdżając 
pomiędzy spacerujących ludzi. 
Na pasie wyznaczonym dla ro-
werzystów nie ma też mowy o 
zachowaniu prawostronnego 
kierunku ruchu. Najczęściej 
rowerzysta jedzie środkiem, a 
jadący naprzeciw w tym mo-
mencie wjeżdża na pas dla 
przechodniów i tym samym 
już stwarza wielkie zagrożenie. 
Kolejną sprawą są przejścia dla 
pieszych na pasie dla rowerzy-
stów. W kodeksie drogowym 
jest określone jednoznacznie 
jak należy zachować się zbli-
żając się do przejścia dla pie-
szych-należy bezzwłocznie 
zwolnić . Proszę zobaczyć, 

Piraci na rowerach
Co raz częściej Polacy przesiadają się z samochodu na rower. Wiemy, jak 
jeżdżą  nasi kierowcy, jak często omijają przepisy drogowe. Tak się zdarza 
teraz na szlakach rowerowych. 

czy któryś z rowerzystów do-
stosowuje się do tego przepisu. 
Oprócz tego, że pas przezna-
czony jest dla rowerzystów, 
poruszają się po nim także po-
jazdy, które zostają wypożycza-
ne w pobliskiej wypożyczalni. 
Zajmują one czasami ponad 
połowę miejsca dla rowerzy-
stów. W takiej sytuacji nie ma 
mowy aby rowerzysta przeje-
chał obok nie wjeżdżając na pas 
dla pieszych. Rowerzyści na 
świecie to szczególna grupa, a 
rower przeżywa drugą młodość, 
ale nasi rowerzyści chociaż na 
pewno nie wszyscy, podobnie 
jak kierowcy samochodów za 
nic mają przepisy ruchu drogo-
wego. Skutkiem tego, podobnie 
jak u kierowców samochodów, 
i wśród rowerzystów zaczyna 
coraz częściej dochodzić do 
wypadków śmiertelnych. Może 
czas aby straż miejska zwróciła 
baczną uwagę na rowerzystów. 
Czy nasi kierowcy, bez względu 
na rodzaj prowadzonego pojaz-
du muszą należeć do grona tych, 
którzy stwarzają najwięcej za-
grożenia? Są takie regiony, jak 
choćby Skandynawia, która jest  
królestwem ruchu rowerowego 
i miejscem gdzie jest najwięcej 
tras rowerowych gdzie niema z 
tym żadnego problemu. Bierz-
my przykład od sąsiadów, bo 
jazda na rowerze to coś wspa-
niałego. A u nas niestety  jest z 
tym problem.
                  Jarosław Woliński

Pod koniec ubiegłego roku 
gdyńska poczta otrzymała z 
Argentyny dwie przesyłki ad-
resowane do mieszkających 
w Gdyni Jolanty K.i Alek-
sandra W. W znajdujących 
się w nich albumach, pomię-
dzy stronami, były ukryte się 
woreczki foliowe z białym 
proszkiem. Badanie wykaza-
ło, że jest to kokaina - łącznie 
ponad kilogram. Jej wartość 
została oszacowana na ponad 
200 tysięcy zł. 
Po odkryciu narkotyków zo-
stała przeprowadzona prowo-
kacja. Paczki – już bez koka-
iny – z pwortem zamknięto, 
oznakowano środkiem flu-
orescencyjnym i zwrócono 
do poczty, żeby sprawdzić, 
kto je odbierze. W ten spo-
sób oprócz adresatów została 
zatrzymana również trzecia 
osoba - Artur B., bo właśnie 
jemu paczki z kokainą zosta-
ły przekazane. 
Akt oskarżenia w tej sprawie 
trafił właśnie do sądu. Za-
trzymanym grozi – za „przy-
wóz znacznej ilości środków 
odurzających” - nie mniej niż 
3 lata więzienia.             (tm) 

Kokaina 
trafi ła 
do sądu 
Zakończyło się prokura-
torskie postępowanie w 
sprawie przemytu koka-
iny. Narkotyki znaleźli 
funkcjonariusze Straży 
Granicznej w Gdyni. 



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

5www.gdynia.ymca.pl Czwartek, 3 września 2009 DENOVO  YMCA GDYNIA

Nr 9 (39)
wrzesień

2009

W angielski deszczowy poranek 
lądujemy w Liverpoolu. W 2001 
r. lotnisko przyjęło imię Johna 
Lennona, a muzyk ma tu swój 
posąg w hali odlotów samolotów. 
Jest to postać z brązu w charakte-
rystycznych okularach, z rękami 
w kieszeniach. Gdy opuszczamy 
terminal, pogoda już się zmie-
niła, zza chmur wygląda słoń-
ce. Tutaj też stoi żółty blaszany 
model Yellow Submarin. Od 
razu przypominają mi się słowa 
słynnej piosenki: „In the town 
where I was born...” („W mie-
ście, w którym się urodziłem”). 
I tak zaczyna się nasze spotkanie 
z legendą Beatlesów. W mieście, 
w którym urodzili się, dorastali, 
gdzie założyli swój zespół.
Jedziemy do centrum. Koło 
hotelu „Hard Days Night” 
jest wąska uliczka z szyldem: 
„Welcome to Mathew Street, 
Birthplace of The Beatles”. To 
tu narodził się zespół – w The 
Cavern Club wystąpili po raz 
pierwszy 21 lutego 1961 r. Dali 
w klubie 292 koncerty, a ostatni 
3 sierpnia 1963 r. The Cavern za-
mknięto i rozebrano w 1973 r. z 
powodu budowy metra. W 1984 
r. z tej samej cegły powstała, tuż 
obok, wierna kopia słynnego 
pubu, surowe wnętrze z czer-
wonej cegły, w głębi niewielka 
scena, a na ścianach fotografi e 
Beatlesów i oryginalne plakaty. 
Każdego dnia wieczorem można 
tu wpaść, by posłuchać muzyki 
na żywo, a przede wszystkim 
wielkich przebojów słynnej 
czwórki. Naprzeciwko wejścia 
nonszalancko opiera się o ścianę 
John Lennon (posąg).
Idąc dalej, mijamy The Beatles 
Shop z fi gurami wielkiej czwór-
ki nad wejściem. To niewielkie 
pomieszczenie z wyborem pla-
katów, magazynów, książek, 
płyt, oryginalnych zdjęć i gadże-
tów może przyprawić o zawrót 
głowy.
Przy Stanley Street oglądamy 
rzeźbę siedzącej na ławce Ele-
anor Rigby. Piosenka „Eleanor 
Rigby” ukazała się w 1966 r. na 

Uwielbiam wakacje!

Liverpool – miasto 
legendy rocka
W 2007 roku Liverpool obchodził swoje 800-lecie, a rok 2008 powitał jako Europejska Stolica 
Kultury. To znakomity powód, by odwiedzić to portowe miasto nad rzeką Mersey w północno-za-
chodniej Anglii. My udaliśmy się tam śladem legendarnych Beatlesów...

płycie „Revolver”. Dalej mijamy 
kramy z pamiątkami i szalikami 
Liverpool FC. Po drodze jeszcze 
chińska dzielnica, najstarsza w 
Europie i jesteśmy w Anfi eld. To 
siedziba Liverpool FC, najbar-
dziej utytułowanego angielskie-
go klubu piłkarskiego. By wejść 
na stadion, trzeba wcześniej 
zarezerwować miejsce. Nieste-
ty, zwiedzamy tylko muzeum, 
w którym największą atrakcją 
dla nas jest imponujący puchar 
zdobyty w 2005 r. przy udziale 
Jerzego Dudka podczas fi nału 
Ligi Mistrzów w Stambule. Na-
sza trasa prowadzi teraz wśród 
zabytkowych budowli, których 
w Liverpoolu nie brakuje. Wal-
ker Art Gallery przy William 
Brown Street, zwana również 
galerią narodową północnej 
Anglii, może poszczycić się 
ogromną kolekcją dzieł sztuki 
od średniowiecza po współ-
czesność (m.in. Rembrandt, 
Turner, Monet, Rossetti, 
Hockney). Dla turystów z 
Polski dużą atrakcją jest pocho-
dzący z Gdańska bursztynowy 
kabinet z ok. 1700 r. Natomiast 
w 2007 r. swoją wystawę miał tu 
Paul McCartney (obrazy, foto-
grafi e, rzeźba w drewnie).
Rzadko zdarza się, aby dwa 
główne kościoły stały po prze-
ciwnych stronach jednej ulicy. 
Na jednym końcu zbudowana w 

stylu gotyckim olbrzymia świąty-
nia anglikańska, Liverpool Ca-
thedral, jest doprawdy ogromna 
i ma podobno największe dzwo-
ny na świecie; rzymskokatolicka 
Liverpool Metropolitan Cathe-
dral (katedra Chrystusa Króla) 
przypomina charakterystycznym 
kształtem raczej statek kosmicz-
ny. Przy jej budowie pracowało 
wielu Irlandczyków. Konsekro-
wana w 1967 r. katedra zaska-
kuje nowoczesną architekturą 

i wnętrzem, w którym ławy 
ustawiono w okrąg, by ołtarz 
był dobrze widoczny z każdego 
miejsca, zaś imponujące sklepie-
nie zdobi wspaniały witrażowy 
panel. W 1982 r. katedrę odwie-
dził Jan Paweł II. W każdą nie-
dzielę o godz.13 odprawiana jest 

msza po polsku. Obie katedry 
łączy ulica o adekwatnej nazwie 
– Hope Street (ulica Nadziei). 
Zmierzamy teraz w stronę roz-
sławionych w piosenkach Penny 
Lane i Strawberry Field. Tu 
można spotkać prawdziwych 
fanów Beatlesów. Od 
tamtych czasów w mie-
ście zmieniło się wie-
le, jednak na rondzie 
przy Penny Lane, 
uwiecznionym w 
piosence o tym sa-
mym tytule, czas 

jakby się zatrzy-
mał. Tytułowych 

pól truskawkowych 
już nie ma, ale przy 

słynnej czerwonej 
bramie można zanu-

cić „Strawberry Fields 
Forever”.

Nazajutrz wyruszamy do Albert 
Dock. Wspaniale zachowana 
linia brzegowa i port zostały 
wpisane na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. W Al-
bert Dock skupiły się przeróżne 
muzea, takie jak: Tate Liverpool 

(największa po Londynie galeria 
sztuki współczesnej w Anglii), 
muzeum morskie Merseyside 
Maritime Museum (m.in. z eks-
ponatami z Titanica), muzeum 
niewolnictwa oraz przebojowe 
The Beatles Story. Wieczorem 
charakterystyczne zabudowania 

z czerwonej cegły oraz 
kolorowe ło-

dzie i żaglówki 
malowniczo od-
bijają się w wo-
dzie, a wtedy 
Albert Dock 
zmienia swój 
charakter i 
z centrum 
galerii staje 
się ulubio-
nym miej-
scem spacerów i 
spotkań w pubach.

Jednak prawdziwą podróż w 
czasie przeżywamy w muzeum 
Beatlesów The Beatles Story. 
Ekspozycje opowiadają historię 
zespołu, a dzięki wiernie od-
tworzonym realiom z tamtych 
czasów mamy wrażenie, że 
uczestniczymy w wydarzeniach 
sprzed lat. Historia obejmuje 
okres od skromnych początków 
( 1957 r.–1960r. lata formowa-
nia zespołu, gdy jego skład się 
zmieniał) po wyniesienie grupy 
na szczyty sławy (1960 r.–1970 
r.) i przedstawia Beatlesów jako 
zjawisko muzyczne i kulturowe, 
a dźwiękowy przewodnik (także 
po polsku!) podaje również wie-
le interesujących komentarzy i 
ciekawostek.
Miejscem prawdziwego kultu są 
także domy, w których mieszkali 
i wychowali się Paul McCartney 
oraz John Lennon.
W Mendips, przy 251 Menlove 
Avenue, John Lennon mieszkał 
od 5. do 23. roku życia, wycho-
wany przez ciotkę Mimi. Dom, 
choć częściowo przebudowany, 
zachował klimat tamtych cza-
sów za sprawą starych mebli i 
sprzętów. Oglądamy album za 
zdjęciami rodzinnymi i wiele 
pamiątek. W  pokoju Johna Len-
nona wciąż są ulubione książki, 
a na ścianie wiszą plakaty idoli 
tamtych czasów.
Na 20 Forthlin Road wita nas 
kustosz domu Paula McCart-
neya, bardzo do niego podobny. 
Na ścianach wisi mnóstwo fo-
tografi i z prób zespołu oraz pry-
watne zdjęcia rodzinne.
Od ponad 20 lat w ostatnim ty-
godniu sierpnia organizowany 
jest poświęcony Beatlesom In-
ternational Beatles Week. W 
dzień i w nocy w pubach i na uli-
cach ponad 200 zespołów gra ich 
kompozycje. Koncertom towa-
rzyszą wystawy sztuki, festiwale 

i jarmarki.
Liverpool to przede wszyst-
kim miasto Beatlesów, nawet 

jeśli ktoś nie pamięta, to przy-
pomni mu o tym pierwszy na-
potkany grajek śpiewający coś 
z repertuaru najsłynniejszego 
zespołu muzycznego XX wieku 
– The Beatels.

Dorota Kitowska, 
koordynator Gdyńskiego  

Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
Oddział YMCA 

Liverpool stale się rozwija.

Przed wejściem do The Cavern Club 

stoi John Lennon.

The Cavern Club – na tej scenie 

koncertowali Beatlesi.

Na tle portretu Paula McCartneya.

Uroczy Albert Dock.
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DeNovo

Sen i my z jednych złożeni pier-
wiastków,/Żywot nasz krótki w sen 
owinięty. „Burza”
O, co za widok! Tyle cudnych istot!/
Piękna jest ludzkość! O nowy, wspa-
niały/Świat, w którym żyją tacy lu-
dzie. „Burza”
(…) nie ma rzeczy dobrych ani 
złych, a jedynie myślenie czyni je 
takimi. „Hamlet”
Czy było kiedykolwiek piórko, tam 
i na powrót podmuchem miotane 
jak ten tłum? „Henryk VI”
Serce tygrysie pod skórą kobiecą. 
„Henryk VI”
Świat jest teatrem, aktorami ludzie,/
Którzy kolejno wchodzą i znikają./
Każdy tam aktor niejedną gra rolę, 
/Bo siedem wieków dramat życia 
składa. „Jak wam się podoba”
(…) wolałbym / Być po swojemu 
sługą niż panować/Po służalczemu. 
„Koriolan”
Bądź wielkim w czynie, jakim my-
ślą byłeś. „Król Jan”
Kto chce lepszego, często dobre tra-
ci. „Król Lear”
Bóg go stworzył, niech więc uchodzi 
za człowieka. „Kupiec wenecki”
Raz jeszcze stare przysłowie spraw-
dzone:/Stryczek i żona z góry prze-
znaczone. „Kupiec wenecki” 
Dla miłosierdzia nikt przymusu nie 
ma;/Ono jak kropla niebieskiego 
deszczu/Spływa na ziemię, dwakroć 
błogosławi/Tego co daje, i tego, co 
bierze. „Kupiec wenecki”

Co się raz stało, już się nie odstanie. 
„Makbet”
Czyny przeciwne naturze rodzą 
przeciwny naturze niepokój. „Mak-
bet”
Prawo, choć spało, ale nie umarło. 
„Miarka za miarkę”
Innych leków, prócz nadziei,/Nie 
znają ludzie nieszczęśni. „Miarka 
za miarkę”
Strzeż się zazdrości,/Zielonookiej 
bestii, która żre/Swoje ofi ary i drwi 
z nich zarazem. „Otello”
(…) konieczność jest największą 
cnotą. „Ryszard II”
Wariat, kochanek, poeta – to trzy/ 
Różne wcielenia mocy wyobraźni. 
„Sen nocy letniej”
Jak to mówią: latek przybywa, kle-
pek ubywa. „Wiele hałasu o nic”
Bo tak to jest, że gdy coś posiada-
my,/Nie doceniamy tego; gdy straci-
my,/Z żalu gotowiśmy nawet prze-
ceniać/niedostrzeganą dawniej war-
tość rzeczy. „Wiele hałasu o nic”
Nie czas boleć nad nieszczęściem,/
Gdy już się nie da go cofnąć czy 
wstrzymać. „Zimowa opowieść”
Ufaj niewielu, ale wszystkich ko-
chaj./Nie krzywdź nikogo, bądź 
wrogom twym równy/
Siłą twa raczej niż siły użyciem. 
„Wszystko dobre, co się dobrze 
kończy” 

Myśli zebrała 
Elżbieta Wierszko 

Jeszcze nie przebrzmiały echa 
uroczystości przypominającej 
minioną, lecz niezapomnianą 
przeszłość, a już pojawiły się 
nowe przeżycia związane z 
Powstaniem Warszawskim. 
Wzruszenie wywołują relacje 
uczestników i ludzi będących 
świadkami zdarzeń tamte-
go Sierpnia w Warszawie. 
Wszystkie obrazy z tamtych 
czasów świadczą o bezgranicz-
nej ofi arności ludzi, których 
zjednoczyła wspólna  walka o 
wolność.
Chłopcy – żołnierze Armii 
Krajowej – byli przez kilka 
lat przygotowywani do walki 
z wrogiem nie tylko praktycz-
nie, ale i z przekonaniem, że ta 
walka ma sens. Celem, który 
Powstanie Warszawskie miało 
osiągnąć przez zapał i zaan-
gażowanie walczących, była 
wolność.
Niestety, pewne okoliczności 
spowodowały, że cel okazał 
się niemożliwy do spełnienia. 
Powstanie trwało 63 dni, co w 
ówczesnej sytuacji było praw-
dziwym cudem. Tysiące zgi-

Wśród ciemniej nocy okupacyjnej
sen o wolności kiedyś się przyśnił,

chłopcom –żołnierzom Armii Krajowej,
tym z Mokotowa i tym z Powiśla.

W sierpniu walczyli na barykadach,
wierząc tak mocno w swoje zwycięstwo, 

którego wszyscy oczekiwali…
Na nic się zdały odwaga, męstwo.

Zbyt wielkie siły były przeciwne,
by Polska wolność swą odzyskała,

 tak się sprzysięgli i tak czynili,
by tej wolności długo nie miała.

Zostali chłopcy z Armii Krajowej,
co się znaleźli w życiowym cieniu,

bo zamiast wieńców, tych laurowych,
zamknęli wszystkich chłopców w więzieniu.

Zamiast orderów za bohaterstwo,
że chcieli Polskę wyrwać z niewoli,

i wobec splotu losów okrutnych,
dożyli własnej, smutnej niedoli.

Zupełnie nagle, niespodziewanie,
dotknęło ich tam srogie cierpienie,

stracili zdrowie, stracili radość,
bo los im życie całkiem odmienił.

I dziwnym trafem, ci dzielni chłopcy
w szpitalu znaleźli się pod strażą.
Drewniany barak na skraju lasku,
stał się namiastką domu, od razu.

Jaki był koniec tamtych zabiegów
nikt się już dzisiaj więcej nie dowie,

nikt już nie spotka dawnych kolegów,
bo żadnych śladów, nie zostawili po sobie.

Lecz w sercach ludzi została blizna,
i w całym świecie w naszym kraju.
O nich pamięta Polska-Ojczyzna

i ludzie ciągle ich pamiętają!

 PS Chłopcy z więzienia przy ul. Kurkowej  trafi li do Akademii 
Medycznej w Gdańsku,  ponieważ zachorowali na otwartą 
gruźlicę. Był rok 1947. Historia niestety, prawdziwa.

N.P.Ż

YMCA to także ludzie, którzy 
ją tworzą, którzy tu pracują. 
Na ogół nie zauważamy ich 
pracy, po prostu są: pracowni-
cy recepcji, dozoru, sprzątają-
cy, konserwatorzy… Bez nich 
jednak nie byłoby możliwe 
prowadzenie zajęć w YMCA.
Po długiej chorobie odszedł w 
wieku 76 lat wieloletni pra-
cownik Polskiej YMCA, Pan 
Stanisław Humienny. Trudno 
sobie wyobrazić recepcję bez 
pana Stanisława. Ujmował 
serdecznością i otwartością. 
Potrafi ł wysłuchać i doradzić, 

dla każdego miał dobre słowo. 
Swoje obowiązki wypełniał 
sumiennie, jak mawiał – tak 
został wychowany. Swoją po-
stawą uczył nas szacunku do 
drugiego człowieka, do pra-
cy, do przełożonych. Był przy 
tym człowiekiem niezwykle 
skromnym. W sposób niezau-
ważalny wychowywał przez 
przykład. Taki pozostanie w 
naszej pamięci! 

Radosław Daruk 
prezes Zarządu Ogniska
ZMCh „Polska YMCA” 

w Gdyni

Głęboko poruszeni śmiercią
śp.

kmdr. Czesława Szyftera
łączymy się w smutku i  żalu

z p. Heleną Szyfterową
Z wyrazami serdecznego współczucia i otuchy

Gabriela Kurpisz-Kasprzak i słuchacze
Polszczyzny pięknej i poprawnej

Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Bene quiescas, Panie Komandorze!

Wspomnienie…
Dla wielu gdynian YMCA to miejsce, do którego chętnie 
przychodzą na różne zajęcia, aby rozwijać swoje pasje i 
zainteresowania, ćwiczyć hart ciała i ducha. 

„63, czyli Gloria Victis”

Nie wiedziałem natomiast, 
że w nieopodal leżącym Żar-
nowcu znajduje się majątek 
ofiarowany przez naród pol-
ski Marii Konopnickiej na 
ćwierćwiecze jej pracy twór-
czej. 
Muzeum Marii Konopnickiej 
położone jest w malowniczym 
parku. Właśnie ze względu 
na otoczenie został wybrany 
przez poetkę spośród wielu 
propozycji przygotowanych 
przez komitety jubileuszowe. 
Naszą wizytę rozpoczęliśmy 
od lamusa. Przywitała nas 
pani mgr Barbara Bukowska, 
kierownik Działu Literackie-
go oraz Biblioteki muzeum. 
Jej twarz wydała mi się zna-
joma. Włosy uczesane w kok, 
łagodne rysy twarzy i spokoj-
ne spojrzenie mądrych oczu. 
Wydawała się jakby z innej 
epoki. Obejrzeliśmy ekspo-
naty zgromadzone w lamu-
sie, a były to wydawnictwa 
ukazujące szerokie zaintere-

Bez ogródek…

Z wizytą u Marii 
Konopnickiej
Podczas letnich wędrówek dotarłem w okolice 
Krosna. Miasto to wraz z Jasłem kojarzyło mi się 
dotychczas wyłącznie z Ignacym Łukasiewiczem, 
lampą naftową i początkami światowego przemysłu 
naftowo-gazowniczego.

sowania poetki oraz jej por-
trety różnych autorów. Wtedy 
doznałem olśnienia… Pani 
Barbara do złudzenia przypo-
minała Marię Konopnicką! 
Nie my pierwsi dokonaliśmy 
tego odkrycia, ale uczucie 
było niesamowite. Od tego 
momentu wydawało się nam, 
że oprowadza nas osobiście 
Maria Konopnicka. Zobaczy-
liśmy piękne wyposażenie 
dworku z przełomu XIX i 
XX stulecia, secesyjny salon 
i wspaniały gabinet poetki. 
Nasza gospodyni pokaza-
ła nam też niedostępne dla 
wszystkich zwiedzających 
kuchnię i pokoje na piętrze, 
gdzie urządzona była m.in. 
pracownia malarska Marii 
Dulębianki. Była to niezwy-
kła podróż w czasie.
Pani Barbara podzieliła się z 
nami swoją wieloletnią pa-
sją. Pomyślałem, że to dzisiaj 
rzadkość móc spotkać oso-
by, które tak świetnie łączą 
pracę zawodową z życiową 
pasją. Dlatego życzę drogim 
Czytelnikom oraz sobie jak 
najczęstszego napotykania 
na swojej drodze osób takich, 
jak pani Barbara Bukowska. 
I serdecznie zachęcam do od-
krywania piękna naszej pol-
skiej ziemi.

Radosław Daruk 
prezes Zarządu Ogniska
ZMCh „Polska YMCA” 

w Gdyni

Szekspira myśli złote
Nie wypada się zestarzeć, zanim się nie zmądrzeje. „Król Lear”

Sierpień 1944 r.

Ten grzmot płynący nad Warszawą,
granatów plusk i kaszel salw,

to niebo, które ogniem krwawi,
różowiąc świtem broni stal.

Wichurą rozwiej dookolną
Nike, i szumem skrzydeł graj,

z tej burzy, niby piorun-wolność,
rozświetli innym SIERPIEŃ kraj!

Proroczy wiersz nieznanego autora A.P., napisany 
w Warszawie 23 sierpnia 1944 r. w czasie  trwania Po-

wstania Warszawskiego. Wiersz otrzymałam od Powstań-
ców  w Warszawie, już po powstaniu.

  Nina P.Ż.

W moim sercu i pamięci

nęły, tysiące musiały opuścić 
Warszawę. Część ludzi znala-
zła się w obozie w Pruszkowie, 
inni w domach okolicznych 
mieszkańców, także w Skier-
niewicach i innych miejscach.
Potem mimo wszystko ludzie 
zaczynali wracać do Warsza-
wy, której prawie nie było. 
Znaleźli się w bardzo trud-
nych warunkach. Brakowało 
prawie wszystkiego, nie było 
prądu, wody, jedzenia. Wiel-

kim wydarzeniem na Powiślu 
było otwarcie piekarni przy 
ulicy Smoluchowskiego, gdzie 
wypiekano chleb z owsianej 
mąki. Podjęto próby urucho-
mienia komunikacji miejskiej 
w postaci samochodów cięża-
rowych z ławkami w środku i 
z drabinkami do wchodzenia. 
Powstało BOS, czyli Biuro 
Odbudowy Stolicy. Potem 
zaczęły się prace przy odgru-
zowaniu miasta. Ważne było 

hasło: byle do jutra!
Równocześnie trwała akcja 
ekshumacji i identyfi kacji po-
ległych - dzielnych żołnierzy, 
którzy walczyli o wolność, o 
Polskę.
Mogiły poległych były wszę-
dzie, na podwórkach, na traw-
nikach... Rodziny starały się za 
wszelką cenę odnaleźć swoich 
bliskich. Rozpowszechniły się 
tak zwane noce pokutne: zbie-
rano się w mieszkaniach, przy 
małych ołtarzach i podczas 
wspólnych modlitw omdlała 
osoba (medium) przekazywała 
informacje na temat bliskich, a 
niektórzy nawet ich odnajdo-
wali. Ludzie wierzyli i ciągle 
się modlili. Życie bardzo po-
woli, ale powracało do stolicy. 
Dziś wspominamy i uczestni-
czymy w uroczystościach, by 
przywracać pamięć o tamtych 
wydarzeniach.

Pamiętajmy! Gloria Victis!

Nina Pruszkowska-Żelazkowa, 
słuchaczka GUTW 

Oddział YMCA
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Pan Jan przyjechał do Gdy-
ni z południa Polski w 1968 
roku. Studia w Krakowie w 
ciekawych czasach Soboru 
watykańskiego II zaowoco-
wały zainteresowaniami eku-
menicznymi, które z czasem 
zaprzątnęły go niemal całko-
wicie.
Aby zdobyć to, czego się pra-
gnie, trzeba mieć silną moty-
wację. Najpierw czytanie ksią-
żek, które wpadną w ręce. Po-
tem sporządzenie listy pozycji, 
które koniecznie należy po-
znać. Wreszcie własne studia, 
by zgłębić temat. Profesjona-
lizm to podstawowy warunek, 
jaki musi spełnić wykładow-
ca. Wszyscy jednak wiemy, że 
to nie wystarczy. Trzeba mieć 
jeszcze to coś w sobie. Przede 
wszystkim otwartość na dru-
giego człowieka; serdeczność 
i życzliwość; umiejętność 
opowiadania lub po prostu 
snucia opowieści. Dopiero 
wtedy można zadać pytanie: 
dlaczego prawosławie? 
Podobno wielkie wrażenie na 
małym Janku zrobiła pieśń nu-
cona przez ojca, który podczas 
służby wojskowej w Równem 
(obecnie Ukraina) uczestni-
czył w nabożeństwach w cer-

kwi i zapamiętał słowa, 
melodię Hospodi pomi-
łuj. Z ulotności tej aneg-
dotki zdaję sobie sprawę, 
kiedy pan Jan zaczyna opo-
wiadać o swoich prawosław-
nych przyjaciołach. O tym, 
że są młodzi i zaangażowani, 
wykształceni i bezpruderyjni. 
Jako ludzie wierzący budują 
cerkwie, wykorzystując zna-
jomość kultury bizantyjskiej 
oraz tradycję i historię prawo-
sławia. Śpiewają swoje pieśni 
w języku staro-cerkiewno-sło-
wiańskim, kultywują obycza-
je, piszą ikony. Prawosławie 
– mówi pan Jan – to liturgia, 
przyroda i ludzie. Wszystkie-
go warto zakosztować. Dlate-
go w maju współorganizował 
wycieczkę do Supraśla, by 
poprzez działającą tam Akade-
mię Supraską pokazać piękno 
prawosławia. Z entuzjazmem 
wylicza miejsca, które udało 
się odwiedzić, rozmowy, któ-
rymi wzbogacano spotkania, 
spotkania, które przekształciły 
się w przyjaźnie.
„Teologia prawosławna jest 
mistyczna. (…) mówi o Bogu 
przede wszystkim w relacji 
do człowieka – korony całego 
stworzenia. (…) jednocześnie 

Widzowie - niezrażeni du-
chotą (doprowadzającą do 
omdleń! ) w pozbawionych 
klimatyzacji salach Malarni 
i Kameralnego, niezniechę-
ceni barierką utrudniającą 
widoczność z balkonu Teatru 
Wybrzeże, cierpliwie znoszą-
cy eksperymenty z napisami 
tłumaczącymi spektakle ob-
cojęzyczne - gotowi są wiele 
poświęcić, byle tylko przeżyć 
jeszcze raz dramat niespełnie-
nia Hamleta i Ofelii, zapłakać 
ponownie nad okrucieństwem 
Ryszarda III, znowu pośmiać 
się z bohaterów „Snu nocy 
letniej”. Jak przed wiekami 
uczestniczą w święcie teatru, 
by za postaciami ze sztuk 
Szekspira powtarzać pytania 
o miłość i przyjaźń, władzę 
i zbrodnię, zemstę i brak 
tolerancji. Przedstawienia 
bywają wybitne, interesują-
ce lub kontrowersyjne, ale 
wszystkie oklaskiwane są z 
takim samym entuzjazmem. 
To niezaprzeczalnie zasługa 
Szekspira (kimkolwiek był!), 

czyli autora nieśmiertelnych 
tekstów. Siłę przekazu do-
datkowo wzmacnia talent, 
wrażliwość artystyczna i wy-
obraźnia tych, którzy tworzą 
współczesne inscenizacje i 
sprawiają, że  problemy za-
pisane w utworach wybitne-
go stratfordczyka są wciąż 
aktualne. Ale nie byłoby 
sierpniowych emocji, gdyby 
profesor Limon, prezes Fun-
dacji Theatrum Gedanense, 
nie zaczął realizować swoich 
marzeń związanych z odbu-
dową gdańskiej Szkoły Fech-
tunku, jedynego teatru elżbie-
tańskiego przeniesionego na 
kontynent. We wrześniu, po 
wielu latach krzątaniny biu-
rokratycznej, położony zosta-
nie kamień węgielny pod te-
atr zrekonstruowany według 
pomysłu architektonicznego 
prof. Renato Rizziego z We-
necji. Jeśli wierzyć prof. Cie-
chowiczowi: „Takiego teatru 
nigdzie nie ma”.**
XIII Festiwal Szekspirowski 
właśnie zakończył się. Kry-

tycy i recenzenci przystąpią 
do głębszych lub płytszych 
analiz i syntez. Zacznie się 
wychwalanie lub pomniej-
szanie dokonań artystów z 
Polski, Anglii, USA, Fran-
cji, Niemiec i Rumunii. Nie 
zabraknie dyskusji na temat 
zasadności wykorzystywania 
technik multimedialnych w 
przedstawieniach. Szekspir i 
teatr na pewno to przeżyją. 
Również widzowie, mam na-
dzieję, nie poddadzą się presji 
tzw. opinii i zachowają wła-
sne zdanie, nawet w sprawie 
trzech przedstawień polskich. 
Bo zawsze warto obejrzeć 
nowego – starego Szekspira, 
który denerwuje, śmieszy, 
leczy. I dlatego warto cho-
dzić do teatru! Nie tylko przy 
okazji Festiwalu Szekspirow-
skiego.

Elżbieta Wierszko

*W. Szekspir, Burza
**J. Ciechowicz, Gdańsk 
jest Teatrem 

Niestety, w kawiarnianym 
menu występuje jako cafe 
expresso, czyli w brzmieniu, 
którego po prostu nie ma w 
języku oryginalnym, włoskim. 
Jest więc światowo, ale niepo-
prawnie (podwójne uchybie-
nie językowe). 
Dla niewtajemniczonych: caf-
fé espresso przyrządza się w 
ekspresie ciśnieniowym (kawa 
i 25 ml wody), w temperaturze 
88–92 stopni; czas parzenia 
to 25 sekund, a gęsta pianka 
musi mieć koniecznie od 2 do 
4 milimetrów. Słowo kawa, 
obce strukturze językowej, 
przywędrowało do nas z …
Turcji. Etymologicznie nazwę 
kawa należy łączyć z arabskim 
słowem, które w języku turec-
kim brzmi qavah lub kahve. 
Ten czarny napar podawano 
już w XIV wieku w Arabii, w 
Egipcie i w Turcji. Turcy uży-
wali owego określenia nie na 
kawę, tylko na… wino, ale że 
picie czarnego naparu również 
pobudza, dawną nazwę wina 
przenieśli na kawę. Można 
również słowo kawa łączyć z 
nazwą regionu Kaffa w połu-
dniowej Etiopii, praojczyzny 
rośliny kawy, albo kojarzyć ze 

słowem korwet oznaczającym 
siłę. 
Do większości języków eu-
ropejskich nazwa tego lubia-
nego na całym świecie napo-
ju trafi ła za pośrednictwem 
włoskiego słowa caffé. Włosi 
zapisują je właśnie tak: caf-
fé (podwojona spółgłoska f 
z kreseczką nad literką e). W 
wielu europejskich językach 
zapis ortografi czny nazwy 
kawa ma podobną postać, ale 
nie jest identyczny: w języku 
francuskim i hiszpańskim ist-
nieje słowo café, w niemiec-
kim Kaffee, w angielskim 
coffee, w holenderskim coffi e, 
w duńskim kaffe, w greckim 
kafèo, w węgierskim kávé, w 
czeskim kàva. Pojawiają się 
więc w nazwach kawy niewin-
ne, ale bardzo ważne kresecz-
ki, podwojone spółgłoski f i e, 
które sygnalizują brzmienie 
obcojęzyczne nazwy kawa. I o 
tym należy pamiętać, sięgając 
po zapożyczenia (turcyzmy, 
italianizmy, germanizmy, an-
glicyzmy) z języków obcych.
A dlaczego espresso, a nie 
ekspresso? Już wyjaśniam. 
Otóż sto lat temu pewien wło-
ski jegomość podał swoim go-

ściom specjalną kawę espres-
sivo, a włoski przymiotnik 
espressivo, w tłumaczeniu na 
język polski znaczy: wyraźny, 
wyrazisty. Jest więc to kawa 
wyrazista z głębią smaku i 
aromatu. Dlaczego w nazwie 
kawy pojawia się słowo… 
espresso? Dlatego, że tę wy-
śmienitą włoską kawę przy-
rządza się w ciśnieniowym 
ekspresie. W języku włoskim 
słowo ekspres – espresso za-
pisywane jest z nagłosowym 
es-, bo w pisowni włoskiej nie 
ma połączenia literowego ex-. 
Nie ma również nagłosowego 
ex- w języku polskim. Zastą-
piliśmy je nagłosowym eks-: 
ekspres do kawy, usługi eks-
presowe, list wysłany pocz-
tą - mimo nazwy nie zawsze 
- ekspresową. 
W kawiarnianym menu szukaj-
my zatem zapisanej popraw-
nie, w nienaruszonej ortogra-
fi cznie oryginalnej włoskiej 
konstrukcji: caffé espresso lub 
po prostu kawy przyrządzanej 
w ekspresie.

Gabriela Kurpisz-Kasprzak, 
wykładowca Polszczyzny 

pięknej i poprawnej

„De Novo” rozmawia z Janem Siedlikiem, wykładowcą 
Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gdyni od początku miał szczęście do sprawnych organizatorów, żądnych wiedzy i 
dociekliwych słuchaczy, ale nade wszystko do dzielących się swoimi pasjami wykładowców. Wśród licznej grupy wo-
lontariuszy znajduje się również pan Jan Siedlik. Jego zajęcia pt. „Wschodnie chrześcijaństwo, czyli poznajemy 
piękno prawosławia” skupiają tych wszystkich, którym nieobce są zagadnienia ekumenizmu.

Dlaczego warto…
 „Jak bańka moje czary prysły,

Od własnych jestem sił zawisły;”*

Pytanie, czy Szekspir istniał naprawdę, nurtuje wielu szekspirolo-
gów, a także pseudoszekspirologów. Nie wydaje mi się, by zajmo-
wało  ono publiczność festiwalową, która od trzynastu lat początek 
sierpnia spędza w teatrach Gdańska, Gdyni i Sopotu. 

Filiżanka caff é espresso
Maleńka kawiarenka, daleko od zgiełku i wakacyjnej wrzawy, w zaciszu i na ubo-
czu. Piękne ciekawe wnętrze; w uroczym kawiarnianym zakątku skryła się wyci-
szona muzyka. Zamarzyłam o fi liżance gorącej kawy. Przeglądam menu i spośród 
kawowych pyszności wybieram caffé espresso. 

Nasz gość

kieruje człowieka ku szukaniu 
Boga w samym sobie” - czy-
tam w książce Elżbiety Przy-
był „Prawosławie”. Ludzkiej 
formie nadano piękno, które 
przedstawił pędzel malarza w 
postaci ikony. Malowane na 
grubych deskach, starannie 
przygotowanych według trady-
cyjnych reguł w zakresie tema-
tów i techniki ikony zajmują 
szczególne miejsce nie tylko 
w świątyni, ale również w 

życiu codziennym wiernych. 
Ich pokaźny zbiór prezento-
wał pan Jan w Zespole Szkół 
Katolickich w Gdyni Obłużu. 
Wystawa cieszyła się dużym 
zainteresowaniem zwiedza-
jących. Teraz Jego marzenia 
koncentrują się wokół pomysłu 
zorganizowania Gdyńskich 
Spotkań z Prawosławiem, 
podczas których dyskutowa-
no by o pięknie duchowości 
w muzyce (najstarszy zapis 

nutowy to tzw. Irmologion Su-
praski) oraz w liturgii i litera-
turze. Mam nadzieję, że będzie 
to ważne wydarzenie i na stałe 
zagości na kulturalnej mapie 
Gdyni, także z tego względu, 
że przecież wszyscy uwielbia-
my słuchać pieśni cerkiew-
nych w wykonaniu chóru.
Z chórami z Supraśla (małe 
miasteczko na końcu świata), 
wiążą się zresztą konkretne 
plany na przyszłość. Pan Jan 
zamierza zaprosić do Gdyni 
śpiewające w chórach dzieci, 
ponieważ chciałby pokazać 
im miasto i morze. Myśli o 
tym, by zakwaterować je w 
rodzinach gdyńskich, bo tylko 
w spotkaniach bezpośrednich 
możliwe jest zawieranie przy-
jaźni.
Inny wątek naszej rozmowy 
wywołany został informa-
cją o liturgicznych pieśniach 
prawosławnych, w których 
powraca się do początków 
chrześcijaństwa, również do 
dogmatycznego sensu kultu 
Matki Boskiej czczonej przez 
kościół prawosławny „wyżej 
od aniołów”. Pan Jan, zaan-
gażowany w działalność cechu 
fryzjerów z racji zawodu wy-
konywanego przez żonę, prze-

śledził życie patronki fryzje-
rów, Marii Magdaleny, która 
także znalazła swoje miejsce 
w tych utworach. Odkrył, że 
nie była ona jawnogrzesznicą, 
lecz co najwyżej kobietą cho-
rą. A przy okazji poznał bogatą 
tradycję fryzjerstwa i napisał o 
tym w specjalnej broszurze. 
Przykład pana Jana Siedlika 
potwierdza regułę, że czło-
wiek żyjący z pasją nigdy 
nie ustaje w poszukiwaniach 
czegoś nowego, ciekawego i 
pożytecznego, ponieważ nie 
ma dla niego rzeczy niemożli-
wych. Jeśli jeszcze jest to eku-
menista, czyli człowiek dzia-
łający w duchu porozumienia 
i współpracy między różnymi 
wyznaniami, to fakt ten napa-
wa optymizmem, zważywszy 
na czasy, w jakich przyszło 
nam żyć.

Elżbieta Wierszko

Pan Jan jest również słucha-
czem Polszczyzny pięknej i 
poprawnej. Czuję się zaszczy-
cona i wyróżniona, bo są to 
dla mnie bardzo cenne i twór-
cze spotkania. 
Gabriela Kurpisz-Kasprzak, 

wykładowca Polszczyzny 
pięknej i poprawnej
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Oferujemy promocyjne ceny dla wszystkich, a w szczegól-
ności dla członków YMCA (roczna składka członkowska dla 
dzieci, uczniów i studentów wynosi 25 zł, dla osób dorosłych 
50 zł)! Już dzisiaj na legitymację YMCA otrzymasz zniżki na 
opłaty za zajęcia, a już wkrótce inne ulgi.
Zniżka na opłatę za zajęcia dla członków rodziny w pierw-
szym stopniu pokrewieństwa wynosi aż 50%

KULTURA I EDUKACJA

Architektura
Zajęcia dla młodzieży w celu jak najlepszego przygotowania na studia!
Program:
1. Rysunek - kompozycja, martwa natura, studium postaci
2. Aksonometria - ćwiczenia z geometrii przestrzennej oraz zestawy testów przygotowu-
jących do egzaminów
3. Historia sztuki - zagadnienia o stylach i twórczych - slajdy
Zajęcia prowadzone są w małych grupach (6-8 osób), system dydaktyczny dostoso-
wany jest do indywidualnych potrzeb rozwoju uczestnika z wyraźnie sprecyzowanym 
celem nauki. Wykorzystywane różne techniki plastyczne służą pracy nad wyobraźnią 
przestrzenną i poszerzeniu wiedzy o sztuce i architekturze w zakresie tematów objętych 
programem dla szkół ponadpodstawowych.
Terminy zajęć:
Wtorek: 16.00-19.00
Środa: 18.00-20.00 
Cena zajęć:
4 zajęcia / 1 = 450,00 zł
8 zajęć / 1 m-c = 800,00 zł 
16 zajęć / 4 m-c = 1 350,00 zł
32 zajęcia / 4 m-c = 2 500,00 zł 
Bliższe informacje w Biurze gdyńskiego Ogniska Polskiej YMCA tel. 0-58 / 620-31-15, a 
także bezpośrednio u prowadzącego: Małgorzata Wojtkiewicz 601-611-567.

Fresk - warsztaty
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych
W programie m.in. ABC rysunku i malarstwa, projekty fresku na kartonach, podobrazie 
pod fresk, omówienie struktury obrazu - fresku, konsultacje – z najlepszymi profesjona-
listami sztuki. 
Termin zajęć: do uzgodnienia
Ceny zajęć: 70 zł/m-c dla członków YMCA oraz 100 zł/m-c dla pozostałych zaintere-
sowanych
Bliższe informacje w sekretariacie Biurze Ogniska Polskiej YMCA tel. 0-58 / 620-31-
15,

Grafi ka artystyczna – linoryt
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych
Zajęcia dla początkujących. 
W programie nauka rysunku - projektu grafi cznego, a następnie przejście do warsztatu 
grafi cznego linorytu. Potrzebne materiały to: dłuto, blok techniczny, czarny fl amaster, 
ołówek, linoleum.
Termin zajęć: do uzgodnienia 
Ceny zajęć: 70 zł/m-c dla członków YMCA oraz 90 zł dla pozostałych zainteresowa-
nych.
Bliższe informacje w Biurze gdyńskiego Ogniska Polskiej YMCA tel. 0-58 / 620-31-15,

Malarstwo
Zapraszamy dorosłych
Jeśli Twoja pasją jest malarstwo, jeśli kochasz sztukę tworzenia, przyjdź do nas by pod 
okiem mistrza- artysty, malarza Marka Wróbla stworzyć własne dzieło. Nasza pracow-
nia plastyczna YMCA jest organizatorem wielu wernisaży, wystaw na których i Ty mo-
żesz zaistnieć.
Terminy zajęć:
Poniedziałek: 09.30-12.30
Środa: 09.30-12.30
Ceny zajęć: 70 zł/m-c dla członków YMCA oraz 100 zł/m-c dla pozostałych zaintere-
sowanych
Bliższe informacje w Biurze gdyńskiego Ogniska Polskiej YMCA tel. 0-58 / 620-31-15,

Plastyka
Zapraszamy dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat oraz młodzież
Spróbuj rysować, malować, lepić, rzeźbić, wycinać, układać barwne kompozycje, ekspe-
rymentować ze sztuką. To wcale nie jest trudne! Poprzez własne działania można lepiej 
zrozumieć wielką sztukę, wnikliwiej na nią popatrzeć, poznać jej odcienie w różnych 
obszarach świata, od najdawniejszej po współczesną. Zajęcia obejmują naukę rysunku, 
malarstwa, rzeźby, grafi ki czy projektowania. W ramach zajęć planowane są także odwie-
dziny w muzeach i galeriach Trójmiasta. Zajęcia adresowane do młodzieży gimnazjalnej 
i licealnej.
Terminy zajęć:
Środa:16.00-18.00 (dzieci)
Czwartek: 16.00-18.00 (młodzież) 
Ceny zajęć: 70 zł/m-c dla członków YMCA oraz 100 zł dla pozostałych zainteresowa-
nych.
Bliższe informacje w Biurze gdyńskiego Ogniska Polskiej YMCA, tel. (058) 620-31-15
a także bezpośrednio u prowadzącego p. Barbary Polkowskiej-Ugwu: kom: 513-17-
88-54 

Rysunek artystyczny
Zapraszamy młodzież i dorosłych
Ćwiczenia rysunku pomagają połączyć zmysł wzroku, analizę umysłową postrzeganej 
rzeczywistości i sprawność ręki w jeden sprawny organizm – niezbędne narzędzie, które 
stanowi język podstawowy we wszystkich dziedzinach plastycznych, a także pozwala na 
swobodną interpretację koncepcji artystycznych. Czyni to z rysunku samodzielną dyscy-
plinę artystyczną istotną dla rozwoju indywidualnej drogi artystycznej. 
A to wszystko w pracowni artystycznej YMCA pod okiem mistrza Janusza Buszyń-
skiego.
Termin zajęć: 
Poniedziałek: 16.00-19.00
Cena zajęć: 80 zł/m-c dla członków YMCA oraz 110 zł dla pozostałych zainteresowa-
nych.
Bliższe informacje w Biurze gdyńskiego Ogniska Polskiej YMCA tel. 0-58 / 620-31-15,

Witraż
Zapraszamy młodzież i dorosłych
Proponujemy Państwu ciekawą formę warsztatów artystycznych - witraż klasyczny. Wi-
traż odznacza się dużymi walorami dekoracyjnymi, spotęgowanymi grą przenikającego 
z zewnątrz światła. Dzisiaj obserwujemy ogromne zainteresowanie witrażem - zarówno 
formą najstarszą, jak i formami użytkowymi (lampy, abażury, kinkiety, małe wiszące 
ozdoby dzienne, ozdobne ramy, lustra, a nawet biżuteria). I takie właśnie formy chce-
my Państwu zaproponować. Oprócz Gdańska jesteśmy jedyną placówką w Trójmie-
ście prowadzącą zajęcia z witrażu klasycznego. Jest to technika - wydawałoby się 
- bardzo trudna, ale przy odrobinie wyobraźni, precyzji i cierpliwości każdy może 
stworzyć witraż według własnego projektu. Zachęcamy Państwa do udziału w naszych 
zajęciach pod okiem mistrzyni witrażu.
Termin zajęć:
Piątek: 12.00-15.00
Ceny zajęć: 90 zł/m-c dla członków YMCA oraz 120 zł/m-c dla pozostałych
Bliższe informacje w Biurze gdyńskiego Ogniska Polskiej YMCA tel. 0-58 / 620-31-15,

Gitara dla początkujących i dla zaawansowanych
Zajęcia prowadzone przez mistrzów gitary dla dzieci i młodzieży, zapraszamy także 
dorosłych.
Przeznaczone dla osób początkujących i zaawansowanych.
Zapewniamy naukę grania bluesa od podstaw (skale, akordy, frazowanie), bez znajomo-
ści nut. Zdobędziecie również umiejętność posługiwania się tabulaturą. Przy zajęciach z 
grania rock i pop nauczycie się akordów, poczucia rytmu i frazy. Ponadto zapewniamy 
naukę akompaniamentu, gitary solowej oraz popularnych przebojów gitarowych.
Termin zajęć: do uzgodnienia z prowadzącym podczas zapisów.
Ceny zajęć: 90 zł/m-c dla członków YMCA oraz 110 zł/m-c dla pozostałych
Bliższe informacje w Biurze gdyńskiego Ogniska Polskiej YMCA tel. 0-58 / 620-31-15,

Perkusja
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych
Prowadzącym jest pan Sławomir Nawrocki - wykładowca o wieloletnim stażu, perku-
sista zespołu HELICOBACTER. Program zajęć opiera się na amerykańskich szkołach 
GARY`EGO GHAFFEE. Zajęcia dają możliwość osiągania szybkich postępów przy od-
powiednim nakładzie pracy. Materiał (CD, video) obejmuje różne gatunki muzyczne, ta-
kie jak: funk, jazz, rock, pop. Profesjonalne zestawy perkusyjne i dobry klimat sprawiają, 
że nauka może stać się czymś bardzo wyjątkowym i ekscytującym.
Terminy zajęć:
środa: 13.00-17.00
czwartek: 16.00-19.00
Ceny zajęć: 165 zł/m-c dla członków YMCA oraz 190 zł/m-c dla pozostałych osób
Bliższe informacje w Biurze gdyńskiego Ogniska Polskiej YMCA tel. 0-58 / 620-31-15 

Warsztaty i zabawy teatralne
Zapraszamy dzieci od 3 lat do 6 lat
Chcesz pomóc swojemu dziecku w rozwijaniu jego wyobraźni, zwiększyć jego pew-
ność siebie i zobaczyć jak potrafi  świetnie się bawić na scenie ze swoimi rówieśnika-
mi? Zapraszam na zabawy integracyjne, ruchowe, i teatralne. Udział w warsztatach i 
przedstawieniu zwiększą pewność siebie Twojego dziecka. Dzięki dużej ilości ruchu i 
ćwiczeniom wspomagającym ekspresję Twoje dziecko będzie mniej nieśmiałe i wzbo-
gaci swoją osobowość. Zajęcia prowadzi pan Adam Akerman - instruktor teatralny (ab-
solwent Staży Teatralnych, wieloletni pracownik i aktor Sopockiej Sceny Off de BICZ, 
doświadczony instruktor teatralny, od 2005 prowadził warsztaty teatralne z młodzieżą w 
wieku 16-19 lat i dziećmi w wieku 3-6 lat; student ostatniego roku pedagogiki, kierunek: 
Wczesna Edukacja z Terapią Pedagogiczną)
Termin zajęć:
Pon.16.00-17.00
Środa 16.00-17.00
Cena zajęć: 80 zł/m-c
Spotkanie organizacyjne dnia 2 września i 9 września o godzinie 16,00
Bliższe informacje w Biurze gdyńskiego Ogniska Polskiej YMCA tel. 0-58 / 620-31-15

Warsztaty teatralne
Zapraszamy młodzież, dorosłych, seniorów
Zajęcia z zawodowymi aktorami, na których nauczymy się jak zinterpretować tekst, za-
prezentować się na scenie i w życiu. Warsztaty obejmują poprawność wymowy, imposta-
cję głosu i motorykę narządów mowy. Dzięki rozwijaniu wyobraźni scenicznej, poznasz 
siebie i własne emocje na etiudach i zadaniach aktorskich oraz nauczysz się okazywania 
ich na scenie w oparciu o technikę zawodową.
Warsztaty także przygotowują na egzaminy do szkół aktorskich, wokalnych, wokalno-
tanecznych.
Termin zajęć:
październik’ 09 – czerwiec’ 10

Cena zajęć: 150 zł/m-c
Czas trwania:
cykliczne 3 godzinne spotkania raz w tygodniu
Zapisy i przyjmowanie zgłoszeń w Biurze YMCA do końca każdego miesiąca. 
Ilość osób w grupie ograniczona

Polszczyzna piękna i poprawna
Zapraszamy dorosłych 
Bardzo ciekawe zajęcia, na które warto przyjść! Dlaczego proszę pani, a nie proszę 
panią? Cudzysłów – wyraz znany, ale jak go odmieniać. Raz – włączyć, ciągle – włą-
czać. Niesforne liczebniki, trudne nie tylko dla cudzoziemców. O odmianie nazwisk 
męskich żeńskich i obcych. Dlaczego w Jabłonnie, w Miłośnie, a w Limanowej, w 
Kolbuszowej? Wyraz obcy – czy zawsze potrzebny? Słowa dziwą się słowom: prak-
tycznie, konkretnie, mieć – posiadać, w tym temacie. Być na tapecie; znaleźć się na 
szarym końcu; pisać górnym sztyletem; zabierać ze sobą lary i penaty – frazeologia 
wczoraj i dziś. Kłopoty z polską interpunkcją: czy zawsze przecinek przed że i który; 
bardzo ważny dwukropek i zapomniany średnik, cudzysłów w zapowiedziach i w in-
nych konstrukcjach składniowych. Krzyk i kszyk; niby-chmurka; nibyjagoda; hart i 
chart; warzyć i ważyć; jasnoczerwony i biało-czerwony – w przyjaźni z trudną polską 
ortografi ą. Te i inne kwestie poprawnościowe spróbujemy wspólnie rozstrzygnąć na spo-
tkaniach z Polszczyzną piękną i poprawną.
Zajęcia prowadzi najwyższej klasy specjalista od pięknej polszczyzny p. Gabriela Kur-
pisz-Kasprzak 
Termin zajęć: czwartek: 17.00– 18.00
Cena zajęć: 45 zł/m-c

Enologia
Zapraszamy dorosłych
Nauka o rodzaju wina, jego wytwarzaniu i pielęgnacji. Wino to napój bogów! Więc od-
kryjemy przed Tobą tajemnice wina wraz z informacjami o szczepach winorośli, proce-
sach winifi kacji, dojrzewaniu win. W praktyce zapoznamy się z podstawowymi rodzaja-
mi wina, systemami klasyfi kacji, technikami degustacji, sposobie serwowania i cennymi 
wskazówkami jak czerpać z obcowania z winem jak najwięcej radości.
Termin zajęć: 
Środa: 17.00-18.00
Cena zajęć: 45 zł/3x w m-cu

SPORT I REKREACJA

Aikido
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych
Zakres zajęć obejmuje gry i zabawy ruchowe kształtujące koordynacje ruchową, szyb-
kość wytrzymałość i siłę, nauka technik Aikido, przygotowanie do egzaminów na stop-
nie kyu, możliwość uczestnictwa w ogólnopolskich, letnich obozach Aikido dla dzieci. 
Zajęcia prowadzi p. Tomasz Tyszka, 2 dan Aikido Aikikai nadany przez Aikido World 
Headquaters Tokyo (Japan), zarejestrowany pod nr 36955, instruktor rekreacji ruchowej 
o specjalności Aikido.
Terminy zajęć:
Wtorek: 17.00-18.00
Piątek: 17.00-18.00 
Ceny zajęć: 70 zł/m-c dla członków YMCA oraz 100 zł dla pozostałych zainteresowa-
nych. 
Bliższe informacje w Biurze gdyńskiego Ogniska Polskiej YMCA, tel. (058) 620-31-15, 
a także bezpośrednio u prowadzącego: 604 442-629

Iaido
Zapraszamy młodzież i dorosłych
IAIDO jest to jedna z nielicznych, czysto japońska sztuka narodowa, polegająca na szyb-
kim dobywaniu i cięciu mieczem. Nauczała ona sposobów błyskawicznego wyjmowa-
nia miecza z pochwy i zadawania ciecia w jednym, nieprzerwanym ruchu. Zaatakowani 
samuraje często byli bezbronni i niezdolni do użycia techniki ken-jitsu, stąd nauka ta 
szybko zdobywała coraz większą popularność.
Więc i Ty masz szanse nauczyć się tej fascynującej sztuki walki pod okiem mistrza Ma-
cieja Krzesińskiego.
Terminy zajęć:
Wtorek: 18.00-19.00
Czwartek: 18.00-19.00 
Cena zajęć: 70zł/m-c dla członków YMCA i 90 zł/m-c dla pozostałych zainteresowa-
nych
Bliższe informacje w Biurze gdyńskiego Ogniska Polskiej YMCA, tel.:(058) 620-31-15

Karate
Karate to doskonalenie możliwości fi zycznych a także oddziaływanie na własny charak-
ter i wolę. Nauka koncentracji a poprzez nią kontroli ciała i umysłu. Techniki samoobro-
ny, czyli unikania zagrożenia a nie poszukiwania go. Prowadzącym zajęcia jest p. Piotr 
Wróbel, instruktor karate z wieloletnim doświadczeniem, zarówno pedagogicznym jak 
i sportowym.
Zapraszamy dzieci
Terminy zajęć:
Poniedziałek: 18.00-19.00
Środa: 17.00-18.00 
Piątek:18.00-19.00
Koszt zajęć: 80 zł/m-c dla członków YMCA oraz 110 zł/m-c dla pozostałych zaintere-
sowanych
Zapraszamy młodzież
Terminy zajęć:
Poniedziałek: 17.00-18.00

Żyj z pasją! 
Gdyńska YMCA zaprasza…
OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY i DOROSŁYCH
w roku szkolnym 2009/2010
Na nadchodzący nowy rok szkolny warto pomyśleć o wyborze dodatkowych zajęć. Gdyńska YMCA od prawie dwudziestu lat służy 
mieszkańcom Gdyni bogatą ofertą otwartych zajęć sportowych, edukacyjnych, artystycznych i hobbystycznych. Gwarantujemy dobre 
warunki, ciekawy program, a przede wszystkim najlepszą kadrę instruktorską. Każdy znajdzie tu coś dla siebie za niewygórowaną 
cenę. Doskonała lokalizacja w centrum miasta (w sąsiedztwie placu Kaszubskiego) pozwala sprawnie i bezpiecznie dojechać do YMCA 
z każdej dzielnicy. W ubiegłym roku szkolnym z naszej oferty korzystało ponad tysiąc rodzin! 

UWAGA!!! Już zapisujemy!!!Zadzwoń, przyjdź, spotkaj się z nami!Gdynia, ul. Żeromskiego 26Tel. 058 620 31 15

Dokładny opis zajęć na www.gdynia.ymca.pl
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Piątek: 19.00-20.00 
Koszt zajęć: 70 zł/m-c dla członków YMCA oraz 100 zł/m-c dla pozostałych zaintere-
sowanych.
Zapraszamy dorosłych
Terminy zajęć:
Poniedziałek: 18.00-19.00
Środa: 18.00-19.00
Piątek: 20.00-21.00 
Cena zajęć: 80 zł/m-c dla członków YMCA oraz 110 zł/m-c dla pozostałych zaintere-
sowanych. 
Bliższe informacje w Biurze gdyńskiego Ogniska Polskiej YMCA, tel. (058) 620-31-15, 
a także bezpośrednio u prowadzącego: kom:602 249-971 

Kendo
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych
Kendo to sztuka walki mieczem (bambusowym). W XIX w. Mistrz Ch Nakanishi wpro-
wadził do walki rękawice (kote), bambusowy miecz (shinaj), hełm (men), co sprawiło, iż 
obecnie uważa się tą sztukę za bezpieczną i przyjazną dla każdego. On także do nazwy 
Ken (miecz) dodał Do (droga). Wiele elementów ze szkoły fechtunku zostało przenie-
sionych do dzisiejszych odmian sztuk walki. Wynika to z faktu, że techniki operowania 
mieczem są zarówno proste, jak i skuteczne. Koniecznie musisz je poznać po okiem 
Krzysztofa Brzeskiego, instruktora Kendo z wieloletnią praktyką.
Terminy zajęć:
Wtorek: 19.00-21.00
Czwartek: 19.00-21.00 
Cena zajęć: 70 zł/m-c dla członków YMCA oraz 110 zł/m-c dla pozostałych zaintere-
sowanych. 
Bliższe informacje w Biurze gdyńskiego Ogniska Polskiej YMCA, tel. (058) 620-31-15 i 
bezpośrednio u jednego z prowadzących, p. Bartosza Barylskiego: 502-812-878

Nowoczesne Kung Fu
Zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych
Nowoczesny system walki, to system rozwijający się, otwarty, stale modernizowany 
i wprowadzający nowe techniki oraz metody. Takim systemem jest właśnie Wun Hop 
Kuen Do. W WHKD zawarte jest wiele innych systemów walki, włączając tak znane jak: 
północne i południowe Kung Fu, Aikido, Judo, Jujitsu, Escrima i wiele odmian Karate. 
WHKD skupia się na indywidualnym rozwoju każdego.
Terminy zajęć:
 - Dzieci
Wtorek: 18.00-19.00
Czwartek: 18.00-19.00 
- Młodzież i dorośli
Wtorek: 19.00-20.00
Czwartek: 19.00-20.00
- Zaawansowani
Piątek: 17.30-18.30
Ceny zajęć: 90 zł/m-c dla członków YMCA oraz 120 zł/m-c dla pozostałych zaintere-
sowanych
Bliższe informacje w Biurze gdyńskiego Ogniska Polskiej YMCA, tel. (058) 620-31-15 

Abada Capoeira
Zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych
Capoeira - Wywodząca się z tradycji afrykańskiej i brazylijskiej sztuka walki, której for-
my są rytmiczne, akrobatyczne i skupiają się na kopnięciach. Istotą capoeiry są elementy 
tańca wpływające na płynność i nieprzewidywalność ataków.
Instruktor Zinho - Brazylijczyk pochodzący z Rio de Janeiro. Opiekun i koordynator 
grupy ABADA Capoeira w Polsce. Mieszkał w Gdyni w latach 2003-2006. W tej chwili 
mieszka w Berlinie i jest stałym gościem w YMCA Gdynia podczas warsztatów i imprez 
capoeira.
Graduado Cortes - treningi capoeira rozpoczął 9 lat temu. Od roku 2003 stale trenuje 
pod okiem Instruktora Zinho. Uczestnik wielu międzynarodowych warsztatów capoeira. 
Opiekuje się sie sekcjami ABADA w województwach pomorskim i kujawsko-pomor-
skim.
Aluno Cabeleira - pochodzi z Elbląga, treningi capoeira rozpoczął 6 lat temu. Od 2005 
roku regularnie trenuje z Instruktorem Zinho oraz Graduado Cortesem. Prezes Stowa-
rzyszenia ABADA Elbląg. Uczestnik wielu międzynarodowych oraz ogólnopolskich 
warsztatów capoeira. 
Termin zajęć:
Poniedziałek: 20.30-22.00
Środa:20.30-22.00
Piątek:21.00-22.00
Cena zajęć: 75 zł/m-c dla członków YMCA - kontynuacja, 80 zł/m-c dla członków 
YMCA - grupa początkująca, 120 zł/m-c dla innych zainteresowanych 
Bliższe informacje w Biurze gdyńskiego Ogniska Polskiej YMCA, tel. (058) 620-31-15

Siatkówka dziewcząt
Zapraszamy Dziewczęta w wieku 11-14 lat
Zajęcia ukierunkowane są na sprawność ogólną i piłkę siatkową. Zagraj z YMCA!
Terminy zajęć:
Poniedziałek: 19.00-20.30
Środa: 19.00-20.30
Piątek: 18.30-20.00
Sobota: 11.00-14.00
Niedziela: 11.00-14.00
Cena zajęć: 10 zł / miesiąc.
Bliższe informacje pod nr telefonu 0-889 613 250.

Unihockey
Zapraszamy dzieci 10-13 lat
Zajęcia mają charakter rekreacyjno-sportowy. Ich celem jest propagowanie zdrowego 
stylu życia poprzez ruch, rozpowszechnianie unihockeya jako popularnej gry zespołowej, 
poprawienie sprawności fi zycznej. Uczestnikom zajęć zapewniamy sprzęt do gry. Zajęcia 
prowadzi p. Ireneusz Zieliński, wieloletni trener unihockeya o dużej praktyce w pracy 
z młodzieżą i dziećmi.
Terminy zajęć: Sobota: 09.00-11.00 
Ceny zajęć: 70 zł/m-c dla członków YMCA oraz 100 zł/m-c dla pozostałych zaintere-
sowanych
Bliższe informacje w Biurze gdyńskiego Ogniska Polskiej YMCA, tel. (058) 620-31-15, 

a także bezpośrednio u prowadzącego: 698 670-835 

Rytmika
Zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat
Program Rytmiki ułożony jest pod kątem stopniowego przygotowywania do tańca towa-
rzyskiego. Dzieci uczą się rozróżniania rytmów tańców towarzyskich, rozpoznawania 
ich ze słuchu. Duży nacisk kładzie się także na naukę koordynacji ruchowej oraz pracę 
nad równowagą i opanowaniem ciała. Zajęcia prowadzi pani Agata Jasińska, absol-
wentka Akademii Muzycznej w Gdańsku, Wydział IV Dyrygentury Chóralnej, Edukacji 
Muzycznej i Rytmiki, specjalność kierunkowa: Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki 
Muzycznej.
Termin zajęć:
Czwartek: 15.30-16.15 (2.5-3.5 lat)
Czwartek: 16.40-17.25 (4-6 lat)
Cena zajęć:
Grupa wiekowa od 2,5-3,5 lat 40 zł/m-c dla członków YMCA, 60 zł/m-c dla pozosta-
łych zainteresowanych.
Grupa wiekowa od 4-6 lat 55 zł/m-c dla członków YMCA, 70 zł/m-c dla pozostałych 
zainteresowanych.
Bliższe informacje w Biurze gdyńskiego Ogniska Polskiej YMCA, tel.: (058) 620-31-15, 
a także bezpośrednio u prowadzącego: 666 897 688

Aerobik, Body Ball, Stretching
Zapraszamy młodzież i dorosłych
Program zajęć ma na celu wzmacnianie i ujędrnianie wszystkich grup mięśniowych, o 
podwyższonej i wysokiej intensywności. Ukierunkowany na poprawienie sprawności 
układu krążenia oraz redukcji tkanki tłuszczowej. Ćwiczenia wpływają bardzo dobrze 
na kształtowanie wszystkich partii ciała, zwłaszcza jak są wykonywane pod okiem mi-
strzyni aerobiku.
Terminy zajęć:
Poniedziałek i Piątek
17.00-Body Ball
18.00-Stretching
19.00-Aerobik
Ceny zajęć: 70 zł/m-c dla członków YMCA, 100 zł/m-c dla pozostałych zaintereso-
wanych. 
Bliższe informacje w Biurze gdyńskiego Ogniska Polskiej YMCA, tel. (058) 620-31-15

Taniec brzucha
Zapraszamy młodzież i dorosłych
Startujemy już od 3 września!
Taniec orientalny potocznie nazywany tańcem brzucha to wschodnia sztuka interpretacji 
muzyki za pomocną naturalnych, bezpiecznych dla osób w rożnym wieku, kroków i fi -
gur. Na zajęciach poznajemy elementy klasycznego tańca orientalnego, popu i folkloru. 
Na wyższych poziomach tańczymy z rekwizytami takimi jak woale, sagaty (kastaniety 
arabskie), miecze czy laski. Dzięki technice opartej na naturalnym ruchu taniec ten jest 
doskonałą formą ćwiczeń niezależnie od wieku. 
Terminy zajęć:
Czwartek: 17.20-18.35 (grupa początkująca))
Czwartek: 18.45-20.00 (grupa osób już tańczących, uczestniczących w poprzedniej edy-
cji zajęć)
Cena zajęć: 80 zł/m-c (4 spotkania)
Bliższe informacje w Biurze gdyńskiego Ogniska Polskiej YMCA, tel. (058) 620-31-15, 
a także u prowadzącej - p. Marty Nowickiej, tel. 503 090 826 

Breakdance
Zapraszamy dzieci i młodzież
Co to jest Breakdance to już każdy wie!
To Breakdance stanowi pozytywną energię, pasję i inspirację dla wielu młodych ludzi, 
którzy w tej specyfi cznej formie ekspresji ruchu odnaleźli swój sposób na życie. Prowa-
dzący Maksym Grabarczyk a.k.a bboy Meks
Meks, który jest tancerzem z czołówki polskiej sceny b-boying’u. Członek elitarnego 
projektu „New Boogie Down School” (www.nbds.pl). Swoje doświadczenie oprócz 
udziału w turniejach i imprezach zdobywał prowadząc, biorąc udział w wyjazdach, obo-
zach i warsztatach tanecznych z najlepszymi bboy’s na świecie (Alien Ness / Zulu Kings, 
New York Bronx. Machine / Rock Force Crew, USA. Focus / Flow Mo, Finlandia.).Teraz 
to mistrzowskie doświadczenie chce przekazać Wam. Zapraszamy! 
Termin zajęć:
Wtorek: 16.00-17.00 (grupa początkująca)
Wtorek: 18.00-19.30 (grupa zaawansowana) 
Cena zajęć: 70 zł/m-c dla członków YMCA oraz 100 zł/m-c dla pozostałych zaintere-
sowanych.
Bliższe informacje w Biurze gdyńskiego Ogniska Polskiej YMCA, tel. (058) 620-31-15 

Taniec jazzowy
Zapraszamy młodzież i dorosłych 
Pojęcie „taniec jazzowy” łączy w sobie kilka znaczeń. Na ogół termin ten stosowany jest 
do określenia technik tańca, które korzystają z muzyki jazzowej, jako akompaniamentu 
lub inspiracji, ale bywa też używany, jako synonim ruchu w musicalu. Taniec jazzowy 
jest to połączenie tańca współczesnego, tańca nowoczesnego (Broadway) oraz tańca afro. 
Głównym zadaniem jazzu jest nauczenie izolacji, kontroli i koordynacji poszczególnych 
części ciała, w symbiozie z polirytmiczną muzyką. Charakterystyczną cechą jest także 
pulsacja swingowa, kształtująca indywidualny, wewnętrzny rytm, niezależny od akom-
paniamentu muzycznego.
Prowadzącym jest p. Stanisław Piec, od 1993 roku instruktor tańca jazzowego oraz ae-
robiku w YMCA Gdynia.
Terminy zajęć:
Środa: 17.00-18.00
Ceny zajęć: 60 zł/m-c dla członków YMCA oraz 90 zł dla pozostałych zainteresowa-
nych.
Bliższe informacje w Biurze gdyńskiego Ogniska Polskiej YMCA, tel. (058) 620-31-15, 
a także bezpośrednio u prowadzącego: 502 639-456

Taniec towarzyski
Zapraszamy młodzież i dorosłych 
Kurs tańca zarówno dla wielbicieli tanecznych szaleństw (zawsze jeszcze można wzbo-
gacić swoje umiejętności przy okazji świetnie się bawiąc), jak i dla osób, którym wiedza 
taneczna pozwoli pozbyć się kompleksów i zahamowań.

Terminy zajęć: środa:18.00-20.00 
Ceny zajęć:
PARY: 110 zł/m-c dla członków YMCA oraz 150 zł/m-c dla pozostałych par
OSOBY: 60zl/m-c dla członków YMCA oraz 80 zł/m-c dla zainteresowanych osób
Bliższe informacje w Biurze gdyńskiego Ogniska Polskiej YMCA tel. 0-58 / 620-31-15,

Choreoterapia 45+
(Terapia przez taniec)

Zapraszamy dorosłych 45+
Program zajęć zawiera naukę podstawowych kroków tańca towarzyskiego, rytmikę z 
elementami gimnastyki rehabilitacyjnej, ogólnorozwojowej i odprężającej. Elementami 
programu są także: rekreacja ruchowa z uświadamianiem siły muzyki, indywidualny ta-
niec towarzyski itp.
Prowadzącą jest pani Teresa Antonowicz, absolwentka AWF, od kilku lat prowadząca 
zajęcia z choreoterapii w ramach Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Terminy zajęć:
Wtorek: 17.00-18.00
Czwartek: 17.00-18.00 
Ceny zajęć: 45 zł/m-c
Bliższe informacje w Biurze gdyńskiego Ogniska Polskiej YMCA tel. 0-58 / 620-31-15,

Gimnastyka mózgu
Zapraszamy dorosłych
„Ćwicz, jeśli chcesz lepiej myśleć”
„Ćwicz, jeśli chcesz lepiej pamiętać”
„Ćwicz, jeśli chcesz lepiej żyć”
Gimnastyka rozszerzająca nasze możliwości umysłowe. Podnosząca sprawność myśle-
nia, pisania, czytania, liczenia i wypowiadania się. Rozwijająca abstrakcyjne myślenie, 
kreatywność, zdolność koncentracji uwagi a także koncentrację ruchową oraz wzmacnia-
jąca układ nerwowy. Zestaw prostych ćwiczeń aktywizuje lewą i prawą półkulę mózgu, 
powodując zwiększanie ilości połączeń nerwowych między nimi. Tworzą się nowe a już 
istniejące udrażniają się i wzmacniają, poprawiając tym samym jakość pracy całego mó-
zgu. Integracja obu półkul mózgowych prowadzi do harmonii ciała i umysłu. Zajęcia 
prowadzi p. Anna Lichnerowicz
Terminy zajęć: Poniedziałek: 17.00-18.00
Cena zajęć: 45 zł/m-c
Bliższe informacje w Biurze gdyńskiego Ogniska Polskiej YMCA tel. 0-58 / 620-31-15,

Qi-Gong
Zapraszamy dorosłych
Qigong jest zestawem ćwiczeń zdrowotnych starożytnych Chin. Qi-gong składa się z 
dwóch słów: Qi, czyli życiowa energia, oraz Gong, czyli perfekcyjne opanowanie cze-
goś. Oznacza to mniej więcej „perfekcyjne opanowanie sztuki kontroli energii życiowej”. 
Technika składa się z odpowiedniej postawy, skupienia umysłu oraz odpowiedniego 
oddechu. Może być stosowana w celach medycznych, medytacyjnych oraz jako sztuka 
walki
Terminy zajęć: Poniedziałek: 16.00-17.00 
Cena zajęć: 45 zł/m-c
Bliższe informacje w Biurze gdyńskiego Ogniska Polskiej YMCA tel. 0-58 / 620-31-15

Paneurytmia
Zapraszamy dorosłych, młodzież na:
TANIEC RADOŚCI DLA CIAŁA I DUSZY
Wywodzi się z Bułgarii i jest zbiorem łagodnych, tonizujących ćwiczeń fi zycznych oraz 
układów ciała wykonywanych w takt relaksującej muzyki. Całość tworzy harmonijny, 
spokojny taniec. Sympatycy określają PanEuRytmię, jako „Tai Chi Wschodniej Europy”. 
Jest ona wspaniałą tonizującą gimnastyką dla ciała, która pobudza przepływ energii w 
organizmie i kojąco wpływa na układ nerwowy. PanEuRytmia jest praktyką dla każdego, 
niezależnie od kondycji fi zycznej i wieku. Wspaniale reagują na nią dzieci! Wykonywane 
gesty wyzwalają radość i spokój. Według wielu specjalistów od Jogi, Tai Chi czy medy-
cyny PanEuRytmia: przynosi poprawę zdrowia fi zycznego i emocjonalnego, leczniczo 
wpływa na układ nerwowy rozluźnia kończyny, odciąża kręgosłup, koordynuje półkule 
mózgowe przynosi lepsze efekty w nauce (poprawa koncentracji), wycisza, relaksuje.
Termin zajęć: Poniedziałek: 19.00-20.00
Cena zajęć: 45zł/m-c
Bliższe informacje w Biurze gdyńskiego Ogniska Polskiej YMCA tel. 0-58 / 620-31-15

Siłownia
Zapraszamy osoby poszukujące niedrogiej oferty w centrum Gdyni. Super atmosfera, 
bezpieczeństwo, profesjonalne wyposażenie.
Cena karnetu już od 50 zł bez limitu wejść!
Poniedziałek-piątek od godz.13.00-21.00
Sobota od godz. 10.00-14.00
Bliższe informacje w Biurze gdyńskiego Ogniska Polskiej YMCA tel. 0-58 / 620-31-15

COLLEGE YMCA – KURSY JĘZYKOWE
Zajęcia prowadzone są przez profesjonalną kadrę nauczycielską.
Zapraszamy na naukę języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, szwedzkiego, 
francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, esperanto. Uczymy również języka polskie-
go obcokrajowców. 
Nasze atuty:
- grupy do 12 osób, zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych
- podział na dzieci, młodzież i dorosłych
- przygotowanie do matury w grupie do 8 osób
- własna baza lokalowa
- naprawdę niskie ceny
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny dla dorosłych i młodzieży 
oraz 
1 godz. dla dzieci. Na cały kurs składa się 60 godzin zajęć w semestrze.
Nasza kadra to najlepsi lektorzy, profesjonaliści z pedagogicznym wykształceniem.
Nasze ceny:
Młodzież i dorośli - 400 zł za semestr! Dzieci – 350 zł za semestr! 
Skąd taka cena? Mamy swój budynek przy ul. Żeromskiego 26 i działamy non profi t!
Zapisy i kwalifi kacje do grup już od 1 września.
Informacji udziela Biuro gdyńskiego Ogniska Polskiej YMCA tel. 058 / 620–31–15

Studium Ruchowe 
dla Seniorów: 
Choreoterapia, Gimnastyka 
Mózgu, Gimnastyka rekre-
acyjna, Gimnastyka rehabilita-
cyjna, Qi-Gong, Paneurytmia, 
Turystyka  piesza;

Żyj z Pasją - zajęcia 
hobbystyczne:
Brydż, Szachy, Florystyka, 
Hafciarstwo, Szydełkowanie, 
Krawiectwo, Wizaż, Fotogra-
fi a cyfrowa, Piosenka biesiad-
na, Esperanto, Enologia;

Studium Artystyczne 
dla Seniorów;
Terapia przez sztukę, Malar-
stwo, Rysunek artystyczny, 
Grafi ka artystyczna, Tkactwo 
artystyczne, Witraż, Batik;

Oferta zajęć dla seniorów w ramach projektu Gdynia 55+
w roku akademickim 2009/2010YMCA zaprasza gdyńskich SENIORÓW na zajęcia w ra-

mach projektu GDYNIA 55+, współfi nansowanego z bu-
dżetu miasta Gdynia.

Zapisy:
Rozpoczynamy od 7 września 2009 (poniedziałek) w godzinach 9.00-15.00 w siedzibie 
YMCA, ul. Żeromskiego 26 w Gdyni.

Zapraszamy na zajęcia:
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Przywrócone Ustawą Sejmu 
z 30 lipca1992 r. tradycją na-
wiązuje do Święta Żołnierza, 
powołanego w II Rzeczypo-
spolitej rozkazem gen. Szep-
tyckiego dnia 4 sierpnia 1923 
roku. W rozkazie zawarte 
jest historyczne uzasadnienie, 
iż data ma upamiętniać słyn-
ną kontrofensywę przeciwko 
Armii Czerwonej, w wyniku 
której rozbito wojska sowiec-
kiego Frontu Zachodniego pod 
dowództwem Michaiła Tucha-
czewskiego.
W tym dniu przypada jedno-
cześnie liturgiczne święto ko-
ścielne Wniebowzięcia Matki 
Bożej; przeze mnie czczonej 
także jako Królowej polskich 
łąk, pól i lasów, Matki Bożej 
Zielnej.
Święto Żołnierza nie zostało 
anulowane nigdy i żadnym 
aktem prawnym. Obchodzo-
no je uroczyście w okresie II 
wojny światowej w Polskich 
Siłach Zbrojnych na Zacho-
dzie i w Wojsku Polskim do 
1947 roku. Za czasów bieru-
towsko-stalinowskich wzbro-
niono jego obchodów. Wik-
toria nad bolszewicką armią 
nie mogła wszak być czczona 
przez polski naród pod rząda-
mi ZSRR. Przecież pokonani 
sowieccy wodzowie wojny 
1920 roku, jak Stalin i Wo-
roszyłow, żyli cali i zdrowi, i 
swojej haniebnej porażki oraz 
niespełnionych marzeń „przej-
ścia po trupie Polski” do Berli-
na i Paryża nie mogli Polakom 
darować. Powołano więc i 
przez ponad 50 lat obchodzo-
no Dzień Wojska Polskiego 12 
października, nawiązując do 
daty upamiętniającej chrzest 
bojowy 1 Dywizji Piechoty 
im. Tadeusza Kościuszki pod 
Lenino. Jednakże czyn zbroj-
ny pod Lenino, choć krwawy 

i bohaterski, okupiony dużymi 
stratami Polaków, strategicznie 
był tylko jednym z epizodów 
na szlaku wojennym żołnierzy 
polskich II wojny światowej. 
Nie zyskał tej rangi, jaką ma 
przełomowa warszawska bi-
twa pod dowództwem mar-
szałka Józefa Piłsudskiego, 
zwana „Cudem nad Wisłą”. 
Mieszkańcy Gdyni uczcili trud 
i wiktorię polskiego żołnierza, 
uczestnicząc w uroczystości 
przygotowanej przez Komen-
dę Garnizonu Marynarki Wo-
jennej w Gdyni zgodnie z roz-
kazem Dowódcy wiceadmirała 
Andrzeja Karwety.
Na Skwerze Kościuszki w let-
nim słońcu łopotały biało-czer-
wone narodowe fl agi. U stóp 
pomnika pochyliły się sztan-
dary i głowy przedstawicieli 
polskiej Marynarki Wojennej, 
polskiej Policji, kombatantów 
II wojny światowej z szeregów 
AK i Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie; władz miasta, 
organizacji społecznych. Na 
Płycie Marynarza i przy po-
mniku AK złożono symbolicz-
ne wieńce i kwiaty w hołdzie i 
czci dla żołnierskiego czynu. 
Pole widzenia zdominowały 
galowe marynarskie mundury. 
W skupieniu wysłuchaliśmy 
dowódcy Marynarki Wojen-
nej, który nawiązał do udzia-
łu żołnierzy w marynarskich 
mundurach w bitwie pamięt-
nego roku 1920, gdy broniono 
Polski i Europy przed zale-
wem czerwonej rewolucji ini-
cjowanej przez Lenina, Stalina 
i innych wodzów rewolucji 
październikowej.
 Tekst ten przytaczam w ca-
łości, także ze względu na 
związki Marynarki Wojennej 
z Gdynią.
 

Poprzez ocean ciszy umysł 
wspina się na minione lata. 
Zdjęcie klasy maturalnej pod 
pomnikiem Chopina w Łazien-
kach, moja pierwsza miłość 
na tle kamienicy Pod Murzyn-
kiem na rynku Starego Mia-
sta, poplamione zdjęcie taty 
przed wejściem do piwiarni 
„Baryłeczka” na Marszałkow-
skiej i zadumane oczy mamy 
patrzące w znieruchomiałą 
przestrzeń: Najprawdopodob-
niej tę fotkę mama zrobiła na 
Nowym Świecie, starając się 
o paszport. 

   Dłonie próbują zdynamizo-
wać zapomniany czas, tchnąć 
życie w nieobecne postacie i 
szczegóły. Zamykam i otwie-
ram oczy. Gdzieś obok świe-
ci słońce, gdzieś dalej pada 
deszcz. Ożywa moja stud-
niówka i bal maturalny w li-
ceum Batorego. Płyną dźwięki 
upojnego tanga i angielskiego 
walca. Tańczyliśmy uradowa-
ni, jaśminem pachniały dziew-
cząt włosy. Ale, ale! Odrywam 
dłonie od albumu. Właśnie! 
Po co tu przyszedłem? To ona 
mnie tu wysłała! To na pewno 

był jej pomysł! Tylko, na li-
tość boską, czego dotyczył? – 
oblizałem spieczone wargi. Na 
czoło wypełzły koraliki potu. 
Spokojnie! Nie tak nerwowo. 
Muszę sobie przypomnieć, 
dlaczego tu przyszedłem! Nie 
mogę dać jej satysfakcji, po-
nieważ byłby to koniec spo-
tkań w SARP-ie, gdzie niby 
chodzę na fachowe dyskusje, 
a tak naprawdę uciekam od 
gadulstwa żony i podziwiania 
jej smeczów na kortach War-
szawianki. 
   Trwałem oniemiały, na podo-

bieństwo granitowego cokołu 
nadwiślańskiej Syrenki, oba-
wiając się wykonać fałszywy 
krok. Gdzieś z oddali dobiega-
ły dawno prowadzone rozmo-
wy. Poprzez ledwo słyszalny 
szept starałem się zrozumieć 
strzępy słów. Stałem wpatrzo-
ny w dwa milimetry kurzu i 
nie wiedziałem, czy mogę do-
tknąć przeszłości. Otworzyć 
bramy milczenia i udać się w 
aleje zastygłego słońca, gdzie 
rozpękły dzwon trwogi tłumił 
prawdę rozległego czasu oraz 
retuszował wspomnienia, czy 

Ocalić od zapomnienia

15 sierpnia – Święto Polskiego 
Żołnierza, dzień narodowej dumy
W tym dniu wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, której uosobieniem jest żołnierz. W rocz-
nicę wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć poległych w wal-
kach o niepodległość Polski na wszystkich frontach świata.

ROZKAZ
DOWÓDCY MARYNARKI 

WOJENNEJ
z 4 sierpnia 2009 roku

w sprawie: Święta Wojska 
Polskiego

 
 Dzisiaj mija 89 lat od dnia, 
kiedy na przedpolach Warsza-
wy rozegrała się decydująca 
bitwa wojny polsko-bolsze-
wickiej – jedna z ważniejszych 
nie tylko w dziejach Polski, 
ale i Europy. Bitwa, która po-
wszechnie zalicza się do tych, 
które decydowały o losach 
świata.
 Ledwie odrodzona Rzeczypo-
spolita – z Jej nieokrzepłymi 
jeszcze siłami zbrojnymi – 
stanęła od razu przed wielką, 
ciężką próbą, z której wyszła 
zwycięsko.
Rozpędzona bolszewicka na-
wała ugrzęzła szczęśliwie u 
bram stolicy.
Skuteczna obrona Warszawy 
przed Armią Czerwoną stano-
wiła punkt zwrotny w wojnie 
polsko - bolszewickiej, a hasło 
„Za Wolność Naszą i Waszą” 

znów stało się aktualne i wy-
pełniło się nową treścią. W 
obronie Rzeczypospolitej i de-
mokratycznej Europy stanęli 
wszyscy, niezależnie od poglą-
dów politycznych i przekonań.
 Wydarzenia wojny polsko-
bolszewickiej w 1920 roku 
mocno scementowały Naród 
i na trwałe zapisały się w pa-
mięci kolejnych pokoleń.
Na fali niespotykanego entu-
zjazmu i rozbudzonego patrio-
tyzmu łatwiej było budować 
państwowość odradzającej się 
Ojczyzny.
Obchodzone święto to również 
powód do dumy dla ludzi w 
marynarskich mundurach.
 Nasze morskie pododdzia-
ły działając w składzie 1 i 3 
Armii oraz grupy operacyjne 
gen. Lucjana Żeligowskiego 
odniosły w wojnie polsko-
bolszewickiej wiele sukcesów, 
Flotylla Wiślana wniosła istot-
ny wkład w zwycięski przebieg 
bitwy warszawskiej.
 W naszej codziennej służbie 
staramy się być ich godnymi 
spadkobiercami i naśladow-

cami.
 Z okazji naszego wspólnego 
święta, serdecznie pozdrawiam 
kadrę, marynarzy i pracowni-
ków Marynarki Wojennej RP. 
Dziękuję za codzienną żmud-
ną służbę, za wielki trud usta-
wicznego podnoszenia pozio-
mu wyszkolenia, za gotowość 
do realizacji nowych zadań i 
za ciągłe podnoszenie zdolno-
ści obronnych Marynarki Wo-
jennej i naszej Ojczyzny.
 Dziękuję również za profe-
sjonalną, godną i chwalebną 
służbę poza granicami nasze-
go kraju podczas misji pokojo-
wych i stabilizacyjnych.
Pozdrawiam weteranów, kom-
batantów, rezerwistów, życząc 
wszystkim wszelkiej pomyśl-
ności oraz spełnienia planów 
i zamierzeń.
 Serdecznie gratuluję wszyst-
kim odznaczonym, awansowa-
nym i wyróżnionym.
Dla uczczenia Święta Wojska 

Polskiego rozkazuję:

1.Podnieść Wielką Galę Ban-
derową w dniu 15 sierpnia na 

okrętach Marynarki Wojennej 
RP.
2.Dowódcom Garnizonów Ma-
rynarki Wojennej RP zorgani-
zować przedsięwzięcia rekre-
acyjno-sportowe i kulturalno-
oświatowe.
3.Odczytać niniejszy rozkaz na 
uroczystych zbiórkach stanów 
osobowych.

DOWÓDCA
Wiceadmirał 

Andrzej KARWETA

„To wiekopomne zwycięstwo 
zasługuje, aby nazwać je Vic-
torią Polską 1920 roku. Na-
tomiast uratowanie Polski i 
Europy przed nawałą Armii 
Czerwonej było absolutnym 
i wyłącznie polskim zwycię-
stwem, wiekopomną Victoria 
Polską” – cytuję słowa jed-
nego ze znanych historyków. 
Jest jednym z wielu, którzy 
mówią, że bitwa warszawska 
przesądziła o przyszłości Eu-
ropy, Rosji i Polski. Wojsko 
Polskie zatrzymało i zwycię-
żyło milionową Armię Czer-
woną, ratując nie tylko Pol-
skę, ale i całą Europę przed 
niewolą oraz wprowadzeniem 
zbrodniczego sowieckiego to-
talitaryzmu i systemu komu-
nistycznego.

Halina Młyńczak, studentka 
GUTW Oddział YMCA 

PS
W gdyńskich kościołach: Gar-
nizonowym oraz Najświętszej 
Marii Panny Królowej Polski 
sprawowano uroczystą mszę 
świętą z modlitwą ekumenicz-
ną w intencji Marynarzy. Zło-
żono także wiązanki kwiatów 
na cmentarzu Marynarki Wo-
jennej na Oksywiu.

H.M.

Granica milczenia
Po drabinie wchodzę na strych, otwieram kuferek i ku mojemu zaskoczeniu odnajduję kawalerski album. Mój 
album, którego stratę swego czasu odchorowałem. Stoję zadumany, wpatrzony w prostokąt zapomnianego cza-
su. Ile to już lat? A ile wspomnień? Wyciągam dłoń do szarych stron granicy milczenia. 

lepiej machnąć ręką na wspa-
niałe zdarzenia, niestety, już 
odległe i zejść jak niepyszny 
ze strychu? 
   Boże! Proszę cię! Powiedz, 
po co tu przyszedłem? – zło-
żyłem ręce jak do modlitwy. 
Przecież musi być jakiś po-
wód? Nie pamiętam, kiedy 
ostatni raz byłem w tej ostoi 
kurzu i siedlisku pajęczyn. 
Cóż za łamigłówka! Krok po 
kroku do świadomości docie-
ra, że trzeba się poddać, zejść 
i grzecznie zapytać. Jednak ta 
myśl mnie przeraża. Brakuje 
odwagi na głębszy oddech.
  To niesłychane, jak człowiek 
może zdominować drugiego 
człowieka. A zapowiadało się 

tak pięknie! Upojne wieczo-
ry, kolacyjki przy świecach. 
Obłuda losu i naiwność. Mał-
żeństwo to instytucja, w której 
zwietrzała miłość zamienia 
się w przymusowy pobyt w 
ciasnym mieszkaniu bez ele-
mentarnych wygód, z łazienką 
na końcu korytarza i lamen-
tem wiecznie niezadowolonej 
kobiety – tak przed ślubem 
ostrzegał mnie przyjaciel. A 
teraz jeszcze ten wyjazd. – Nie 
będę całe życie biedowała! 
Wszyscy wyjeżdżają, więc i 
my powinniśmy wyjechać. 
Człowiek to nie zwierzę, że 
przywiązuje się do miejsca 
urodzenia. 

Ciąg dalszy na str. 15
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Ciąg dalszy ze str. 14

Woda taka jak w Wiśle jest 
wszędzie, a jeżeli czymś się 
różni, to na pewno czystością. 
    Po ostatniej kłótni wybiegłem 
z domu i bez celu włóczyłem się 
po Placu Zamkowym, Nowo-
grodzkiej, Świętokrzyskiej, a 
potem pojechałem na cmentarz 
Bródnowski, gdzie spoczywają 
rodzice. Z porcelanowej foto-
grafi i patrzyły na mnie zatroska-
ne oczy mamy i taty. Wydawało 
mi się, że oni są przekonani, iż 
moje miejsce jest tu nad Wisłą, 
a nie w jakimś interiorze w Bra-
zylii czy Argentynie. 
   Moja żona całymi dniami wer-
tuje oferty pracy. Nawet we śnie 
mamrocze angielskie i hiszpań-
skie słówka. Poznaliśmy się na 
studiach, kiedy z braku dachu 
nad głową tkwiła pod akade-
mikiem jak kołek w płocie. Za 
zgodą rodziców zatrzymała się 
na kilka dni w pokoju siostry bę-
dącej na stypendium w Anglii, 
a została na całe życie. Ale nie 
narzekam. Nie. Jak bym śmiał? 
Bynajmniej nie jest źle, chociaż 
jej obsesyjna zazdrość niekiedy 
jest porażająca. Ostatnio zapra-
gnęła zostać milionerką. Myśl 
zacna, chociaż mało realna. Jest 
przekonana, że po roku pracy na 
Zachodzie wyjedziemy do po-
łudniowej Ameryki lub na wy-
spy Pacyfi ku i tam w ciepłych 
krajach, w cieniu wysmukłych 
palm, spędzimy resztę życia, 
pławiąc się w słońcu i luksusie. 
Nic bardziej obłudnego i fał-
szywego, ale ona jest odporna 
na rzeczowe argumenty. Gdy 
odrzekłem, że w słońcu będę się 
pławił na basenie Legii i żadna 
siła mnie nie zmusi do opusz-
czenia Warszawy, wyszła, trza-
skając drzwiami. 
   Dla niej świat jest panaceum 
na wszystkie dolegliwości. Jest 
zazdrosna o słoneczną pogodę 
w Australii i dostatek Helwe-
tów. Wyśmiewa mnie, kiedy po 
pracy siedzę z gazetą w ręku, 
zamiast kreślić projekt dla biz-
nesmena z Targówka. Razi ją 
widoczny z każdego punktu 
miasta Pałac Kultury i Nauki i 
snuje plany postawienia w tym 
miejscu centrum rozrywki – 
oczywiście na wzór amerykań-
ski. Widziała na Discovery pro-
gram o budowie centrum w Las 
Vegas, którego jądrem ma być 
fragment odwzorowanej Wene-
cji, i zachorowała na podobny 
projekt zamiast daru „wielkiego 
brata” – kilkanaście lat temu 
ukończyliśmy architekturę i 
zawzięcie kreślimy coraz śmiel-
sze plany, ale za tanio jak na 
europejskie standardy, a przede 
wszystkim na jej aspiracje. 
   Pochyliłem się nad pożółkłymi 
fotografi ami. Wyblakłe kartki z 
albumu, jak poniszczony para-
sol gubiący krople dżdżu, pomi-
mo upływu czasu niezmiennie 
przywoływały minione wypad-
ki. Bonifraterska, gdzie w ru-
inach szpitala św. Jana Bożego 
hitlerowcy zamordowali moje-
go dziadka – czuję jego uśmiech 
ze zdjęcia i słyszę ciepły głos; 
widzę czarnooką kuzynkę Te-
resę rozjechaną przez pijanego 
kierowcę na Wisłostradzie i po-
dziwiam roześmianą Ludmiłę, 
której powabne ciało w srebrzy-
stokremowym bikini jeszcze te-
raz wywołuje dreszczyk emocji, 
podobnie jak na pokazie mody 
w Kongresowej. 

   Nie bez wysiłku odwróciłem 
kilka stron pamięci i gryzą-
cy smutek wpełzł do gardła. 
Pokonując rozdzierający ból, 
głaskałem zapomniane lata i 
ze skamieniałych twarzy ście-
rałem ślady kurzu. Wszędzie 
trwała rozległa cichość. Oczy 
wpatrzone w zastygłą prze-
szłość i wytarte uśmiechy na 
wyblakłych stronach. Ciągle 
nie wiedziałem, po co tu przy-
szedłem – to pytanie sprawiało 
mi fi zyczny ból, niczym reuma-
tyzm wykręcający kości. Po co 
tu przyszedłem? – powtarzało 
zakurzone echo. 
   Chcąc przerwać dyskurs z 
przeszłością, odłożyłem album 
na bok – jak najdalej od spra-
gnionych oczu - i zamierzałem 
udać się w stronę drabiny, gdy 
mój wzrok napotkał podręcznik 
matematyki. Odruchowo otwo-
rzyłem książkę. Wypłowiałe 
litery zachęcały do twierdzenia 
tangensów. Oczywiście nie pa-
miętałem twierdzenia tangen-
sów ani sposobu jego rozwią-
zania. Nie miałem też ochoty na 
czytanie szkolnych zadań przy-
prawiających o zawrót głowy. 
   Zamierzałem zamknąć książ-
kę, gdy usłyszałem pytanie: 
   – Czemu nie rozwiązujesz za-
dania, diable rogaty? Na co cze-
kasz?– zamarłem wpółprzytom-
ny, jak wówczas na maturze. 
   – Nie wiem jak, panie profe-
sorze. To trudne zadanie – wyją-
kałem z wysiłkiem. 
   Mój błagalny wzrok prześli-
zgnął się po jego siwych wło-
sach, po zmarszczonym czole 
i błękitnych oczach, w których 
zamiast gniewu można było 
dostrzec odcień chabrów. Upły-
wające sekundy zamieniały się 
w wieczność. 
   – Boże! – jęknąłem. – Już po 
maturze. Oblałem. Nie mam po 
co wracać do domu!
   – No, na co czekasz! – ni to 
szept, ni to krzyk przywołał 
mnie do wspomnień. 
   – Pisz! – zgrubiałe palce poło-
żyły ukradkiem zmiętą kartkę, 
na niej zaś rozwiązanie zadania. 
Kamień spadł mi z serca. Byłem 
uratowany. 
   Jakiś czas potem profesor 
wyjechał do Kalifornii, by po-
wrócić do Warszawy na krótko 
przed śmiercią. Do wieczności 
odchodził żegnany przez rzeszę 
wdzięcznych wychowanków i 
poczty sztandarowe warszaw-
skich szkół i uczelni.
Delikatnie starłem kurz ze sta-
rego podręcznika i nakryłem 
dłońmi niczym talizman. Zno-
wu było cudownie, pachniały 
upojnie kasztany. Zdjąłem dło-
nie z książki i odłożyłem na ster-
tę kurzu. Świeciło słońce. Niby 
było jak dawniej, ale zupełnie 
inaczej. Znowu nie pamiętałem 
twierdzenia tangensów.
Ciszę rozdarł przenikliwy 
dźwięk. Zadrżałem i nie bez 
wysiłku podniosłem głowę. 
Dochodziła szósta. Chciałem 
jeszcze raz spojrzeć na pożół-
kłe kartki, na kuferek, dotknąć 
wyblakłych krajobrazów, jed-
nak zaspany umysł nie zdołał 
już przywołać niegdysiejszych 
zdarzeń. 
   Świdrujący krzyk żony: 
„Wstań i wyłącz budzik”, osta-
tecznie zatrzasnął pokrywę ku-
ferka. Otworzyłem oczy... bu-
dził się nowy dzień.

Edward Bochnak 

Wędrówkę po ziemi kaszub-
skiej można zacząć niemal z 
każdego jej zakątka. Szwajca-
ria Kaszubska to najpiękniej-
sza część Pomorza i Kaszub. 
O atrakcyjności tego terenu 
decydują niezliczone jeziora, 
wyniosłe wzniesienia moren 
czołowych oraz rozległe poła-
cie lasów porastające nieuro-
dzajne obszary.
Najcenniejszym bogactwem 
regionu, oprócz wspaniałych 
krajobrazów, jest ciekawa 
kultura i niezwykła tradycja 
jej mieszkańców. Z kaszubską 
mozaiką krajobrazów współ-
grają skomplikowane losy hi-
storyczne tej krainy.
Kaszubi słyną też ze swej po-
bożności. Przydrożne kaplicz-
ki, fi gury świętych i krzyże na 
rozdrożach dróg na zawsze 
zrosły się z tutejszym krajo-
brazem.
W zaczarowanej krainie 
Szwajcarii Kaszubskiej doli-
czono się niemal 200 jezior 
przekraczających powierzch-
nię 1 hektara.
Do najbardziej atrakcyjnych 
należy zespół 12 jezior: Ra-
duńskie Dolne i Górne, Stę-
życkie, Lutowisko, Dąbrow-
skie, Patulskie,  Ostrzyckie, 
Wielkie i Małe Brodno, a 
także Kłodno, Rekowo i Bia-
łe. Tworzą one ogromny owal 
o długości ponad 20 km i sze-
rokości do 8 km.
W Szwajcarii Kaszubskiej 
istnieje ponad 15 rezerwatów 
przyrody.
Na terenie gminy Stężyca jest 
26 pomników przyrody w po-
staci pojedynczych lub całych 
grup drzew, także głazów na-
rzutowych.

Jesteśmy na stacyjce PKP 
Krzeszna, kiedyś zwanej PIE-
KŁEM, położonej u podnóża 
okazałego masywu Wzgórz 
Szymbarskich ze szczytem 
Wieżyca leżącym poniżej Je-
ziora Ustrzyckiego. Właśnie 
tutaj zebraliśmy się i ustalili-
śmy trasę naszej wędrówki.
Jakby zagubiona Krzeszna 
ożywiła się z chwilą wybudo-
wania w okresie międzywo-
jennym magistrali węglowej 
Śląsk – Gdynia. Obecnie jest 
to miejscowość wypoczynko-
wa (ośrodki wypoczynkowe, 
kempingi, domy letniskowe). 
W zimie również się zaludnia, 
gdyż są tu wyciągi i trasy nar-
ciarskie oraz saneczkowe. 
Nazwa miejscowości Krzesz-
na wywodzi się od nazwiska 
rodziny Krusina, która przez 
kilka pokoleń prowadziła (od 
1641 r.) w tym miejscu Karcz-
mę Nadolną. Etymologia na-
zwy Krzeszna nawiązuje rów-
nież do rzeczownika krzesnia; 
w języku kaszubskim znaczy: 
czereśnia.
Idziemy dalej, mijamy zabu-
dowania Krzesznej i skręcamy 
w prawo. Przed nami, mający 
dziwny kształt podkowy o dłu-
gości 7 km, przesmyk między 
Jeziorem Ustrzyckim a Je-
ziorem Patulskim. Podążamy 
w kierunku Nowych Czapli.
Po wejściu na wzniesienie 
widoczny jest szczyt Wieżyca 
–„Kaszubski Olimp” (328,6 m 
n.p.m.). Króluje on nad barw-
nym kobiercem lasów i jezior, 
i jest najwyższym wzniesie-
niem na Niżu Środkowoeuro-
pejskim.
Idąc drogą do Nowych Czapli, 
po prawej stronie mamy rezer-

wat przyrody Ostrzycki Las 
(ponad 150-letni las bukowy), 
a po lewej w zagłębieniu roz-
pościera się Jezioro Sołeckie.
W Nowych Czaplach mijamy 
krzyż na rozdrożu, mały staw, 
kapliczkę przydrożną i w po-
bliżu remizy strażackiej OSP i 
jesteśmy już na leśnej drodze.   
Dochodzimy do zagłębienia z 
przeuroczym mały jeziorkiem, 
otoczonym z trzech stron la-
sem sosnowo-bukowo-brzo-
zowym. Przed nami zielona 
łąka, po której z gracją stąpa 
bocian. Tutaj zatrzymujemy 
się na odpoczynek i posiłek 
Po przerwie kierujemy się do 
wsi Stare Czaple. Pierwsze 
wzmianki o tej wsi pojawiły 
się już w 1284 r. w związku z 
nadaniami ziemskimi cyster-
som w Pogódkach, a następnie 
w Pelplinie przez ostatnich 
książąt z dynastii wschodnio-
pomorskich.
Zauważamy, że niektóre pose-
sje są bardzo zadbane i ukwie-
cone. Na jednej z nich znajduje 
się ekspozycja kilkunastu róż-
nych przedmiotów i dawnych 
narzędzi rolniczych.
Podobnie jak w poprzedniej 
miejscowości, spotykamy 
krzyż i kapliczkę przydrożną. 
Na przewodach energetycz-
nych kilkadziesiąt szczebio-
czących jaskółeczek wygrze-
wa się na słońcu, zapewne 
przygotowując się do odlotu.
Idąc do jeziora Zamkowisko, 
czujemy zapach kwiatów, ziół 
polnych i dojrzałego zboża, 
oczekującego na żniwiarzy. 
W pobliżu jeziora trafi amy na 
niecodzienny, usytuowany na 
wysokiej tyczce drogowskaz 
ze wskazaniem kierunku i 

Redakcja De Novo postanowiła 
wszystkich znudzonych bezczynno-
ścią, czyli nieróbstwem, zainteresować 
bardzo nieprofesjonalnym, chociaż 
usprawiedliwiającym próżniactwo, 
słowniczkiem wyrazów, wyrażeń i 
zwrotów leniwych. 
Bardzo znany i bardzo krzywdzący (!) 
wszystkich, którzy odpoczywają ina-
czej, wierszyk Brzechwy proponujemy 
zastąpić wakacyjnym zawołaniem: „U 
leniwych zawsze święto!” A każde 
święto należy odpowiednio celebro-
wać…
Siedzieć z założonymi rękami, tzn. 
trzymać ręce bezpiecznie skrzyżowa-
ne na brzuchu lub gdzie indziej. Jest 
to typowa pozycja kontemplacyjna, 
pozwalająca na głęboką refl eksję, 
na przykład nad kondycją urlopową 
społeczeństwa. Miejsce przy oknie 
w kawiarni, na ławce w parku lub w 
szybkiej kolei miejskiej umożliwia 

Uwielbiam wakacje!

Na szlaku malowniczej 
Szwajcarii Kaszubskiej
Wszystkim piechurom polecam wycieczkę na Pojezierze Kaszubskie, zwa-
ne też Szwajcarią Kaszubską, na trasie: Krzeszna – Nowe i Stare Czaple – 
Gołubie, liczącej około 10 kilometrów. Ten malowniczy szlak położony jest 
w południowo-wschodniej części powiatu kartuskiego, na terenie gminy 
Stężyca.

odległości, między innymi do 
Jowisza /?/, Nowego Jorku, 
Petersburga, Gdańska i…..do 
WC: (200 m, a biegiem /!/ 100 
m). 
Jezioro Zamkowisko skryło się 
w zagłębionej, malowniczej 
śródleśnej niecce. Nad jego 
brzegiem, zanim powstał gród 
w Kościerzynie, było grodzi-
sko wyżynne, a gród nazywano 
niegdyś… zamkowiskiem.
Docieramy wreszcie do Gołu-
bia. Kapliczka na rozdrożu jak-
by wyszła na nasze spotkanie.
Gołubie to duża wieś i letni-
sko u podnóża Wzgórz Szym-
barskich, pomiędzy Jeziorem 
Patulskim i Jeziorem Dąbrow-
skim. Od 1260 r. było wła-
snością cystersów z Pogódek 
(nadaniem księcia pomorskie-
go Sambora II). Warto przy-
pomnieć, że cystersi, zanim 
objęli w posiadanie w 1274 r. 
Pelplin i rozpoczęli budowę 
monumentalnej budowli, obec-
nie katedry, osiedleni byli w 
pobliskich Pogódkach. Później 
Gołubie znalazło się w rękach 
nieznanego bliżej rycerza po-
morskiego, następnie Kartu-
zów, a dzisiaj jest wsią. Zjeż-
dżają do niej turyści i letnicy z 
całej Polski.
W Gołubiu znajduje się pry-
watny ogród botaniczny Zbi-
gniewa Butowskiego z budzą-
cą zachwyt kolekcją ok. 3000 
gatunków i odmian roślin.
Nad Jeziorem Dąbrowskim 
warto zobaczyć 6-metrowy 
krzyż – pomnik dowódcy 
„GRYFA POMORSKIEGO” 
por. Józefa Dąbka, i zajrzeć do 
położonego w pobliskim Siko-
rzynie dworku Wybickich.
Piękna pogoda osłodziła wy-
siłek fi zyczny uczestników i 
dopełniła wrażeń wycieczko-
wych. Do zobaczenia na kolej-
nej wędrówce po urokliwych 
zakątkach  polskiego Wybrze-
ża.

Stefan Żelazko

Letni słowniczek wyrazów odpoczywających
                                                                                      „Na tapczanie siedzi leń, nic nie robi cały dzień

 (…)O, wypraszam to sobie! Jak to? Ja nic nie robię? 

L jak  leń 

podpatrywanie zachowań bliźnich. Z 
założonymi rękami i bez wyrzutów 
sumienia, proszę! Nie będzie to da-
remna mitręga, bowiem z obserwacji 
czerpiemy wiele pożytecznych nauk 
dla siebie.
Leżenie do góry brzuchem,  jest zaję-
ciem wyczerpującym i niewygodnym 
na dłuższą metę. Dlatego należy odpo-
wiednio dawkować lekarstwo, robiąc 
przerwy na przebieżkę (ostrożnie!), 
pływanie w morzu, spacer dziką plażą 
albo krótką wizytę w punkcie gastro-

nomicznym. Jeśli dopisze szczęście, 
można przez lornetkę obserwować 
lot ptaków, tropić przemieszczanie 
się fal, cumulusów albo cumulonim-
busów; można wreszcie po prostu 
śledzić bieg swoich myśli.
Leniwiec wszystkim kojarzy się na 
pewno albo z człowiekiem leniwym, 
albo z ssakiem nadrzewnym. Tymcza-
sem słownik poprawnej polszczyzny 
przypomina potoczne znaczenie tego 
wyrazu. Leniwcem nazywa się głębo-
ki, wygodny i miękki fotel. W takim 
fotelu wakacyjna drzemka zyska wy-
miar kosmiczny. 
 Przepis na leniwe pierogi w wersji 
oszczędnej nie brzmi zachęcająco: 
twaróg i ugotowane ziemniaki prze-
puścić przez maszynkę, dodać jajka, 
dokładnie wymieszać; zlepić ciasto 
na stolnicy posypanej mąką; uformo-
wać wałki; pokroić w skośne kawałki; 
gotować w osolonej wodzie. Za to 

polane tłuszczem i posypane cukrem 
smakują koncertowo. Czy komuś 
przeszkadza, że są leniwe?
Leń  siedzi na tapczanie  i nic nie robi 
przez cały dzień. Wałkoni się, próż-
niaczy, nie kwapi się do pracy, obija 
się po kątach, trwoni czas, nawet cho-
ruje na lenia; krótko mówiąc, oddaje 
się lenistwu.  Z drugiej strony, nie 
sposób naprawdę cieszyć się leniu-
chowaniem, jeżeli nie ma się mnóstwa 
zaległej pracy.
Nic tak nie rozbudza lenistwa jak ja-
łowe rozmowy. Autorem tej maksymy 
jest podobno Lew Tołstoj. Dokonany 
czasownik rozbudzić znaczy: wyrwać 
kogoś z apatii, bezczynności, pobu-
dzić do czynu, podniecić. Mówimy 
też: rozbudzić w kimś złe skłonności 
albo namiętności, rozbudzić nadzieje. 
Ale sztuką jest rozbudzić lenistwo. 

Elżbieta Wierszko
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Uwielbiam wakacje!

Studenci GUTW grupy Flora i 
fauna gdyńskich plaż dzielą się 
swoją wiedzą i wrażeniami.
Maszerowali przecież dzielnie 
przez 5 lat i poznali wszystkie 
nasze dostępne plaże i te naj-
bliższe w Gdyni, i na wschód 
od niej w Orłowie, Sopocie, 
Jelitkowie, Brzeźnie, No-
wym Porcie oraz na zachód 
na Oksywiu, w Babich Do-
łach, Mechelinkach, Rewie 
i te dalsze nawet na samym 
cyplu Helu (koniec świata!) i 
na Mierzei Wiślanej (z Wiel-
błądzim Garbem – największą 
stałą wydmą w Europie i jedno-
cześnie najwyższym lokalnym 
wzniesieniem – 49,5 m n.p.m, 
z którego rozpościera się pięk-
ny widok na morze, na Zalew 
Wiślany oraz na Wysoczyznę 
Elbląską) i te kamieniste i te 
piaszczyste i te przepiękne 
nasze klify w Orłowie, 
w Babich Dołach i w 
Jastrzębiej Górze. 
Przekonali się, jak 
wielki wpływ na klify 
i na plaże ma morze. 
Pilnie obserwowali 
wpływ sztormów 
na brzeg, maszerowali 
także jesienią przed sztorma-
mi i po. Zobaczyli jak zostały 
poprzerzucane i powywracane 
betonowe płyty nabrzeża, jak 
zniszczone zostały domki ry-

baków, jak zwisały pozbawio-
ne piasku korzenie rokitnika, 
że można było pleść z nich 
długie warkocze, jak znikła w 
Mechelinkach i Babich Do-
łach plaża i jak powstawała 
opaska osłaniająca i zabezpie-
czająca klif.
Moi Studenci wiedzą skąd się 
wziął piasek i te przepiękne 
kamienie, które tak chętnie 
zbieramy na naszych plażach. 
Oglądając je czy też bawiąc 
się nimi, już mamy kontakt 
z bardzo odległymi czasami 
geologicznymi. Przez setki 
milionów lat góry skandynaw-
skie zbudowane z krystalicz-
nych skał magmowych ulegały 
zniszczeniu poprzez działa-
nie mrozu, wiatru i deszczu. 
Odłamki tych skał pojawiły się 

w epoce lodowej, bo wła-
śnie w epoce lodowej, 

te ogromne lodow-
ce wielokrotnie 
się przesuwały. 
Po ich stopieniu 

skały te pozostały 
tam, gdzie przywlókł 

je lodowiec. Stąd też 
mamy u nas granity, 

porfi ry, bazalty. Mamy też 
skały metamorfi czne gnejsy 
czy hornfelsy, często z żyła-
mi kwarcowymi. Są również 
znacznie młodsze skały osa-
dowe z otoczkami wapieni, 

Plaża, dzika plaża…
Lato, wakacje, piękne słońce, plaża, gorący piasek, szum morza, bryza mor-
ska, jachty, statki! Odpoczynek, laba! Ale czy tak do końca? Czy wiemy skąd 
to wszystko się wzięło co nas tu otacza, jaka jest tego historia i jakie znacze-
nie ma to dla nas i naszych wakacyjnych gości?

często zawierającymi frag-
menty wymarłych już roślin i 
zwierząt czyli ze skamieniało-
ściami oraz skały okruchowe 
do których należą czerwone, 
szare lub różowe pięknie prąż-
kowane piaskowce. Piasek to 
przecież bezbarwne, lub ja-
snozabarwione ziarna kwar-

cu. Na plażach szczególnie po 
sztormach można też spotkać 
bursztyny żółte. Są to kawał-
ki skamieniałej żywicy drzew 
tzw. ciepłe kamienie, które po 
potarciu o wełnę, elektryzują 
się i przyciągają kawałeczki 
papieru.
Wśród kamieni i piasku roz-

różnić można współcześnie 
żyjące rośliny i zwierzęta. Spo-
śród mięczaków najwięcej jest 
skorupek małży, ich muszelki, 
wyrzucane przez fale, znajdu-
jemy na wszystkich naszych 
plażach. Są to: najpospolitsza 
sercówka bałtycka –pięknie 
zebrowana, rogowiec bałtyc-
ki, mający skorupki mniejsze 
i gładsze, małgiew piaskołaz 
największy nasz małż i naj-
głębiej zagrzebujący się oraz 
omułek jadalny o ciemnych 
skorupkach, który w naturze 
rośnie w dużych koloniach, 
najczęściej na kamieniach. Na 
kamieniach, skorupkach mu-
szelek i na wszystkim co jest 
zanurzone w wodzie, rosną 
pukle, jedyny stawonóg pro-
wadzący osiadły tryb życia. To 
zmora żeglarzy gdyż obrasta 
od spodu jachty, utrudniając 
pływanie. W wysłodzonych 
wodach Zatoki Puckiej żyją 
ślimaki, takie jak zatoczek 
pospolity, wodożytka bał-
tycka, błotniarka bałtycka 
i rozdepka rzeczna. Te trzy 
ostatnie gatunki są malutkie i 
często można ich nie zauwa-
żyć.
Na plażach znajdujemy rów-
nież glony, których plechy 
pojawiają się szczególnie po 
sztormach i tworzą tzw. ki-
dzinę, która, długo leżąc na 
słonku, zaczyna nieciekawie 
pachnieć. Zielenice (taśma, 
gałęzatka) swymi zielonymi 
„czuprynami” porastają ka-
mienie oblewane wodą jak 
również porastają łąki nad-
morskie. Składnikiem tych łąk 
są również brunatnice np. mio-

tełka groniasta czy morsz-
czyn pęcherzykowaty, który, 
podobnie jak krasnorost wi-
dlik zaostrzony, był masowo 
wydobywany, bo ma cenną 
dla przemysłu spożywczego i 
kosmetycznego galaretowatą 
substancję – agar. 
Na naszych plażach spotkać 
możemy długie liście trawy 
morskiej, która jeszcze do 
niedawna wypełniała matera-
ce, zapewniała nam zdrowy 
sen (znaczna zawartość jodu).
Przy większym falowaniu 
morza na piasku są widocz-
ne rdzawopurpurowe smugi. 
Świadczą one o nagromadze-
niu minerałów ciężkich, takich 
jak: magnetyt, turmalin, cyr-
kon i inne, co łatwo sprawdzić, 
używając do tego magnesu. 
Wędrówkom po wybrzeżo-
wych plażach towarzyszyły 
nam skrzydlate piękności: 
łabędź niemy (ma czerwony 
dziób z czarnym guzem u jego 
nasady), łabędź krzykliwy 
(ma dziób żółto-czarny bez 
guza), kaczki (krzyżówka, 
czernica), perkozy, kormo-
rany, biegusy, łyski, siweczki 
obrożne i wiele innych cieka-
wych gatunków ptaków.
W nocy, gdy wszyscy śpią, 
na plaży żerują kraby weł-
nistoszczypce (pochodzą z 
Chin). Plaże, dzikie plaże, ku-
szą słońcem, morzem, skrywa-
ją magiczne tajemnice, które 
warto odkrywać i snuć nieopo-
wiedziane jeszcze historie.

Karolina Zaborowska, 
wykładowca 

Flory i fauny gdyńskich plaż 
GUTW Oddział YMCA 

FESTIWAL SZEKSPIROW-
SKI to od lat najważniejsze 
wydarzenie wakacji. Zresztą nie 
tylko dla mnie. W tym uczto-
waniu biorą udział moje córki, 
bratanica oraz wnukowie, a tak-
że koleżanka z Poznania. Mam 
ulubione sztuki i bohaterów, 
spektakle, które pamiętam ze 
szczegółami (np. „Otello” z Wil-
na), aktorów, którzy na zawsze 
zapadli w pamięć (np. odtwórca 
Hamleta w przedstawieniu Pe-
tera Brooka lub pięciu młodych 
mężczyzn z Moskwy w desz-
czowej interpretacji „Romea i 
Julii”). Zawsze czekam na nowe 
realizacje „Makbeta” i „Snu 
nocy letniej”. Śledzę z zapartym 
tchem zarówno przedstawienia 
egzotycznych grup teatralnych, 
jak i klasyczne inscenizacje 
angielskie; odnajduję magię w 
sztukach granych na dużych 
scenach i w nieoczekiwanych 
przestrzeniach teatralnych (np. 
w kościele czy w stoczni). Nie 

ze wszystkimi interpretacjami 
zgadzam się, przeciwko dziw-
nemu postmodernistycznemu 
odczytywaniu Szekspira nawet 
protestuję, ale zawsze podzi-
wiam odwagę realizatorów 
poszukujących własnych odpo-
wiedzi na stawiane przez Niego 
pytania.
XIII Festiwal Szekspirowski 
to 13 interesujących spektakli. 
W konkursie o nagrodę Złotego 
Yorika (dotyczy teatrów pol-
skich) nie przyznano głównej 
nagrody, wyróżniono za to dwa 
przedstawienia: gdańskie „Po-
skromienie złośnicy” i łódzkie 
„Otello. Wariacje na temat”. 
W uzasadnieniu werdyktu pod-
kreślono młody wiek reżyserów 
i ich dojrzałość artystyczną. 
Mnie zauroczył teatr Agaty Du-
dy-Gracz. Dawno nie widzia-
łam na scenie takich emocji. 
Stary Otello na koniu i w ka-
lesonach; Desdemona w futrze 
z pluszaków i upodlona przez 

zazdrosnego męża; Jago doko-
nujący aktu zemsty, ale przecież 
nie do końca cyniczny; taniec, 
śpiew i błyskotki, a w tle klatki, 
w których sami się zamykamy. 
Wstrząsające i prawdziwe.
Najwięcej o teatrze i człowieku 
dowiedziałam się w tym roku z 
monologu Miriam Godschmidt, 
która w autorskim spektaklu 
Petera Brooka pt. „Warum, Wa-
rum” pytała o sens i kondycję 
teatru. Aktor i jego widownia 
– już od starożytności przede 
wszystkim to się liczy. Scena 
może być umowna, fotel na 
kółkach potrafi  udawać tron, 
szeroki czerwony szal sprosta 
każdemu zadaniu. Teatr rządzi 
się swoimi prawami, a człowiek 
nieprzerwanie gra w teatrze ży-
cia, więc – DLACZEGO?! 
Szekspir nie odpowiada wprost, 
ale stawia pytań bardzo dużo. 
Mimo że znamy je wszystkie, 
wciąż nas zaskakują. Czy czło-
wiek nie jest i nigdy nie będzie 

w stanie wyciągnąć wniosków 
ze swojej próby życiowej? „Jak 
nudna, stęchła, płaska i jałowa/
Jest każda z ziemskich spraw, 
cały ten świat!/ Świat? śmie-
chu warte: nieplewiony ogród,/
Gdzie się panoszy zielsko or-
dynarnej/Ludzkiej podłości – 
mówi Hamlet, udając szaleńca, 
niedojrzałego nastolatka albo 
aktora przygotowującego się do 
gry. Zastawia pułapki na myszy, 
ale jego tragiczny los jest i tak 
przesądzony. A jednak wstrzy-
mujemy oddech, zastanawiając 
się, czy uda mu się zwalczyć 
dręczące go koszmary. 
Tych wątpliwości zaoszczędzili 
widzom festiwalu i niemieccy, 
i angielscy realizatorzy „Kupca 
weneckiego”. Nienawiść, Wła-
dza, Pieniądze odmieniane na 
wszelkie sposoby aż do dna pie-
kieł; przerażający, wręcz klau-
strofobiczny świat współczesny 
zdominowany przez bezwzględ-
nych manipulatorów; kapitalna 

scenografi a i doskonała gra ak-
torów. „Psem mnie nazwałeś, 
przód nim miałeś powód;/Gdy 
więc psem jestem, strzeż się mo-
ich zębów”– wykrzykuje Shy-
lok, ale wszyscy inni zachowują 
się podobnie. 
Za to Szekspirowski Teatr Glo-
be z Londynu pokazał, zgodnie 
z zapowiedzią w programie, 
że „u Szekspira wszystko jest 
możliwe”. Plenerowy spektakl 
„Snu nocy letniej”, przeniesio-
ny w lata dwudzieste XX wie-
ku z całym kolorytem epoki, 
roztańczony i rozśpiewany, bez 
reszty zawładnął publicznością 
w Kolibkach. Aktorzy zachwy-
cali sprawnością fi zyczną oraz 
umiejętnościami artystycznymi 
(np. każdy grał na jakimś in-
strumencie), olśniewali urodą 
i urokiem osobistym (jak przy-
stojny Demetriusz). Z ich wer-
sji „Najżałośliwszej komedii o 
wielce okrutnej śmierci Pirama 
i Tyzbe” śmialiśmy się do łez. 

Moja szczęśliwa „trzynastka” z Szekspirem 
„Najgorsze (rzeczy) nie są takie złe, jeśli je ulepszyć wyobraźnią”*

Przyznaję: jestem admiratorką absolutną i bezkrytyczną Szekspira i Teatru Szekspirowskiego. Nie będą 
więc obiektywna i bezstronna. Prawdę mówiąc, nie wiem, czy zebrane przemyślenia w ogóle będą miały 

Sztukę wystawiono bez tłuma-
czenia, ale trafi ła do widzów, 
między innymi dlatego, że tekst 
angielski podawany był staran-
nie, a bohaterowie nawiązywali z 
publicznością zabawne kontakty 
sytuacyjne. 
„Wariat, kochanek, poeta – to 
trzy / Różne wcielenia mocy 
wyobraźni” (Tezeusz w „Śnie 
nocy…)
Uczenie się Szekspira to balanso-
wanie na granicy snu, wyobraź-
ni, fi lozofi i i zdrowego rozsądku. 
I jest to wyzwanie, co się zowie!

Elżbieta Wierszko
* W. Szekspir, Sen nocy letniej.
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- HYUNDAI COUPE FX, 2003 
r., 2,7 benzyna, 507 024 002  
- OPEL VECTRA combi, 98 rok, 
pierwszy właściciel, 9,5 tys., tel. 
604 219 941
- SPRZEDAM nawigację samo-
chodową, Akira MM 517, 3,5, 
rysik, pudełko, SD2GB, Winows 
CE, 2 ładowarki, Auto Mapa i 
Mapa Map, stan jak nowa, cena 
200 zł, tel 791 239 799
- SPRZEDAM antyradar 
Beltronics vector 965, wykrywa 
wszystkie pasma, gwarancja, cena 
600 zł, tel. 791 239 799
- POSZUKUJĘ GARAŻU, 
wynajem, kupno. Os. Chopina lub 
okolica, tel. 697 191 428
- GARAŻ w Wejherowie najchet-
niej w okolicy ulicy Śmiechow-
skiej wynajmę na dłuższy okres 
czasu, niewykluczam zakupu . Tel.
Komórkowy 608-017-582

wc.Tel. 506 348 856
- LUZINO, DZIAŁKA  3250 m2 
na granicy Luzina i Robakowa, te-
ren płaski suchy piaszczysty. Cena 
152 000 pln tel 698 093 344 

- ATRAKCYJNA WDOWA 60 
lat, pozna miłego sympatycznego 
pana z humorem, w stos. wieku, 
przyjazną duszę, tel. 669 384 440
- POZNAM PANIĄ, mam 35 lat, 
do 40 lat, tel. 506 479 768
- PANI lat 44, szuka pana w wieku 
50-55 z Wejherowa, tel. 698 057 
001
- WOLNA 32/184/85 pozna samot-
nego pana do 45lat. Jeśli lubisz 
duże, ale zgrabne kobiety oraz 
doskwiera Ci samotność,zadzwoń 
664 131 680
- WDOWA pozna pana  w wieku 
55-60 lat bez żadnych nałogów, 
zmotoryzowanego i religijnego, 
niezależnego fi nansowo-mieszka-
niowo, tel. 696 387 143
- ROZWIEDZIONY emeryt, 
zmotoryzowany, l. 60.168.75 Pozna 
zadbaną, niekonfl iktową panią, 
szczupłą, lat 57 bez nałogów, w 
celu wspólnego spędzenia „Jesieni 
Życia”, tel. 886 190 434, na smsy 
nie odpowiadam
- POZNAM PANIĄ do lat 45, 
która preferuje czynny wypoczynek 
na łonie natury, tel. 0609 792 273
- WOLNY 58 lat, pozna panią, 
miłą, szczerą z poczuciem humoru, 
stanu wolnego, do 50 lat, 669 237 
854
- PAN lat 46, wysoki, szczupły, 
wolny, kulturalny pozna
partnerkę, bratnią duszę. Tel.727 
201 677

Serwis komputerowy 
u klienta w domu/fi rmie
Instalacja/naprawa systemów 

Windows; Nauka obsługi 
komputera oraz internetu.

tel. 601-804-607

- POSZUKUJĘ współlokato-
ra, wspólna kuchnia i łazienka, 
mieszkanie w Wejherowie, tel. 
608 025 391
- WYNAJMĘ dom w Redzie, 
pow. 130 m2, z garażem na 2 sa-
mochody, z piwnicą, działka 700 
m2 tel. 506 329 596
- SPRZEDAM działkę rekre-
acyjną o pow.1081m2 w Nadolu 
nad jeziorem. Dzwonić po 16.00 
692-873-891
- SPRZEDAM działkę o 
pow.1234m2 w Bolszewie z 
budynkiem w stanie surowym 
(pod działalność gospodarczą). 
Dzwonić po 16.00 692-873-891
- WYNAJMĘ mieszkanie w cen-
trum Gdyni o pow. 36 m2 na dłużej 
lub na doby w okresie letnim, tel. 
513 005 898
- WYNAJMĘ mieszkanie 50 m 
kw., 2 pokoje, na parterze domu 
jednorodzinnego w Rumi Janowie. 
Tel. 671-26-65 (po godz. 16)
- SPRZEDAM działkę ogrodniczą 
w Wejherowie przy ul. Sucharskie-
go z domkiem murowanym, CO, 
woda własna, tel. 669 374 677
- WYNAJMĘ mieszkanie, 
Wejherowo ul.Kochanowskiego-3 
pokojowe 61m2. Mieszkanie skła-
da się z: trzech pokoi, samodzielnej 
kuchni, przedpokoju, łazienki i 

NIERUCHOMOŚCI

Kupiłeś samochód 

w kraju lub za granicą?
 

NIE MASZ CZASU LUB NIE LUBISZ 
ZAŁATWIAĆ FORMALNOŚCI 

W URZĘDACH? 
Kompleksowa rejestracja pojazdów, tłumaczenia 
przysięgłe (wszystkie języki) Wstąp do nas, a my 
załatwimy za Ciebie: 
*Urząd Celny - akcyza 
*Urząd Skarbowy - VAT 24 
*Wydział Komunikacji - tablice rej. *Tłumaczenia 
przysięgłe 
*Najtańszy recykling dla fi rm 

Wszystko w jednym miejscu 
- u nas odbierzesz tablice rejestracyjne!!! 

Bez nerwów i straty czasu stania w kolejkach!
 AGENCJA CELNA INTRA-SAD

 
GDYNIA, UL. HANDLOWA 29 (BUDYNEK URZĘDU 

CELNGO, 1 PIETRO, POK. 102) 
TEL: 513-603-009, 503-901-001 

WWW.REJESTROWANIEPOJAZDOW.PL 

SPRZEDAM 
mieszkanie dwupokojowe 

w Wejherowie, 

tel. 601 225 294

TOWARZYSKIE
PRACA

- BARAKOWÓZ na kołach, dłu. 
3,60 m, szer. 2,20 m, wys. 2,4 m, 
cały z blachy, ocieplony, instalacja 
elektryczna, stan bdb. cena 3,2 tys 
zł, tel. 0503 362 518
- FIAT punto 1996 1,1, stan b.do-
bry, 4800 zł, 604 112 707

INNE

MOTORYZACJA

- LEKKIE PRACE budowla-
ne wykonam, renciska 61 lat, 
cekolowanie - malowanie, tel. 516 
508 962
- KOREPETYCJE z chemii i 
fi zyki, w tym eliminuję braki z 
matematyki, tel. 058 677 01 50
- ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem 
lub osobą starszą w Wejherowie 
[pracowałam w domu pomocy spo-
łecznej] mogę też pracować jako 
pomoc kucharki.k 40 lat tel.692 
575 818 PILNE!!!
- JĘZYK POLSKI - korepetycje, 
kurs przygotowawczy do matury, 
prezentacje maturalne, z doświad-
czeniem, 30 zł/h tel. 505 147 139 
Rumia
- JĘZYK ANGIELSKI - pomoc w 
nauce, podstawówka - gimnazjum, 
25 zł/h tel. tel. 505 147 139 Rumia
- SPRZĄTANIE mieszkań i 
domów, pomoc w prowadzeniu 
domu, tel: 792-237-850    
- KUPIĘ samochod Renault La-
guna Kombi 1.8 benzyna rok 1997 
tel. 502 960 890
- ZAOPIEKUJĘ się u siebie 
dzieckiem do 1,5 roku, dobre 
warunki, referencje, 7 zł/h, Wejhe-
rowo, tel. 502 351 988
- EMERYTKA szuka pracy jako 
opiekunka do dziecka, z doświad-
czeniem, tel. 058 677 16 21, kom. 

660 230 744, Wejherowo
- EMERYTKA, uczciwa poszuku-
je pracy. Kontakt Tel: 691-190-139
- EMERYTKA uczciwa zaopie-
kuje się dzieckiem lub odbiór z 
przedszkola. 
Kontakt Tel. 792-772-190
- POSZUKUJĘ pracy w punktach 
sprzedaży samochodów na terenie 
trójmiasta, wykształcenie zawodo-
we i techniczne, tel. 058 346 99 66
- ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem 
powyżej 2 roku życia w Wejhero-
wie, tel. 667 571 679
- ABSOLWENTKA fi l. ang. 
poszukuje pracy w biurze, tel. 694 
292 652
- 21 LAT, poszukuję pracy jako 
sprzątacz do czyszczenia klatego 
schodowych, 504 812 157, Gdynia
- POMOCNIK budowlany, kopa-
nie rowów, 504 812 157

- SPRZEDAM pianino, 2 tys. zł, 
tel. 605 244 933
- SPRZEDAM oczko wodne.Jedna 
duża komora i dwie poboczne 
małe. Wymiary: 178 x 112 x 60 cm. 
Pojemność 300 litrów. Używane 
bardzo krótko. Tel. 503723816
- SPRZEDAM wielofunkcyjny 
wózek fi rmy Nestor, w bardzo 
dobrym stanie,po jednym dziec-
ku. Gondola może służyć jako 
nosidełko.Cena 370 zł. Telefon 
503723816.
- TANIO sprzedam wózek 
„TAKO” typu spacerówka, łatwa 
w składaniu, folia przeciwdesz-
czowa, granatowo niebieska.
- SPRZEDAM telefon Nokia 
2600, dodatkowy panel, smycz, 
pokrowiec, ładowarka 120 zł, 
Nokia 6610i aparat, słuchawki, 
ładowarka 180 zł, tel. 794 181 
922
- SPRZEDAM kurtki skórzane 
motocyklowe, czarna z białymi 
naramiennikami i granatowa 170 
zł/szt. kask zippa nowy, czarny 
150 zł, tel. 511 485 822
- UBRANKA 0,5 - 6 lat, dla 
dziew., kurteczki, dresiki, spód-
niczki, maskotki, buciki, tanio, 
kołyska drewniana, krzesełko + 

stolik z kubusiem, tel. 794 181 
922
- SPRZEDAM nowe urządzenie 
elektryczne do pieczenia chleba, 
320 zł, tel. 502 351 988
- ODDAM za darmo drewno 
opałowe, poremontowe, do od-
bioru w Gdyni, tel. 798 343 649
- SYPIALNIA 2,5 na 1 m, nie-
powtarzalny styl, 2 stoliki nocne, 
toaleta z lustrem, taboret, tel. 504 
890 055
- ZAMRAŻARKĘ marki SIE-
MENS sprzedam, 7 szufl adek,- 200 
zł. TEL 058 678 23 71 LUZINO 
- REKLAMĘ przyjmę na działkę 
niezagospodarowaną w Luzinie w 
centrum, przy dworcu PKP, tel. 058 
678 04 17
- SPRZEDAM tanio dywan, brąz, 
wełniany, lampę i kinkiety, tel. 604 
061 832
- SPRZEDAM telefon komórkowy 
NOKIA 6500, nowy, cena 420 zł, 
tel. 501 276 279
- SPRZEDAM pralkę Światowid, 
stan dobry. Cena jedyne 90 zł. tel. 
0519611702. Okazja.
- SPRZEDAM kuchenkę, 4 pal, 
gaz.-elektr. Amica, termoobieg, 
stan bdb + reduktor gratis, 450 zł i 
3 paln. 80 zł, tel. 794 181 999
- SPRZEDAM sokownik niemiec-
ki 8 litrowy nowy,  tel. 058 781 
04 12
- SPRZEDAM szybkowar węgier-
ski fi rmy kuchta 8 litrowy, nowy, 
tel. 058 781 04 12
- GARNITUR chłopięcy, granato-
wy w tym dwie pary spodni na 140 
cm i 146 cm wzrostu za 100 zł, tel. 
058 781 04 12
- GARNITUR chłopięcy beżowy 
z kamizelką na 140 cm i 146 cm 
wzrostu, tanio sprzedam, tel. 058 
781 04 12 
- KURTKA damska ze skóry, 
brązowa, z importu, rozmiar średni, 
tel. 058 781 04 12
- SPRZEDAM sony ericsona 
C702, nowy, bez simlocka, 
gwarancja 2 miesiące, GPS, 
aparat 3,2 MPX z wykrywaniem 
uśmiechu, cena 549 zł,  
tel. 791 239 799
- LODÓWKA POLAR z 
osobnym zamrażalnikiem 145 cm 
wysoka, stan bdb, 400 zł, tel. 604 
707 112.

Prosimy o pilny 
kontakt z rodziną

Krystynę Szulc Naczke

tel. 058 692 83 78
504 677 459
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Pokazuje piękne lasy i pola, 
wśród których położona jest 
Gdynia, przecież też będąca kie-
dyś kaszubską wioską. Twórcy, 
prezentujący swoje dzieła, prze-
lali ujrzane krajobrazy Kaszub  
na płótno. Wszystkie wspomnie-
nia, przemyślenia i interpretacje 
artystów zostały zgromadzone 
w jednym miejscu i z tego po-
wstała wspaniała wystawa. W 
rozmowach ze współautorami  
usłyszeliśmy, że Kaszuby to 
najpiękniejsze miejsce na ziemi, 
którego nigdy nie da się wyeks-
ploatować pod kątem sztuki. 
Nie tylko ludzie i krajobrazy, ale 
także muzyka i zwyczaje, które 
kultywujemy także w naszym 
mieście są  czymś niezwykłym. 
Twórcy pokazanych prac mó-

Kaszubi w Gdyni
Kolejny widowisko artystyczne mogli zobaczyć widzowie w klubie Tygiel. Tym ra-
zem artyści ERA - Artu  zaprosili kochających sztukę gdynian na wędrówkę po kli-
matach kaszubskich. Ekspozycję, którą zaprezentowali widzom, nazwali  „Barwy 
Kaszub”. Opowiada ona o urokach Kaszub, o różnorodności tego terenu. 

REKLAMA

REKLAMA

wili wręcz o swoistej magii tej 
krainy, którą starali się prze-
kazać odbiorcom. Dodawali, 
że cieszy odżywanie kultur re-
gionalnych w Polsce, a wśród 
nich szczególnie żywo rozwija 
się kaszubszczyzna, czego do-
wodem jest choćby uzyskanie 

praw przez język kaszubski. 
Bogatość i różnorodność kul-
tury, barwność strojów sprawi-
ły, że wystawa otrzymała tytuł 
„Barwy Kaszub”. Aby widzów 
wystawy ogarnęła wspomniana 
magia miejsca, na premierze 
wystąpił znany gdyński muzyk 

Marian Wrycza, który zapre-
zentował zebranej publiczności 
epizod muzyczny zatytułowany 
„ Diabelskie skrzypce i burczy-
bas”. Artysta przeniósł  widzów 
w niezwykłą krainę cudownych 
Kaszub. Zabawy w rytmie ka-
szubskich nastrojów trwały 

bardzo długo. Myślę, że warto 
znaleźć chwilę czasu, aby od-
wiedzić Tygiel i zanurzyć się 
w panującym tam kaszubskim 
klimacie. Wystawa to kolejny 
wielki sukces gdyńskich mala-
rzy. W wystawie udział wzięli 
Zdzisława Cybulska, Maria 

Foryś, Elżbieta Hajdun, Anna 
Kaczor, Barbara Konarska, 
Katarzyna Konieczna, Danuta 
Krakowiak, Ewa Łukiewska, 
Anna Nowińska, Daria Sułtan - 
Krzyżyńska, Karolina Sprung - 
Zalewska, Krystyna Wantach. 

Jarosław Woliński
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Od góry: Patrycja Kulwińska, Monika Aleksandrowicz, Karolina 
Szwed, Monika Głowińska, Anna Szott, Anna Musiał, Joanna Litwin
Środek: Katarzyna Sabała, Karolina Sulżycka, Katarzyna Koniuszaniec, 
Monika Stachowska, Dół: Paulina Górecka, Dominika Brzezińska, 
Patrycja Mikszto.

Drużyna gdyńskich szczypior-
nistek zadebiutuje w tym sezo-
nie w europejskich pucharach, 
dlatego też trener Ciepliński  w 
okresie przygotowującym do 
sezonu wybrał przeciwników 
z zagranicy. Na wspomnianym 
turnieju w Gdyni występowała 
między innymi dziewiąta dru-
żyna ligi duńskiej, która w fi na-
le pokonała nasze zawodniczki. 
Ostatnie mecze zespołu gdyń-
skiego to spotkania z zespoła-
mi niemieckim. W pierwszym 
spotkaniu nasze panie spotkały 
się z drużyną mistrza Niemiec  
EHF. HC Lipsk,  z którą prze-
grały 28-35. Kolejne przeciw-
niczki to już zespoły słabsze. 
Nasze zawodniczki pokonały 
kolejno zespół z Magdeburga 
28-17, i na zakończenie pobytu 
w  Niemczech, zespół z Berli-
na 31-22. Mecz z mistrzyniami 
Niemiec pokazał, że niestety 

jest jeszcze spora różnica mię-
dzy najlepszymi drużynami a 
naszym zespołem. Po powro-
cie z Niemiec zespół rozegrał 
mecz towarzyski z ekipą Startu 
Elbląg, którą pokonał 35-27. 
Trener ma na razie do dyspo-
zycji 16 zawodniczek. Czy 
gdynianki stać na tytuł Mistrza 
Polski?  Na pewno jest na to 
duża szansa. Taktyka, którą 
wpaja trener Ciepliński, czyli 
mocna defensywa i szybkie 
kontrataki powinny zapewnić 
drużynie bardzo dobre wyni-
ki. Trener liczy także na to, że 
powinno zaprocentować połą-
czenie młodości z rutyną. Do 
rozpoczęcia sezonu pozostały 
dwa dni, liga startuje piątego 
września. Zespół zaczyna grę 
meczem na wyjeździe, a jego 
przeciwnikiem będzie Zgoda 
Ruda Śląska.

Jarosław Woliński

Vistal - Łączpol 
przed sezonem
Już niedługo gdyńscy kibice piłki ręcznej doczekają 
się rozgrywek ligowych i pucharowych w swoim mie-
ście. Niedawno nasze piłkarki grały w mini turnieju 
w Gdyni, w którym zajęły drugie miejsce.

Zmiana na stanowisku szkole-
niowca Arki nastąpiła jeszcze 
przed meczem z Wisłą Kraków. 
Opiekunem żółto - niebieskich 
nie został jednak faworyzo-
wany Czesław Michniewicz, 
a 44 - letni Dariusz Pasieka. 
Nowy trener gdynian jako za-
wodnik reprezentował barwy 
m .in. Zawiszy Bydgoszcz, 
cypryjskiej Nea Salamina oraz 
niemieckich Dynama Drezno i 
Waldhof Mannheim. W karie-
rze trenerskiej pracował jako 
pierwszy bądź drugi szkolenio-
wiec występujących w II, III i 
IV lidze niemieckiej Waldhof 
Mannheim, SC Paderborn i FC 

Augsburg.
Pasieka wprawdzie, jak na ra-
zie, nie odmienił zbytnio gry 
żółto - niebieskich, ale czas 
powinien działać na jego ko-
rzyść. W debiucie szkoleniow-
ca na ławce trenerskiej Arki, 
gdynianie przegrali na wła-
snym boisku z mistrzami Pol-
ski, Wisłą Kraków 0:1(0:1). 
Mogli jednak zremisować, 
gdyby nie samobójcze, swoją 
drogą bardzo ładne, trafi enie 
Adriana Mrowca tuż przed 
przerwą.
Po spotkaniu z Wisłą miał miej-
sce incydent.  Andrzej Czyż-
niewski, dyrektor Arki miał, 

Nowy trener i Arka 
wreszcie zwycięska
Piłkarze Arki, pod wodzą Dariusza Pasieki, który na stanowisku trenera zespołu zastąpił 
Marka Chojnackiego, zdobyli swoje pierwsze punkty w tym sezonie - pokonali na wyjeździe 
ostatnie w tabeli Zagłębie Lubin 2:0 (1:0). Wygrana pozwoliła im wydźwignąć się ze strefy 
spadkowej - gdynianie z 3 punktami na koncie zajmują 13 miejsce w tabeli.

według relacji świadków, wy-
targać za ucho Patryka Małec-
kiego, piłkarza krakowskiego 
zespołu, a nawet złapać go za 
szyję. Zawodnik Wisły mó-
wił, w różnych wywiadach, że 
gdyby nie zostali rozdzieleni, 
doszłoby do bójki. Nazwał 
dyrektora Arki „psycholem”, 
natomiast Czyżniewski miał 
do zwrócić się do niego per 
„gówniarzu”. Sprawę wyja-
śnić ma Komisja Ligi.
W ostatni weekend arkowcy 
zmierzyli się na wyjeździe z 
Zagłębiem Lubin. Był to po-
jedynek dwóch najsłabszych 
drużyn ekstraklasy. I poziom 
meczu to potwierdził - spo-
tkanie nie było zbyt porywają-
cym widowiskiem. To jednak 
żółto - niebiescy okazali się 
skuteczniejsi i zainkasowa-
li trzy punkty. Kilka minut 
przed przerwą rajd lewą stro-
ną przeprowadził Przemysław 
Trytko, piłka po jego strzale 
odbiła się jeszcze od Micha-
ła Łabędzkiego, który kilka 
dni wcześniej przeniósł się z 
Gdyni właśnie do Zagłębia, 
i wpadła do bramki. Wynik 
spotkania w końcówce pięk-
nym strzałem z rzutu wolnego 
ustalił Bartosz Ława.
W ostatnich dniach sierp-
nia, tuż przed zamknięciem 
okienka transferowego, Arkę 
opuściło kilku graczy, z któ-
rymi klub już wcześniej pla-

nował się rozstać. Oprócz 
wspomnianego Łabędzkiego, 
z żółto - niebieskimi barwami 
pożegnali się również Marcin 
Pietroń, który trafi ł do Piasta 
Gliwice oraz Damian Nawro-
cik. Ten ostatni będzie repre-
zentował barwy ŁKS-u Łódź. 
Do zespołu dołączył natomiast 
były piłkarz Arki, Sebastian 
Białas, którego działacze wy-
pożyczyli z włoskiej Regginy.
Fatalnie wyjazd do Lubina 
wspominać będzie napastnik 
Arki, Grzegorz N., który tuż 
po meczu został zatrzymany 
przez  CBA i przewieziony 
do wrocławskiej prokuratury. 
Weteran gdyńskiego zespołu 
najprawdopodobniej jest za-
mieszany w korupcję w pol-
skiej piłce.
W ten weekend w rozgryw-
kach ekstraklasy nastąpi prze-
rwa spowodowana meczami 
reprezentacji Polski w el. mi-
strzostw świata. Za tydzień 
natomiast gdynianie zmierzą 
się w Sosnowcu z Cracovią 
Kraków. Pasy sezon zaczęły 
fatalnie kompromitując się w 
kolejnych meczach, jednak 
po zmianie trenera - Artura 
Płatka zastąpił Orest Lenczyk 
- grają co najmniej nieźle. W 
barwach Cracovii wyróżnia 
się zwłaszcza powracający 
do wysokiej formy Radosław 
Matusiak, bohater eliminacji 
do ME w 2008 roku.     (ToK)

Wszyscy pamiętamy, że Za-
głębie Sosnowiec to drużyna  z 
doskonałym rodowodem. I od 
samego początku meczu jed-
nak drużyna gości zepchnęła 
Bałtyk do defensywy. Obrona 
Bałtyku skutecznie broniła 
bramki i nie pozwoliła sobie 
na utratę gola. Od 30 minuty 
drużyna Bałtyku zaczynała 
radzić sobie coraz śmielej i 
organizowała coraz groźniej-
sze kontry. W przerwie meczu 
można było usłyszeć wiele 
komentarzy, że ten remis to 
sukces Bałtyku i należy go 
bronić. Po przerwie zespół 
biało - niebieskich zaczynał 
radzić sobie coraz śmielej 
i coraz częściej dochodziło 
do ostrych spięć pod bramką 
gości. Rozstrzygnięcie meczu 
nastąpiło w 78 minucie, po 
wspaniałym dośrodkowaniu 
Michała Drzymały piłkę do 
siatki skierował Dariusz Ku-

dyba. Ostatnie sekundy meczu 
to prawdziwy horror . Michał 
Chamera, , odbił piłkę nogami 
w bardzo groźnej sytuacji, a 
krótko potem Vladimir Bed-
nar ostro sfaulował Marcina 
Martyniuka, co po końcowym 
gwizdku wywołało „krótkie 
spięcie”, zakończone czerwo-
nymi kartkami dla obu piłka-
rzy. Po meczu cała drużyna 
nie kryła radości z jednobram-
kowego sukcesu  i wraz z ki-
bicami urządziła prawdziwą 
fetę. W rozmowie z prezesem 
Stoppą usłyszeliśmy wiele 
pochwał pod kątem drużyny i 
sztabu szkoleniowego. Prezes 
Stoppa stwierdził, że najtrud-
niejszych przeciwników Bał-
tyk ma już za sobą. Na pytanie 
jakie miejsce interesuje go na 
koniec rundy jesiennej, odpo-
wiedział bez wahania – pierw-
sze.

Jarosław Woliński

Bałtyk na fali
Kolejnym ligowym przeciwnikiem Bałtyku, który przy-
jechał do Gdyni, było Zagłębie Sosnowiec. Klub będący 
jednym z głównych kandydatów do awansu do wyższej 
ligi. Licznie zgromadzeni kibice już od dłuższego cza-
su ostrzyli sobie apetyty na to spotkanie.

Buldogi miały przewagę, którą 
przyłożeniem udokumentował 
Dąbrowski. Kilka innych akcji 
zatrzymało się przed samym po-
lem punktowym gości. Do tego 
doszło nieudane podwyższenie 
oraz przestrzelony karny z II po-
łowy i zwycięstwo wyślizgnęło 
się z rąk niczym źle podana pił-
ka. Z ładnych, zespołowych 
akcji warto odnotować zagranie 
z II połowy, kiedy to Orkan nie 
mógł zatrzymać formacji mola 
Buldogów i żółtoniebiescy 
zdobyli w ten sposób prawie 
30 metrów! Niestety punkty 
nie padły... Orkan, dla odmia-
ny, wykorzystał swoje szanse - 
2 karne w drugiej połowie i nie-
spodziewanie wygrał w Gdyni. 
To niby znaczy niewiele, bo to 
Puchar Polski i 1 punkt można 
łatwo odrobić w meczu rewan-
żowym, nawet na wyjeździe... 
Ale jednak porażka na wła-

snym boisku boli i nie powinna 
się przydarzyć wicemistrzom 
Polski. Być może w przyszło-
ści w uniknięciu takiej sytuacji 
pomoże Arce, paradoksalnie, 
jeden z zawodników Orkana. 
RC Arka Gdynia wykupiła z 
Orkana Sochaczew licencję Da-
wida Banaszka. Teraz zawodnik 
ten będzie, po zakończeniu ligi 
francuskiej gdzie ma podpisany 
kontrakt zawodowy, pomagał 
żółto-niebieskim. Co prawda w 
ostatnich latach też tak było, ale 
za każdym razem trzeba było 
wypożyczać zawodnika z jego 
macierzystego klubu.
Z drużyną Arki rozpoczął już 
treningi Rafał Kwiatkowski. 
Zawodnik, który do tej pory 
był kojarzony głównie z Le-
chią Gdańsk będzie z całą pew-
nością silnym punktem I lini 
młyna Buldogów. Zawodnik 
ten dysponował swoją kartą za-

RC Arka Gdynia przegrała 
z Orkanem Sochaczew
Dzięki skutecznie wykonywanym karnym, lepsi okazali się goście z Sochaczewa. W pierwszej połowie nic nie 
zapowiadało porażki. Dobrze radzili sobie debiutanci, a Kazimierz Raszpunda i Paweł Dąbrowski twardymi wej-
ściami dziurawili obronę Sochaczewa. 

wodniczą i sam zadecydował o 
przeprowadzce do Gdyni.   
Po trzymeczowej dyskwalifi ka-
cji wraca też Jacek Wojaczek. 
Miejmy nadzieję że przez ten 
czas nie stracił dobrej formy. Te-
raz Arkę Gdynia będzie bardzo 
trudno pokonać!
Punkty dla Arki: Paweł Dą-
browski 5.

Punkty dla Orkana: Bogdan 
Wróbel 6.
ARKA: Walczuk, Kałduński, 
Kaszubowski, Moroz, Skindel, 
Dąbrowski, Nowak, Raszpun-
da, Kucharski, Zaradzki, Plich-
ta, Chromiński, Gogoshvili, 
Macoń, Simionkowski, rezer-
wowi: Andrzejczuk, Bojke, 
Todek, Budziński, Witt.
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TENISOWY FESTYN
5 września o godz. 10:00 w 
TKS  ARKA przy ul. Ejsmon-
da odbędzie się festyn teni-
sowy. Jego uczestnicy będą 
mieli okazję poznać podstawy 
tenisa, sprawdzić swoje umie-
jętności w grach i zabawach, 

które - jak mają organizatorzy 
- zachęcą dzieci do aktywne-
go spędzania wolnego czasu 
oraz nauki gry w tenisa w roku 
szkolnym. 
- Podczas festynu podsumuje-
my akcję „Wakacje z rakietą”, 
w której udział wzięło blisko 

350 dzieci – mówi instruktorka 
Marta Kurzacz. - Dla wszyst-
kich uczestników festynu 
przygotowaliśmy upominki, 
a dla zwycięzców konkursów 
cenne nagrody, zachęcam więc 
do wzięcia udziału bo zapo-
wiada się doskonała zabawa.

TKS Arka zaprasza
NABÓR DZIECI DO
SZKÓŁEK TENISOWYCH

TKS ARKA rozpoczyna też 
nabór dzieci w wieku od 5 
lat do szkółek tenisowych. 
Wszelkich informacji udzie-
lają oraz przyjmują zapisy 
Marta Kurzacz tel. 603 397 
822 i Mariusz Ozdoba tel. 
609 046 312 a także biuro 
klubu ul. Ejsmonda tel. 058 
662 49 53.

(aj)

Na zdjęciach młodzi uczestnicy jednego ze spotkań w ramach wakacji z rakietą. 
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Wymagający przeciwnicy to 
podstawa do osiągania dobrych 
wyników. Po zgrupowaniu w 
Ostródzie  młodzi bałtykowcy 
rozegrali szereg spotkań kon-
trolnych. W ostatnim czasie 
spotkali się z gdańska Lechią, 
dwukrotnie z Rakovią War-
szawa ( dwa razy wygrali 3-2) 
i zespołem Bałtyku 98 poko-
nując starszych kolegów aż 
5-1. Dobre wyniki uzyskiwane 
przed rozpoczęciem sezonu 
napawają  optymizmem przed 
ligowa premierą. Wtedy to na 
przeciwko biało - niebieskich 
stanie gdyńska Arka. Oby-
dwie drużyny z Gdyni należą 
do głównych faworytów roz-
grywek. Właśnie między tymi 
zespołami powinna rozegrać 
się sprawa 1 miejsca w lidze. 
Pierwsze spotkanie zatem da 
nam odpowiedź czy sprawdzą 
się przewidywania sprzed se-
zonu. Liga małych piłkarzy to 
naprawdę fantastyczna zabawa 
i wielkie emocje.

Jarosław Woliński

Juniorzy 
Bałtyku 
zaczynają 
sezon
Młodzi zawodnicy gdyń-
skiego Bałtyku 99, pod 
wodzą dr Andrzeja Lacho-
wicza, przygotowują się 
do nowego sezonu ligo-
wego, który rozpoczyna 
się już 5 września.
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