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Reklama 
w Expressie...

Zatrzymaj się i żyj!
Gwizd lokomotywy. Pisk nagłego hamowania. Krzyk. Trzask pękających szyb i miażdżonej 
karoserii samochodu. Ofi ary. Policja, pogotowie, straż pożarna. Tak było na strzeżonym, 
przejeździe kolejowym przy ul. Puckiej w Gdyni. Na szczęście nikt nie zginął i nie odniósł ob-
rażeń, gdyż cała akcja była symulacją, która miała unaocznić, że samochód osobowy nie ma 
najmniejszych szans w zderzeniu z pojazdem szynowym.

str. 3
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Nowy narybek na AMW

- Ja, żołnierz... - tymi słowami 
podchorążowie I roku Akademii 
Marynarki Wojennej rozpoczną 
uroczystą przysięgę wojskową. 
W piątek, dokładnie o godzinie 

12. na placu apelowym 
uczelni, wierność Oj-
czyźnie ślubowało 45 
studentów wojsko-
wych. 
- Uroczysta przysięga 
wojskowa jest aktem 
ślubowania i jednocze-
śnie zobowiązaniem 
żołnierza wobec naro-

du. Przysięgę wojskową składa 
każdy żołnierz Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej, w 
tym również student uczelni 
wojskowej. str. 3

Warsztaty fi lmowe
Zbliża się siódma już 
edycja Pomorskich 
Warsztatów Filmo-
wych w Gdyni. Może 
w nich wziąć udział 
każdy, kto ma ukoń-
czone 18 lat i nie skoń-
czył jeszcze 30 lat...

str. 4

Symulacja ma na celu pokazanie, że kierujący pojazdem osobowym przy takim zderzeniu nie ma szans.
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SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ, 
W KAŻDYM STANIE

LOMBARD
POŻYCZKI POD ZASTAW

Gdynia centrum
tel. 517 222 202

EG032
REKLAMA

Konkurs w Oslo okazał się nie-
zwykle szczęśliwy dla polskiej 
zawodniczki Joanny Jakóbek 
z Rumi,  zaowocował trzema 
złotymi medalami w konkuren-
cjach damskich Technical Cate-
gory, Creative i Hair by Night. 
Pani Joanna od lat trenuje i uczy 
się pod okiem mistrzyni fryzjer-
stwa Krystyny Jakóbek.
Sukces osiąga się dzięki talen-

Norway Cup Open 
Norweskie targi 

i Mistrzostwa Fryzjerskie
Mistrzostwa od kilku lat są miejscem spotkań fachow-

ców i mistrzów tej branży z całego świata. 

towi, ciężkiej pracy i intensyw-
nym treningom. Fryzjerstwo 
jest dziedziną pracy artystycz-
nej, w której istnieje potrzeba 
ciągłego doskonalenia i wypra-
cowywania swoich umiejętno-
ści. Dlatego zarówno Joanna 
jak i pani Krystyna ciągle do-
skonalą swoje umiejętności w 
dziedzinie fryzjerstwa, stara-
ją się aby ich klientki zawsze 
miały najmodniejsze fryzury 
w danym sezonie, często przy 
tym wyprzedzają trendy. Jest 
to zasługa wielu szkoleń mię-
dzynarodowych, odbywających 
się podczas targów i mistrzostw 
w takich krajach jak Francja, 
Niemcy, Wielka Brytania i 
Stany Zjednoczone. Posiadają 
wiele certyfi katów i dyplomów, 
potwierdzających ich umiejęt-
ności min. z najlepszej szkoły 
fryzjerstwa artystycznego Vidal 
Sasson w Los Angeles.      (PP)

EG031REKLAMA

Fryzura wieczorowa wykonana przez
Joannę Jakóbek.

EG021
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CHCESZ SIĘ POZBYĆ 
SWEGO SAMOCHODU? 

     
ZŁOMOWANIE AUT*       

*złomowanie gratis  
auto części skup 
powypadkowych 

   

PRZYJEDZIEMY 

ZADZWOŃ 516 085 195
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REKLAMA

- Będziemy symulować – mówił 
tuż przed rozpoczęciem akcji 
Leszek Lewiński, zastępca dy-
rektora PKP PLK. - najbardziej 
typowy wypadek na przejeździe 
kolejowym, kiedy to kierujący 
samochodem wjeżdża tuż przed 
nadjeżdżający pojazd kolejowy 
i dochodzi do zderzenia. Pojazd 
kolejowy uderza najczęściej 
w bok samochodu. Co prawda 
pojazdem kolejowym, którego 
użyjemy będzie drezyna jadąca 
z dużo mniejszą prędkością,  bo 
ok. 30 km/h i ważąca znacznie 
mniej niż lokomotywa z całym 
składem osiągająca prędkość 
ponad 100 km/h, ale przekona-
my się, że efekt zderzenia bę-
dzie równie groźnie wyglądał. 
Symulacja ma na celu pokaza-
nie, że kierujący pojazdem oso-
bowym przy takim zderzeniu 
nie ma szans.
Dramatyczne okoliczności tra-
gedii powtarzających się kil-
kaset razy w roku zmuszają 
do przypominania o zasadach 
bezpieczeństwa na przejazdach, 
uświadamiania, że zatrzyma-
nie się i sprawdzenie czy nie 
nadjeżdża pociąg jest w stanie 
uratować życie. Kilka sekund, 
które decydują o wszystkim. 
Bezpieczeństwo na przejazdach 
kolejowo - drogowych na całym 

Zatrzymaj się i żyj!
Symulację w ramach akcji „Bezpieczny przejazd – Zatrzymaj się i żyj” przygotowały PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. - Zakład Linii Kolejowych w Gdańsku z siedzibą w Gdyni.

świecie jest wspólną sprawą 
wszystkich, którzy mogą mieć 
na nie wpływ: kolei i policji, 
administracji i samorządów, 
zarządców dróg, organizacji 
społecznych oraz wszystkich 
ludzi dobrej woli.
Nasuwa się tylko jeden wnio-
sek. Niezależnie od środków 
technicznych stosowanych 
na podstawie szczegółowych 
przepisów przez zarządcę in-
frastruktury kolejowej, nie-
zbędna jest kampania uświada-
miająca zagrożenia wynikające 
z niezachowania szczególnej 
ostrożności na przejazdach 

wśród wszystkich użytkowni-
ków dróg, w tym wśród naj-
młodszych, utrwalająca nawyk 
zatrzymywania się przed każ-
dym przejazdem. 
Na pomysł zorganizowania 
takiej kampanii w latach sześć-
dziesiątych XX wieku pierwsi 
wpadli Japończycy. Dołączyły 
do nich inne kraje na wszyst-
kich kontynentach. Wśród or-
ganizatorów znalazły się zarzą-
dy kolei, zarządy dróg, policja, 
środki masowego przekazu, o 
przebiegu kampanii dyskuto-
wano nawet w parlamentach. 
Wszędzie zwracano uwagę, że 

najczęstszą przyczyną wypad-
ków na przejazdach (zawsze 
ponad 90%) jest nieostrożność 
kierowców. W 2005 roku za-
rządca polskiej sieci kolejowej, 
PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A., rozpoczął kampanię spo-
łeczną Bezpieczny przejazd – 
„Zatrzymaj się i żyj!”. Celem 
kampanii jest podnoszenie 
świadomości zagrożeń wynika-
jących z niezachowania szcze-
gólnej ostrożności na przejaz-
dach, kształtowanie zachowań, 
utrwalanie postaw społecznie 
pożądanych.

(ipra, Ajot)
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- Uroczysta przysięga wojsko-
wa jest aktem ślubowania i 
jednocześnie zobowiązaniem 
żołnierza wobec narodu. Przy-
sięgę wojskową składa każdy 
żołnierz Sił Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej, w tym 
również student uczelni woj-

skowej. Jest to moment donio-
sły i posiada głębokie tradycje 
w dziejach oręża polskiego. 
Zgodnie z ceremoniałem woj-
skowym, przysięga odbywa się 
w czasie uroczystego apelu, w 
obecności rodzin i dowódców 
– mówi kmdr ppor. Wojciech 

Według świadków sprawca ra-
nił innego mężczyznę nożem, 
a potem zbiegł ukrywając się 
w pobliskim domu. Policja za-
trzymała 23-letniego sprawcę. 
Raniony 19-latek został prze-
wieziony na pogotowie. Dyżu-
rujący lekarz stwierdził liczne 
rany cięte niezagrażające jego 
życiu. Sprawca noc spędził w 
policyjnym areszcie. 

Gdyńska prokuratura zastoso-
wał wobec zazdrosnego 23-
latka środek zapobiegawczy w 
postaci dozoru. Mieszkaniec 
Gdyni będzie stawiał się do 
komisariatu dwa razy w tygo-
dniu. Otrzymał również zakaz 
zbliżania się i kontaktowania z 
pokrzywdzonym i jego dziew-
czyną.
                                        (lwr) 

Nowy narybek na AMW
- Ja, żołnierz... - tymi słowami podchorążowie I roku Akademii Marynarki Wojennej 
rozpoczną uroczystą przysięgę wojskową. W piątek, dokładnie o godzinie 12. na 
placu apelowym uczelni, wierność Ojczyźnie ślubowało 45 studentów wojskowych. 

Nożem za kobietę 
Bójka dwóch mieszkańców Gdyni rozpoczęła się na 
pięści, a zakończyła na nożu. Poszło o kobietę. 

Mundt. 
Podchorążowie składający 
przysięgę, po krótkich urlo-
pach, rozpoczną studia na Wy-
dziale Nawigacji i Uzbrojenia 
Okrętowego oraz na Wydziale 
Mechaniczno-Elektrycznym. 
Za nim dotarli do tego momen-
tu musieli przebyć podstawowe 
szkolenie wojskowe w bazie 
lotniczej Marynarki Wojen-
nej w Siemirowicach oraz rejs 
kandydacki, który odbył się na 
ORP „Poznań”, okręcie trans-
portowo-minowym 8. Flotylli 
Obrony Wybrzeża. W trakcie 
szkolenia uczyli się regulami-
nów, musztry, posługiwania się 
bronią i sprzętem wojskowym. 
Przygotowywali się także do 
samej uroczystej przysięgi 
wojskowej, a w czasie rejsu 
kandydackiego przeszli szko-
lenie marynarskie w systemie 
wacht morskich.              (lwr) 

Wtedy będzie tam m.in. trzypa-
smowy przejazd od strony Alei 
Piłsudskiego pod torami kole-
jowymi i podziemny tunel pro-
wadzący od przystanku SKM 
aż do magistratu. Pojawi się 
również nowatorskie rozwią-

zanie w sygnalizacji świetlnej: 
jeśli z zatoczki będzie chciał 
wyjechać autobus sygnalizacja 
zmieni się na czerwoną, tak 
aby umożliwić mu ten wyjazd. 
Łączny koszt inwestycji to po-
niżej 80 milionów zł. Przetarg 

na jej realizację wygrała fi rma 
MTM. Węzeł połączy Drogę 
Gdyńską, Aleję Zwycięstwa, 
ulicę Władysława IV, Party-
zantów, Świętojańską, Piłsud-
skiego oraz Śląską i Kielecką. 

(lwr) 

Gdynia dostała 50 mln zł
Kilkadziesiąt milionów unijnego dofi nansowania zostanie przeznaczone na rozbu-
dowę węzła drogowego Wzgórze. Prace w okolicach Urzędu Miasta mają rozpocząć 
się jeszcze w tym roku, a zakończą się w roku 2011. 

Wyróżnieni podchorążowie przysięgający na sztandar 
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Przedostał się do Wielkiej 
Brytanii i rozpoczął działania 
u boku aliantów w walce z 
hitlerowską Kriegsmarine. W 
opinii historyków i taktyków 
morskich, ucieczka „Orła” z 
Estonii w trakcie trwającej 
wojny na morzu, uznawane 
jest za największe na świecie 
osiągnięcie w działaniach i 
taktyce okrętów podwodnych. 
Nigdy w historii żadna załoga 
okrętu podwodnego nie doko-
nała takiej operacji na morzu. 
Polski okręt podwodny ORP 
„Orzeł” był jednym z naj-
nowocześniejszych okrętów 

podwodnych podczas wybu-
chu II wojny światowej. Jego 
budowa została sfi nansowana 
ze składek polskiego społe-
czeństwa w ramach Funduszu 
Obrony Morskiej oraz w ra-
mach składek prowadzonych 
wśród kadry Marynarki Wo-
jennej. 
Polscy marynarze oddali w 
Talinie hołd wojennej załodze 
ORP „Orzeł”. Załogi niszczy-
cieli min ORP „Mewa” i ORP 
„Flaming” złożyły kwiaty i 
zapaliły znicze pod tablicami 
upamiętniającymi ucieczkę „O
rła”.                                 (lwr) 

W rocznicę 
ucieczki „Orła” 
W nocy z 17 na 18 września minęło dokładnie 70 lat 
od słynnej ucieczki polskiego okrętu podwodnego ORP 
„Orzeł” z Tallina, gdzie był internowany.

Tragedie powtarzające się kilkaset razy w roku, zmuszają do przypominania o zasadach bezpieczeństwa na przejazdach.
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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
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Warsztaty odbędą się w Po-
morskim Parku Naukowo - 
Technologicznym w Gdyni 
przy al. Zwycięstwa 96/98, 
w trakcie pięciu sesji, w pięć 
weekendów, w okresie paź-
dziernika, listopada i grudnia 
2009 roku. Organizatorzy 
przewidują  blisko 200 godzin 
praktycznych zajęć! Pierwsze  
planowane są na weekend 23, 
24 i 25 października 2009 r.
Uczestnicy wezmą udział w 
każdym z etapów powstawa-
nia fi lmu, od pisania scenariu-
sza poprzez zdjęcia z udziałem 
zawodowej ekipy fi lmowej i 
zawodowych aktorów, aż po 
montaż i postprodukcję. W 
trakcie warsztatów powstanie 
jeden krótki, 10 minutowy 
fi lm fabularny, wspólne dzieło 
wszystkich uczestników. Bę-
dzie on napisany, wyreżysero-
wany i zmontowany przez całą 
grupę szkoleniową. Pracami 
będą kierować znakomici fa-
chowcy, praktycy kina oraz 
uznani wykładowcy. 
Swój udział w warsztatach 
dotychczas potwierdzili: sce-
narzysta Grzegorz Łoszewski 
(m.in. “Wszyscy święci”, “Ko-
mornik”, „Stygmatyczka”), 
pisarz Paweł Huelle (m.in. 
“Weiser Dawidek”, “Merce-
des-Benz”, reżyser Wojciech 

Marczewski m.in. “Dreszcze”, 
“Ucieczka z kina Wolność”, 
“Weiser” kierownik produkcji 
Kamil Przełęcki m.in. “Oda do 
radości”, “Statyści”, “Katyń”, 
operator obrazu Sławomir 
Pultyn Życie, miłość, śmierć 
i inne błahostki czyli Jan Sau-
dek czeski fotograf oraz mon-
tażyści Milenia Fiedler (m.in. 
“Sauna”, “Fuks”, “Weiser”, 
“Katyń” i Rafał Listopad m.in. 
“Oda do radości”, “Statyści”, 
“Katyń”).
Zainteresowani uczestnictwem 
w 7. Pomorskich Warsztatach 
Filmowych powinni wypełnić 
i wysłać specjalny Wniosek 
Zgłoszeniowy. Drugim warun-
kiem wzięcia udziału w nabo-
rze na warsztaty jest dołączenie 
do Wniosku Zgłoszeniowego, 
w formie plików, scenariusza/
pomysłu na fi lm krótkometra-
żowy [od 2 do maksymalnie 
10 stron] oraz krótkiej biogra-
fi i ze zdjęciem. 
UWAGA: przesłany scena-
riusz - pomysł na krótki fi lm 
fabularny może być podstawą 
do realizacji etiudy warsztato-
wej.
Zainteresowani kandydaci 
mogą również przedstawić 
swoje dotychczasowe, własne 
prace twórcze - literackie, fi l-
mowe, fotografi czne lub pla-

Warsztaty fi lmowe
Zbliża się siódma już edycja Pomorskich Warsztatów Filmowych w Gdyni. Może w nich wziąć udział 
każdy, kto ma ukończone 18 lat i nie skończył jeszcze 30 lat, ma dobry pomysł na fi lm oraz chce po-
święcić trzy miesiące bardzo intensywnej pracy nad realizacją etiudy fi lmowej.

styczne, prace należy szczegó-
łowo opisać, przygotować na 
płycie CD lub DVD oraz do-
starczyć osobiście lub wysłać 
pocztą na adres Pomorskiej 
Fundacji Filmowej (81-389 
Gdynia, ul. Armii Krajowej 
24) z dopiskiem WARSZTA-
TY (wszystkie pliki powinny 
być zapisane w popularnych 
formatach tekstowych - DOC, 
RTF, TXT, fi lmowych - AVI, 
MPG, MP4, MOV i grafi cz-
nych - JPG, TIFF, PNG, BMP).
Spośród wszystkich kandyda-
tów Komisja Selekcyjna wy-
łoni maksymalnie dwunastu 
uczestników, którzy zostaną 
zaproszeni na warsztaty.

Na zgłoszenia i prace organi-
zatorzy czekają tylko do 15 
października 2009 roku!
Jednorazowa opłata pobierana 
na konto Pomorskiej Fundacji 
Filmowej od osób zakwalifi -
kowanych na warsztaty wyno-
si 400 zł.
Organizatorami 7. Pomorskich 
Warsztatów Filmowych są 
Pomorska Fundacja Filmowa 
i Centrum Kultury w Gdyni. 
Projekt jest wspierany przez 
Polski Instytut Sztuki Filmo-
wej.
Kontakt z organizatorem: Ju-
rek Rados jurek.rados@festi-
walgdynia.pl

(ZPUMG)

Wśród nich jest pasowanie na 
najmłodszego obywatela spo-
łeczności szkolnej. Jak czasami 
trudno znaleźć się takiej spo-
łeczności pisaliśmy  już nie raz. 
Dzień ten dla pierwszaków był 
bardzo radosny, starsi koledzy 
pomagali zagubionym młod-
szym kolegom i koleżankom. 
Za to nauczyciele i pan dyrek-
tor z uśmiechem przyjmowali 
wszystkich zaproszonych gości. 
Po rozpoczęciu uroczystości na 
buziach maluchów pojawiły 
się rumieńce niepewności, ale 
kiedy olbrzymi ołówek  wędro-
wał z ramienia na ramię, wtedy 
pojawiał się wesoły uśmiech. 
Niektórzy rodzice mieli łzy w 
oczach, że w ten oto sposób 

zaczyna się nowa droga w ży-
ciu każdego małego człowie-
ka. Jak to będzie droga? Na 
pewno bardzo ważna, o której 
mówi się, że jest najpiękniej-
szym okresem w życiu, okre-
sem nauki, ale także okresem 
zabaw i wspaniałych zdarzeń 
jakie każdy z nas wspomina. 
Zróbmy wszystko aby dzieciń-
stwo naszych pociech wyjęte 
było niczym  z bajek Kornela 
Makuszyńskiego. A wszyst-
kim pasowanym w tym roku 
pierwszoklasistom w imieniu 
redakcji życzymy wszystkiego 
najlepszego, samych dobrych 
ocen i miłych dni spędzonych 
w swojej ulubionej szkole.

Jarosław Woliński

Warsztaty fi lmowe podczas 34. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
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Irena Jun i Wiesław Komasa 
stworzyli doskonały duet, pisząc 
scenariusz, reżyserując i grając 
w Teatrze Studio „Filozofi ę po 
góralsku”, zrealizowaną według 
książki legendy księdza profeso-
ra Józefa Tischnera. W pełnych 
humoru esejach autor wykładał 
systemy pierwszych fi lozofów 
w przekładzie na wspaniałą 
podhalańską gwarę. Ubarwione 
anegdotami fi lozofi czne doktry-
ny trafi ły na znakomitych wyko-
nawców. 
Dwójka aktorów wspieranych 
przez parę młodych „górali” w 
pięknych ludowych strojach, ni 
to kłócąc się, ni to przekoma-
rzając, prowadzi nas przez świat 
efektownie i dowcipnie uprosz-
czonej tischnerowskiej myśli.
Tekst Tischnera roi się od zło-

tych myśli góralskich. Niektóre 
fi lozofi czną prawdę ukrywają w 
dowcipie; „dusza trzyma człeka 
w kupie”, „ciałem się zajmuj, bo 
dusza i tak nieśmiertelna”.
Scenariusz, reżyseria i wykona-
nie: Irena Jun i Wiesław Komasa 
oraz Anna Buczek i Bartosz Bla-
chura/Mariusz Jagoda, współ-
praca scenografi czna: Aleksan-
dra Semenowicz, opracowanie 
muzyczne Maria Wieczorek, 
Bartosz Blachura, konsultacja 
choreografi czna: Anna Staszak. 
Przedstawienie zostanie zapre-
zentowane 11. października w 
Teatrze Muzycznym. Początek 
o godzinie 19. Bilety w przed-
sprzedaży 60 zł, w dniu spekta-
klu 70 zł. Informacja: (58) 664 
69 60. 

(tm)

Akurat tego dnia przypadała 70. 
rocznica agresji sowieckiej na 
Polskę, co było efektem hanieb-
nego paktu Ribbentrop – Mo-
łotow. Przyznacie Państwo, że 
bolesne skojarzenia nasuwają 
się same. Ta gafa długo będzie 
Obamie  pamiętana.
Oczywiście to nie jest tak, że nic 
się nie stało, ale mówienie o tym, 
że Amerykanie nas zdradzili, by 
zjednać sobie Rosję jest grubą 
przesadą. Dla mnie ta decyzja 
nie jest żadnym zaskoczeniem. 
Owszem, jestem nią rozczaro-
wany, bo byłem zwolennikiem 
tarczy widząc w niej szansę na 
poprawę naszego bezpieczeń-
stwa, ale spodziewałem się, że 
tak to się może  skończyć. Już 
w trakcie kampanii wyborczej 
z obozu Obamy dochodziły 
głosy, że ma on inne zdanie na 
temat amerykańskiej strategii 
obronnej, w tym celowości in-
stalowania w Europie Wschod-
niej  tarczy antyrakietowej niż 
George W. Bush. Wycofanie się 
z planów jej budowy było tylko 
kwestią czasu. Politycy PiS ob-
winiając teraz Tuska za to, co się 
stało, nie mają racji. Gdybanie, 
co by było, gdyby Polska pod-
pisała porozumienie na warun-
kach wynegocjowanych przez 
wiceministra spraw zagranicz-
nych w rządzie J. Kaczyńskiego 
Witolda Waszczykowskiego jest 
zajęciem jałowym. Przypomnę 
tylko, że po zmianie rządu Tusk 
uznał, że tamto porozumienie 
jest dla nas mało korzystne i 
odesłał je do renegocjacji, co 
bardzo nie spodobało się bra-
ciom Kaczyńskim. Czesi pod-
pisali porozumienie ze Stanami 

Zjednoczonymi wcze-
śniej, bez stawiania 
jakichkolwiek wa-
runków i co? Ame-

rykanie też je zerwali. 
Tarcza była pomysłem Ame-

rykanów, przez nich miała być 
w całości sfi nansowana i czy to 
się nam podoba czy nie, mieli 

oni pełne prawo z tego pomy-
słu zrezygnować. Zupełnie inną 
sprawą jest sposób w jaki to 
zrobili. Z wypowiedzi premie-
ra Tuska i ministra Sikorskiego 
wynika, że o możliwości wy-
cofania się z budowy tarczy nie 
zostaliśmy uprzedzeni. Posta-
wiono nas zatem przed faktem 
dokonanym. Dla wielu Polaków 
było to szokiem, bo przyzwy-
czajeni jesteśmy do tego, że 
Amerykanie traktują Polskę w 
sposób uprzywilejowany. Tak 
przynajmniej było za rządów 
Republikanów, od Regana po-
cząwszy. Dla Obamy jesteśmy 
tylko częścią Europy i na żadne 
preferencje liczyć już nie mo-
żemy. Z pewnością nie pozo-
stanie to bez wpływu na nasz 
stosunek do Amerykanów. Czy 
odstąpienie od budowy tarczy 
świadczy o tym, że Amerykanie 
zostawili nas na lodzie? Otóż 
nie. Po pierwsze, wysocy rangą 
przedstawiciele administracji 
amerykańskiej zapewnili stronę 
polską, że w mocy pozostają 
wszystkie pozostałe ustalenia 
zawartego porozumienia, a tak-
że deklaracja polsko-amerykań-
ska z sierpnia 2008 roku. To zaś 
oznacza, że Amerykanie nie wy-
cofują się z obietnicy pomocy w 
modernizacji polskiej armii, w 
tym zakupu baterii Patriot. Po 
drugie, zapowiedzieli, że sys-
tem tarczy przeciwrakietowej, 
od którego odstępują, zostanie 
zastąpiony innym, podobno 
dużo skuteczniejszym, bardziej 
mobilnym i tańszym, a do tego 
już sprawdzonym. Chodzi o 
antyrakiety SM3, które mają zo-
stać rozlokowane u nas do 2015 
roku. Brzmi to zachęcająco, ale 
jak dla mnie zbyt mgliście. Dla-
tego czekam na konkrety.

Jerzy Budnik
Poseł na Sejm RP

Archiwalne felietony posła 
można przeczytać na stronie 

www.budnik.pl

Amerykanie 
nas upokorzyli?
Tak to przynajmniej wygląda na pierwszy rzut oka. Nie 
dość, że jednostronnie zerwali porozumienie w spra-
wie zainstalowania na naszym terytorium elementów 
tzw. tarczy antyrakietowej, to jeszcze ogłosili swoją 
decyzję w dniu 17 września. 

Filozofi a po góralsku 
Teatr Gościnny zaprasza na spektakl „Filozofi a po gó-
ralsku” według ks Józefa Tishnera. 
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- Ciałem się zajmuj, bo dusza i tak nieśmiertelna – pisał ks. Tischner

Pasowanie 
na pierwszaka 
Mimo, że rozpoczęcie roku szkolnego minęło się już ja-
kiś czas temu, dopiero w ostatni weekend dzieci, które 
poszły pierwszy raz w tym roku do szkoły zostały paso-
wane na uczniów. Jest w życiu każdego z nas kilka takich 
chwil, które pamięta się do końca. 

Wszystkim pasowanym w tym roku pierwszoklasistom życzymy samych sukcesów

Na trzydniowym szkoleniu 
będą szkolić swoje umiejęt-
ności rozmowy z przyszłymi 
kierowcami i tworzenia przy-
jaznej - również dla kursanta 
- atmosfery. Zajęcia nie za-

kończa się na teorii. Jak zapo-
wiada dyrektor egzaminatorzy 
przejdą również zajęcia prak-
tyczne, podczas których psy-
cholog będzie wskazywać, co 
można robić inaczej.        (tm) 

Egzaminatorzy 
do psychologa
Egzaminatorzy i pracownicy Pomorskiego Ośrodka Ru-
chu Drogowego przejdą szkolenie z.... psychologiem. 
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Zajęcia w porcie jachtowym 
wzbudziły niemałą ciekawość 
i w trakcie ponad dwugodzin-
nego treningu obserwowała 
nas znaczna grupa widzów. 

Sensei Noma gościł u nas pra-
wie tydzień i w tym czasie, 
oprócz treningów kendo, mie-
liśmy okazję poznawać nie 
tylko tę sztukę walki, ale rów-

nież kulturę Japonii podczas 
wielu długich rozmów. 
Profesor Noma przyjeżdża do 
Polski tylko raz w roku, ale 
w Gdyni był już trzykrotnie. 

Na ogół wizyta ta odbywa-
ła się podczas prestiżowych 
międzynarodowych turniejów 
Baltic Cup, które raz na dwa 
lata organizowane są w Gdy-

ni. Tym razem wizyta profe-
sora Noma była dłuższa i de-
dykowana przede wszystkim 
członkom naszego klubu.
Mamy nadzieję, że takich 

spotkań będzie w przyszłości 
więcej.

Maciej Krzesiński
Instruktor sekcji Kendo 

YMCA Gdynia

Znakomity sensei Noma 
w gdyńskiej YMCA

W drugiej połowie sierpnia Gdyńska Sekcja Bushido YMCA Gdynia gościła u siebie znakomitego gościa sensei Noma. 
Mieliśmy szansę skorzystać z wiedzy sensei, który już od kilkudziesięciu lat naucza na co dzień kendo w Japonii. 
Podczas wizyty w gdyńskiej YMCA mistrz poprowadził  seminarium kendo. Co ciekawe, treningi odbywały się nie tylko 
w siedzibie Gdyńskiej YMCA gdzie na co dzień trenujemy, ale także w plenerze. 

Walka z dysleksją obejmuje 
coraz większą liczbę dzieci, 
ponieważ program „Czytamy 
razem” znalazł zrozumienie 
zarówno wśród wolontariuszy, 
jak i dyrektorów szkół. W bie-
żącym roku szkolnym w akcji 
weźmie udział 39 szkół z Gdy-
ni, Gdańska, Pruszcza Gdań-
skiego, Redy, Rumi, Kartuz, 
Tczewa, Elbląga, Mrzezina, 
Opalenicy, Bydgoszczy i Ino-
wrocławia.
W spotkaniu wzięli udział: 
profesor Marta Bogdano-
wicz, inicjatorka programu 
wspierająca merytorycznie 
jego realizację; pan Rado-

sław Daruk, dyrektor pro-
gramowy gdyńskiej YMCA 
oraz Beata Ingielewicz, na-
uczyciel-terapeuta w Szkole 
Podstawowej nr 29 w Gdyni, 
główny koordynator; wolon-
tariusze, którzy pracą, wiedzą, 
umiejętnościami organizacyj-
nymi, a przede wszystkim za-
angażowaniem przyczynili się 
do sukcesu kolejnych edycji 
programu.
Wymiana doświadczeń, wspo-
mnienia, swobodne rozmowy 
toczyły się w miłej atmosferze. 
Pani Profesor przybliżyła nam 
historię programu w Wielkiej 
Brytanii i omówiła efekty sto-

sowania metody „Czytanie w 
parach”. Pan Dyrektor zapo-
wiedział wydanie broszury 
„Czytamy razem” – progra-
mu doskonalenia umiejętności 
czytania i rozwijania myśle-
nia oraz przypomniał zadania 
koordynatorów szkolnych, a 
ja przedstawiłam propozycję 
spotkań szkoleniowych w róż-
nych szkołach w aspekcie pro-
gramowym.
Nie zabrakło również serdecz-
nych podziękowań skierowa-
nych do p. prof. Marty Bog-
danowicz, p. dyrektora Rado-
sława Daruka, wolontariu-
szy, więc do tych wszystkich 

którzy czynią dobro i niosą 
pomoc dzieciom. 
Dysleksja jest na całe ży-
cie, dlatego ważne jest wy-
ćwiczenie różnych strategii 
postępowania. Potrzebne są 
środki, pomysły, zrozumienie 
i współpraca tych wszystkich, 
którym nieobca jest profesjo-
nalna opieka nad dzieckiem 
dyslektycznym. Tego wła-
śnie uczestnicy VII już edycji 
programu„Czytamy razem” 
życzyli sobie na zakończenie 
spotkania. 

Beata Ingielewicz 
koordynator programu

Siódma (już!) edycja 
programu „Czytamy razem” 

Z dysleksji się nie wyrasta (H. Grzelachowska)

17 września 2009 r. w siedzibie Jacht Klubu Marynarki Wojennej „Kotwica” odbyło się spotkanie in-
auguracyjne otwierające VII edycję programu „Czytamy razem”, który polega na wspólnym systema-
tycznym i interaktywnym czytaniu z dzieckiem z dysleksją. 

Zajęcia w porcie jachtowym wzbudziły niemałą ciekawość i w trakcie ponaddwugodzinnego treningu obserwowała nas znaczna grupa widzów
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DeNovo

Skoro premierowy jest każdy, 
a więc także nudny dzień, za-
pisuję w pamięci jakieś super-
premiery, coś absolutnie wyjąt-
kowego. Dajmy na to pierwsza 
randka. Dreszczyk emocji przed 
spotkaniem, odwieczny dyle-
mat w co się ubrać, spocone 
ręce, drżenie serca, rumieńce… 
”Duszno było od malin, któreś, 
szepcząc, rwała,/A szept nasz 
tylko wówczas nacichał w ich 
woni,/ Gdym wargami wygar-
niał z podanej mi dłoni/Owoce, 
przepojone wonią twego ciała-
./I stały się maliny narzędziem 
pieszczoty/Tej pierwszej, tej 
zdziwionej…”***
Albo egzamin dojrzałości, któ-
ry w czasach mojej młodości 
był aktem doniosłym również 
z tego względu, że nie tylko 
umożliwiał zdawanie na stu-
dia, ale uchylał drzwi do świa-
ta dorosłych. Wreszcie można 
było pójść na fi lm od 18 lat bez 
kombinowania z legitymacją! 
Na balu maturalnym, wytapiro-
wane i wymalowane pierwszy 
raz ofi cjalnie, wirowałyśmy w 
objęciach partnerów, nie zwa-
żając na obecność ciała peda-
gogicznego. A po balu do rana 
wałęsaliśmy się po Starym 
Mieście, bo wyjątkowo nikt nie 
określił godziny powrotu do 

domu. Było w tym smakowa-
niu wolności tyle romantyzmu, 
fi lozofi cznych dyskusji, beztro-
skiego śmiechu, że pamięta się 
przez całe życie.
Właściwie wszystko, co robimy 
lub zdobywamy po raz pierw-
szy, wiąże się z emocjami i 
trudnymi do nazwania wzrusze-
niami. Nic jednak nie dorównu-
je narodzinom dziecka. „Wresz-
cie dowiedziałam się, do czego 
służą ramiona” – powiedziała 
wzruszona młoda matka, tuląc 
córeczkę. Ten największy cud, 
dziecko, w oczach swoich ro-
dziców zawsze jest geniuszem i 
nie przestaje zadziwiać! Z dumą 
patrzymy, jak radzi sobie w ży-
ciu, gotowi pospieszyć z pomo-
cą lub radą. Najpierw uczymy 
samodzielności i niezależności, 
potem nie zawsze akceptujemy 
jego wybory. Jesteśmy razem 
na dobre i na złe, chociaż bywa, 
że nie jest to miłość najłatwiej-
sza. Nikt nie uczy nas, jak być 
dobrym rodzicem. Kochać jest 
nie dość, trzeba umieć kochać 
i trzeba umieć nauczyć miło-
ści.**** A może wystarczyłoby 
powiedzieć za Mickiewiczem: 
„Miej serce i patrzaj w serce”?
Inaczej rzecz ma się z wnu-
kami. Tutaj miłość zjawia 
się natychmiast i jest bezwa-

runkowa. Wiadomo od razu, 
że oto pojawił się ktoś, kogo 
będziesz kochać niezależnie 
od wszystkiego. Niektórzy 
dziadkowie świrują totalnie, 
by użyć współczesnej nowo-
mowy. Chociaż nie wierzyłeś, 
że to jeszcze możliwe, znajdu-
jesz w sobie ogromne pokłady 
cierpliwości. Patrząc na świat 
oczyma wnuków, przekonujesz 
się, że wprawdzie sporo wiesz, 
ale to nie znaczy, że umiesz od-
powiedzieć na proste pytanie: a 
dlaczego? a po co? Wyzbywasz 
się egoizmu, by zaakceptować 
nagłe wtargnięcie najważniej-
szej istoty na kolana w trakcie 
ulubionego serialu lub poobied-
niej, a więc obowiązkowej 
drzemki; bez słowa sprzeciwu 
godzisz się na zabawę w In-
dian pod stołem i nie obchodzi 
cię, co ludzie powiedzą… Małe 
radości i sukcesy wnuków to 
źródło szczęścia, ich małe/duże 
troski zaś wyzwalają w nas 
empatię zagrażającą zdrowiu i 
życiu…
Wiem, że dziadkowie bywają 
destrukcyjni, nadopiekuńczy 
lub marudni (za moich cza-
sów… wszystkich doprowadza 
do szału). Kiedy wygłaszają 
swoje życiowe prawdy na każ-
dym kroku, mogą zanudzić 

na śmierć. Moja babcia bywa 
trudna – skomentował jakąś 
sytuację mój wnuk. Z drugiej 
strony to od dziadków młodzi 
czerpią wiedzę na temat swo-
ich korzeni, poznają anegdoty 
i zwyczaje rodzinne, piosenki i 
wierszyki okolicznościowe lub 
patriotyczne, słuchają opowie-
ści o zamierzchłych czasach, 
które były … za górami, za la-
sami…
Nie wierzę, że nie mamy już 
wpływu na rzeczywistość, na-
wet jeśli to, co przeżyliśmy, mi-
tologizujemy. Kiedy następuje 
pokoleniowa zmiana warty, 
mamy obowiązek przypomi-
nać o wartościach, choćby były 
niepopularne: piękno, dobro, 
tolerancja, odpowiedzialność, 
uczciwość… Dlatego warto 
zaprzyjaźnić się z wnukami. 
Warto także, moim zdaniem, 
uczynić wysiłek, by zrozumieć 
skomplikowany świat naszych 
wnuków. Bo oni, tak jak my 
50, 60 lat temu, w ogłupiający 
wpadłszy kierat*, zmagają się z 
epoką, której przecież nie wy-
bierali. 

Elżbieta Wierszko
* E. Jewtuszenko
** W. Szymborska
*** B. Leśmian
**** H. Sienkiewicz 

Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej funduje nam kolejną już re-
formę szkolnictwa, wprowadza-
jąc obowiązek szkolny dla sze-
ściolatków. Rodzice mają niby 
wybór, czy ich sześcioletnia 
pociecha ma pomaszerować do 
przedszkola, czy do szkoły. W 
praktyce jednak okazuje się, że 
miejsc w przedszkolach dla tej 
grupy wiekowej – jak na lekar-
stwo. Zatem wybór pomiędzy 
zerówką, a klasą pierwszą jest 
dość ograniczony. Jednocześnie 
oświecone ministerstwo wpro-
wadza nową podstawę progra-
mową. Dla przeciętnego zjada-
cza chleba brzmi to niegroźnie, 
ale „z czym to się je” przekonali 

Dlaczego warto…
„Przekleństwo wieku – to ten pośpiech”*

Nie należę do tych, co zawsze starają się przechodzić samych siebie. Uprawiam swój ogródek tak, jak umiem 
najlepiej. Nie kolekcjonuję błędów czy kompleksów, ale oczywiście czuję ich obecność. Marzę o tym, by jak 
bohater powieści Whartona „Tato” w porę nauczyć się wykorzystywać fakt, że jestem stara. Na szczęście 
życie wciąż jeszcze mnie zaskakuje, szokuje, śmieszy, rozczarowuje, mobilizuje lub nastraja optymistycznie. 
Właściwie nigdy nie jestem odpowiednio przygotowana na niespodzianki, które mi przynosi. A ponieważ jest to 
przedstawienie bez próby, więc nie znam roli, którą gram, ale też nie mam wątpliwości, że to premiera.**

Bez ogródek…
(Nie)Reforma, czyli eksperyment
na żywym organizmie
Eksperymenty na żywych organizmach to przedsięwzięcia trudne i ryzykowne. Zwłaszcza, gdy co chwilę zmienia się 
zespół operacyjny, a wraz z nim diagnozy i metody leczenia. Ale nie o medycynie chcę dzisiaj napisać, lecz o edukacji. 

się liczni rodzice dzieci idą-
cych do klas pierwszych. 
Po pierwsze: Wraz z nową 
podstawą programową wpro-
wadzono nowe podręczniki. 
Stare idą na śmietnik. Zresz-
tą i tak wydawnictwa od lat 
dokładają starań, aby kolejne 
wydania podręczników różniły 
się na tyle, aby zmuszać każ-
dego roku do zakupu nowych, 
zamiast używanych od star-
szych roczników. Wspomnieć 
należy także o szerokiej gamie 
ćwiczeń, wycinanek i innych 
pomocy, ponoć niezbędnych 
do nauczania. A przecież kie-
dyś wystarczył elementarz i 
zeszyt. 
Ile więc kosztuje nas współ-
czesna „darmowa” eduka-
cja?
Po drugie: Na skutek reformy 
pojawiły się klasy, w których 
uczą się sześcio- i siedmiolat-
ki. Nikt mi nie powie, że dzieci 
takie nie różnią się znacznie 
w rozwoju emocjonalnym, fi -
zycznym i psychicznym, mają 
identyczne potrzeby. Nowa 
podstawa programowa jest 

napisana z  myślą o sześciolat-
kach, starsze mają powtórkę z 
zerówki. Ten okres przejścio-
wy potrwa jeszcze kilka lat. 
Co będzie potem, jeżeli w 
Polsce najtrwalsza jest pro-
wizorka? 
Po trzecie: Dzieci w szkole 
mają się bawić, a właściwie 
uczyć przez zabawę. To bar-
dzo stara zasada pedagogiki. 
W propozycjach scenariuszy 
lekcji , jakie mają do dyspozy-
cji nauczyciele dla klas pierw-
szych, więcej jest zabaw na 
dywanie, niż konkretnej nauki 
czytania, pisania i liczenia. 
Nauka przez zabawę, czy za-
bawa zamiast nauki?
Zaprzyjaźnione ciała pedago-
giczne wskazują na kolejne 
aspekty nowej reformy. Kilka 
lat temu ministerstwo stwier-
dziło, że nauczanie przedmio-
towe (język polski, matema-
tyka, przyroda) jest „be” i na 
siłę wprowadziło „nauczanie 
zintegrowane” (czytaj: groch 
z kapustą – w głowach pusto). 
Obecnie wraca się do przed-
miotów, ale w zakamufl owa-

ny sposób – nauczyciele mają 
w tygodniu zrealizować „iks” 
godzin „edukacji polonistycz-
nej”, „igrek” godzin „edukacji 
matematycznej”, czyli po pol-
sku mówiąc „iks” godzin języ-
ka polskiego i „igrek” godzin 
matematyki. Tylko przyznać 
się do porażki wprowadzone-
go zaledwie kilka lat temu tzw. 
nauczania zintegrowanego nie 
ma komu. 
Czyżby nie było winnych?
Reformy w edukacji pojawiają 
się u nas z częstością zmiany 
reform (majtki naszych babć, 
najlepiej barchanowe, cie-
plutkie i obszerne). Za ile lat 
zostanie zreformowany nowy 
model, tzw. edukacja wcze-
snoszkolna? 
Ile lat wytrwa kolejny ekspe-
ryment, podkreślmy – ekspe-
ryment na żywym organizmie? 
– tego, niestety, nikt nie wie, 
nawet „tęgie” ministerialne 
głowy. 

Radosław Daruk 
prezes Zarządu Ogniska
ZMCh „Polska YMCA” 

w Gdyni

Sześć lat czuwania  nad tym, 
żeby ładnie  jadła, nie choro-
wała, potrafi ła bawić się z in-
nymi dziećmi….
Sześć kolejnych lat troski, aby 
rozwijała swoje zainteresowa-
nie, nauczyła się uczyć, ustrze-
gła się przed złym środowi-
skiem… Trzy zwariowane lata 
baczenia na towarzystwo w 
jakim przebywa, oceny jakie 
zdobywa, czy oby niezbyt nie-
bezpiecznie się buntuje… Trzy 
ostatnie lata wiary w to, że wie 
co robi, że podejmuje słuszne 
wybory, ze jej się uda…
Radość i dreszcz niepokoju w 

dniu osiemnastych urodzin…
Duma i obawa w momencie 
odbioru dowodu osobistego, 
zakładania konta, załatwiania 
spraw urzędowych…
„Mamo, ta dorosłość to nic 
ciekawego, same obowiązki i 
sprawy do załatwienia… mało 
przywilejów…” 

Maria Magdalena

PS
Kochana córeczko, życzę ci 
ciekawego życia, wielu do-
brych i mądrych ludzi na Two-
jej drodze. Pamiętaj, że jestem 
obok…

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wykład prof. dr 
hab. Hanny Mazur-Marzec z Uniwersytetu Gdańskiego pt. 
„MIKROŚWIAT W OCEANIE”. Wykład odbędzie się 5 paź-
dziernika 2009r. (poniedziałek) o godzinie 17.00 w sali 208s 
(budynek Regionalnego Centrum Sinicowego) Instytutu Oce-
anografi i Uniwersytetu Gdańskiego w Gdyni, al. Piłsudskiego 
46, w ramach zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

***
YMCA Gdynia bardzo serdecznie zaprasza na wykłady z cyklu: 
„Latarnie morskie wybrzeża polskiego”. Wykłady poprowadzi 
pan Apoloniusz Łysejko, hydrograf, komandor, aktywny miło-
śnik latarni morskich. Spotkania odbędą się 2 października oraz 
16 listopada 2009r. w budynku gdyńskiej YMCA przy ul. Że-
romskiego 26 w godzinach od 15.00-16.30.

Kilka dni po ukazaniu się 
poprzedniego numeru „De 
Novo” zadzwoniła do mnie 
Pani Barbara Bukowska, 
kierownik  Działu Literackie-
go oraz Biblioteki Muzeum 
Marii Konopnickiej w Żar-
nowcu koło Krosna. Chciała 
wyjaśnić pewną nieścisłość, 
której winien jest niżej pod-
pisany, autor tekstu Z wizytą 
u Marii Konopnickiej („De 
Novo” nr 39/2009). Okazało 
się, że to nie pani Bukowska 
była naszym przewodnikiem 
po muzeum podczas sierp-
niowej wizyty w Żarnowcu, 
lecz Jej imienniczka, Pani 
Barbara Jasłowska, której 
postać pozwoliłem sobie opi-
sać, poruszony uderzającym 
podobieństwem do… Marii 
Konopnickiej. 
Niniejszym prostuję tę po-
myłkę i obie panie najser-
deczniej przepraszam. 
Nie zmienia to faktu, że w 
Muzeum Marii Konopnickiej 

w tak odległym od Gdyni Żar-
nowcu pracują muzealnicy z 
powołania, potrafi ący nie tylko 
przybliżyć postać poetki, ale 
mający niezwykły dar dziele-
nia się swoją pasją z innymi. 
I ta umiejętność bardzo mnie 
poruszyła. 
Jeszcze raz dziękuję Pani 
Barbarze J. za przemiłe 
przyjęcie,  Panią Barbarę B. 
przepraszam. 
Interesujące jest także, w jaki 
sposób numer „De Novo” tra-
fi ł do Żarnowca. Otóż pewien 
Czytelnik, gdynianin pocho-
dzący z tamtych okolic, po-
ruszony opisem znanego mu 
miejsca z rodzinnych stron, 
wysłał egzemplarz do mu-
zeum. Oczywiście, bieżący 
numer „De Novo” wyślę oso-
biście do pań Barbar z prze-
prosinami i pozdrowieniami 
od Redakcji „De Novo”. 

Radosław Daruk 
prezes Zarządu Ogniska
ZMCh „Polska YMCA” 

Okiem psychologa

Dowód

Zapraszają nas…

Z wizytą u Marii Konopnickiej  
– sprostowanie



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

7www.gdynia.ymca.pl Czwartek, 1 października 2009  DENOVO  YMCA GDYNIA

W literaturze ogród jest zazwyczaj 
dziełem człowieka, który narzuca po-
rządek, dyscyplinę i geometrię hodo-
wanym roślinom (ogrody francuskie); 
z drugiej strony NATURA wie swoje i 
nie przejmując się planami człowieka, 
nagle wkracza na grządki wybujałymi 
chwastami, samosiejkami, przedziw-
nej urody zielskiem; to w ogrodach 
angielskich pozwala się na chaos 
kształtów, barw i gatunków. Między 
chaosem a porządkiem w przedziwnym 
mieszkam ogrodzie, gdzie żyją kwiaty 
i dzieci, i gdzie po słońca zachodzie 
uśmiech nam z oczu świeci.*
barwy jesieni – z dnia na dzień zro-
biło się nostalgicznie, melancholijnie; 
na zabój kwitną astry; w ogródkach 
na mojej ulicy zaczęły przebarwiać się 
bluszcze i berberysy; malwy i słonecz-
niki wyraźnie zmęczone pochylają się 
na płotach; odnoszę wrażenie, że trawa 
przestała dokuczać swym wybujałym 
wzrostem, bo ucichły kosiarki i zapa-
nował spokój; ziemia, zwłaszcza po 
deszczu lub po wieczornym podlewa-
niu pachnie jesienią, a zapachy z łąk 
odurzają niebezpieczną wonią; tylko 
dumne róże nie poddają się i wciąż 

JESIENNY SŁOWNICZEK – REFLEKSYJNY 

WRZESIEŃ w ogrodzie

W zapisie literowym (transliteracji) to 
pierwsze polskie zdanie, rozbudowane 
składniowo, bo złożone podrzędnie i 
współrzędnie, miało postać: day ut ia 
pobrusa, a ti poziwai i pojawiło się w 
XIII-wiecznej Księdze henrykowskiej 
– łacińskiej kronice klasztornej, 
spisanej przez ojca Piotra w opactwie 
cystersów w Henrykowie. 
Właściwie zdanie to tylko wtrąconie 
między łaciński tekst: Bogwali uxor 
stabat, ad molam molendo. Cui vir 
suus idem Bogwalus, compassus 
dixit: Sine, ut ego etiam molam. Hoc 
est in polonico: Day, ut ia pobrusa, 
a ti poziwai. 
Zupełnie nie wiemy, co odpowiedziała 
żona, ponieważ dalszy tekst Księgi 
henrykowskiej jest już tylko po 
łacinie. 
W konwencji grafi cznej, z 
uwzględnieniem właściwości 
wymowy (transkrypcji), zdanie to 
brzmi: – Daj, ać ja pobruszę, a ty 
poczywaj .
Cztery słowa: daj, (j zamiast y) ja, 
a, ty są dla nas zrozumiałe, używane 
i notowane we współczesnych 
słownikach języka polskiego. 
Rozkazująca forma czasownika daj 
wyraża prośbę; może w tej prośbie 
jawi się pewna dominanta mężczyzny 

Nasz gość

Należy tak zorganizować życie, aby każda chwila była ważna* 

błyszczą urodą. 
ogród Hesperyd – znany ze złotych 
jabłek, które Gaja ofi arowała Herze 
w ślubnym podarunku; Hesperydy 
jako strażniczki ogrodu, wspomagane 
przez stugłowego smoka Ladona, były 
niezawodne. Do czasu. Pewnego dnia 
odwiedził je Atlas, ich ojciec, z misją 
powierzoną mu przez Heraklesa, który 
wykonywał w ten sposób swoją jede-
nastą pracę, czyli kradzież jabłek. Cóż 
za niefrasobliwość! Ziemia na barkach 
najsilniejszego, ale jednocześnie zna-
nego z napadów szału herosa grec-
kiego. Mieliśmy szczęście, że Atlas 
powrócił na swoje miejsce! 
ogród rozkoszy – uważa się, że jest 
to miejsce, gdzie aniołowie i ludzie 
zbawieni zażywają wiecznej szczęśli-
wości, czyli Eden; w rajskim ogrodzie 
wśród pięknych drzew (z drzewem 
żywota oraz drzewem wiadomości 
dobrego i złego) pierwszy człowiek 
rozkoszował się jadalnymi owocami i 
wiódł spokojny żywot wolny od pra-
cy i innych zmartwień. Znudziło go 
to wreszcie, więc zeżarł jabłko, stracił 
posadę w raju, po czym przyjął robo-
tę odpowiedzialną, wyczerpującą i źle 
płatną! 
ogród warzywny z „Pana Tadeusza” 
– „Tu kapusta, sędziwe schylając łysi-
ny,/Siedzi i zda się dumać o losach ja-
rzyny;/Tam, plącząc strąki w marchwi 
zielonej warkoczu,/Wysmukły bób ob-
raca na nią tysiąc ocz;/Owdzie podnosi 
złotą kitę kukuruza;/Gdzieniegdzie oty-
łego widać brzuch harbuza,/Który od 
swej łodygi aż w daleką stronę/Wtoczył 
się jak gość między buraki czerwone.” 

ogrodowa altana – z krat zielonych 
utkana, spowita dzikim winem jak 
mrącym gobelinem*, duma wielu 
działkowiczów, oaza ciszy, miejsce od-
poczynku po trudach wyczerpujących, 
ale jakże satysfakcjonujących prac wy-
konywanych zgodnie z kalendarzem 
ogrodniczym oraz miejsce schadzek 
romantycznych kochanków: pamię-
tam, śród jesieni… przy wieczornym 
chłodzie; jutro miałem wyjechać… 
błądzę po ogrodzie!**
tajemniczy ogród – na pewno prze-
piękny jest na wiosnę, gdy budzi się 
do życia; ale wyobraźmy go sobie 
jesienią: płonie wrześniowym czarem, 
krwawym liści pożarem wśród gorą-
cych odcieni złota, brązu, czerwieni, 
purpury oszalałej; ognia nieme języki 
wybuchają w barw krzyki.* 
rabaty gdyńskie – w tym roku szcze-
gólnie piękne; te małe ogrody w róż-
nych miejscach Gdyni przyciągają 
uwagę mieszkańców i turystów róż-
norodnością form geometrycznych: 
typowe wąskie grządki kwiatowe kon-
kurują z roślinami sadzonymi po okrę-
gu, a te z podłużnymi pasami zieleni, 
w których dominują wysokie trawy; w 
dodatku zmienia się kolorystyka rabat: 
wiosenną feerię barw niepostrzeżenie 
zastępują nastrojowe jesienne kolory.
trzeba uprawiać nasz ogródek – bo 
jak mówi Pangloss z powiastki Wol-
tera: wszystkie wydarzenia wiążą się z 
sobą na tym najlepszym z możebnych 
światów.

Elżbieta Wierszko 
*L. Staff
**A. Mickiewicz

Pierwsze polskie zdanie 
wypowiedział… mężczyzna

(ja pobruszę), jego przewaga, siła, ale 
przede wszystkim miłość „prosta” 
i „poczciwa”, szacunek i zatroskanie. 
Staropolskie słowo poczywaj (dziś: 
odpoczywaj) ma we współczesnej 
polszczyźnie postać spoczywaj i 
pojawia się tylko w nekrologowym 
zapisie: spoczywaj w spokoju 
(niestety, często z błędem: w 
pokoju). 
Nieznane nam jest maleńkie ać, 
najprawdopodobniej łacińskie 
ut. Bawił się nim z ogromnym 
powodzeniem Mikołaj Rej. Dziś 
znaczy ono: niech. 
Zupełnie już archaiczne pobruszę to 
dzisiejsze pomielę, pokręcę żarna. W 
„Słowniku gwar śląskich” autorstwa 
Barbary i Adama Podgórskich pojawia 
się słowo: brusić w znaczeniu… 
ostrzyć. Słowo to w zależności od 
dialektu śląskiego przyjmuje postać 

pobrusza lub pobrusa.
A jak brzmiałoby współcześnie 
pierwsze polskie zdanie? Myślę, że 
zapewne tak: 
Daj, niech ja pomielę na żarnach, a 
ty odpoczywaj. 
W szczególnej kurtuazji wobec żony, 
może tak: Pozwól, że ja pomielę na 
żarnach, a ty, proszę, odpoczywaj. 
Wróćmy do naszego historycznego 
zdania, bo toczą się spory, czy 
rzeczywiście było ono pierwsze. 
Otóż w bitwie pod Legnicą w 
1241 roku pewien waleczny Tatar 
krzyknął podobno do polskich 
żołnierzy: Biegajcie! Biegajcie! Co 
znaczyło: Uciekajcie! Bieżajcie!. 
Oczywiście, żołnierze w popłochu 
ruszyli do ucieczki. Widząc, co się 
dzieje, książę śląski Henryk Pobożny 
lamentował: Gorze się nam stało! 
(Spadło na nas wielkie nieszczęście!) 
Zdanie to odnotował Jan Długosz 
w „Kronikach sławnego Królestwa 
Polskiego”, ale w… XV wieku. 
Należy więc oddać pierwszeństwo 
dżentelmenowi z Czech i tak niech 
pozostanie. 

Gabriela Kurpisz-Kasprzak,
wykładowca Polszczyzny 

pięknej i poprawnej

Tak, tak! Pierwsze polskie zdanie należało do mężczyzny. Boguchwał, dżentelmen z Czech, 
zaproponował swojej żonie „zupełnie niezdarnej”, która „stała bardzo często przy żarnach, mieląc”, 
że ją w tej pracy (niestety, kobiecej) wyręczy. Mielenie ziarna w XIII w. było niegodne mężczyzny, 
nawet hańbiące. Kpiono więc z Boguchwała, który bruka (brudzi) sobie ręce, ofi arowując pomoc 
zmęczonej ciężką pracą żonie; nawet nazwano go szyderczo Brukałą. 

Dzisiaj łamy „gazety dla star-
szej i młodszej młodzieży” od-
dajemy bezapelacyjnie MŁO-
DOŚCI. 
Pani Magda Szelezińska jest 
absolwentką Akademii Wy-
chowania Fizycznego i Sportu 
w Gdańsku. Studiowała KI-
NEZYGERONTOPROFI-
LAKTYKĘ na Specjalizacji 
Rekreacja, dlatego dokładnie 
wie, czego potrzebują emeryci, 
a oni bez szemrania poddają 
się, uznając jej profesjonalizm, 
bo doświadczają zbawiennych 
skutków ćwiczeń. W tak deli-
katnej materii jak ciało/kości 
seniora nie ma miejsca na ama-
torszczyznę. Fachowość, kon-
sekwencja i zaangażowanie, 
a może nawet determinacja w 
unikaniu lub pokonywaniu 
trudności zarówno podczas tre-
ningów, jak i w życiu to znak 
fi rmowy Magdy. 
Niełatwo umówić się z Mag-
dą; w Cafe Empik w orłow-
skim Klifi e spotkamy się „po 
drodze” między jej zajęciami. 
Szczupła, uśmiechnięta, try-
skająca energią dziewczyna od 
razu budzi zaufanie. Wysporto-
wana sylwetka świadczy o ak-
tywnej postawie życiowej. W 
oczach blask i radość. W roz-
mowie bezpośredniość, szcze-
rość i pewność: wiem, czego 
chcę i jak to osiągnąć. 
Pochodzi z Sopotu, z rodziny 

nauczycielskiej. Z przejęciem 
opowiada o swoich pasjach, 
które musiały się pojawić, 
bo wszędzie miała blisko: do 
szkoły, na korty, na boisko. 
Wiele zawdzięcza rodzicom. To 
rodzice zadbali o mój rozwój, 
zaprowadzili na basen, wysłali 
na obóz sportowy, zaufali mi – 
mówi. Pokazali, jak zmierzyć 
się z różnorodnością świata, 
kiedy rozpiera cię energia.
Do sopockiego Domu Kultury 
zaprowadziła ją mama. Mała 
dziewczynka od razu dobrze 
trafi ła: w wirze artystycznych 
zajęć, prowadzonego pod dy-
rekcją pana Wojciecha Kowal-
skiego zespołu „Muszelki”, 
dojrzewał charakter, rozwijał 
się talent i rosła ciekawość. 
To była pierwsza wielka przy-
goda – śpiew, taniec, zabawa 
i występy, także poza granica-
mi kraju. Być może już wtedy 
kiełkował pomysł na przyszłe 
dorosłe życie? Podobno z przy-
padków, tych wykorzystanych 
i tych zaniechanych, składa się 
życie!
Podczas profesjonalnie prze-
prowadzanego wywiadu na 
pewno padłoby pytanie o ulu-
bione dyscypliny sportu. Ja na-
wet nie muszę pytać; rozumie 
się samo przez się, że trzeba 
pogadać o tenisie, pływaniu, 
żaglach - skoro morze, Sopot, 
regaty… Tymczasem okazuje 

„De Novo” rozmawia z Panią 

Magdaleną Szelezińską, 
instruktorem rekreacji ruchowej
W każdym numerze „De Novo” (obojętnie pod jakim szyldem), prezentowaliśmy sylwetki ludzi dojrzałych, czyli naszych rówieśników, któ-
rzy w tzw. JESIENI ŻYCIA wciąż zachowują młodość. Bohaterami uczyniliśmy również tych, którzy żyją z pasją, mają ciekawe pomysły na 
siebie i innych, poszukują nowych wyzwań, rozwijają zainteresowania z marzeń, angażują się do prac w uniwersyteckim wolontariacie.

się, że Magda największą i naj-
czulszą miłością darzy narciar-
stwo. Te dwie podłużne płozy o 
wygiętych dziobach sprawiają, 
że czuje, jak rosną jej skrzydła 
u ramion. Szkoda, Szanowny 
Czytelniku, że tego nie wi-
dzisz! Ja, kompletna dyletantka 
do kwadratu, słuchając Magdy, 
szusuję po stoku, czując pęd 

wiatru i zapach skrzącego się 
w promieniach słońca śniegu. 
Oczywiście podążam za nią aż 
do Kolorado (surfując w Inter-
necie!), ponieważ właśnie tam 
znalazła idealne miejsce, by 
skrzydła rozpostrzeć najsze-
rzej; tam poczucie wolności 
jest niemal absolutne. 
„W naszym „wieku informa-

tycznym” o wszystkim, co złe, 
wiemy natychmiast”** z pierw-
szych stron gazet i programów 
informacyjnych, a to znaczy, 
że o naszych sukcesach, aktach 
odwagi czy bezinteresownej 
pomocy możemy dowiedzieć 
się jedynie przez przypadek. 
„De Novo” nie ma wprawdzie 
siły rażenia TVP czy TVN, ale 
na miarę własnych możliwości 
stara się przekonywać, że każ-
da odrobina dobra zasługuje 
na promocję, ponieważ służy 
człowiekowi, uwznioślając go. 
Kolejny projekt Magdy Sze-
lezińskiej, czyli Nordic Wal-
king to na pewno więcej niż 
odrobina. Marsze z kijami 
stają się coraz powszechniej-
sze, a korzyści z nich co nie-
miara. Przede wszystkim jest 
to tani sposób na zwiększenie 
poziomu aktywności oraz po-
prawę i utrzymanie zdolności 
do wykonywania codziennych 
czynności; poza tym wzrasta 
sprawność sercowo-naczynio-
wa, spada poziom cukru i cho-
lesterol; no i oczywiście spa-
lamy kalorie! Nordic Walking 
to afi rmacja życia w ruchu. 
Magda wyruszając na trasę, za-
biera wszystkich: wątpiących, 
popierających, zdetermino-
wanych i nawet tych tylko do 
towarzystwa. Nachodzić trzeba 
się sporo, to prawda, ale atmos-
fera panująca w ekipie rekom-

pensuje ten zdrowy wysiłek. I 
ja tam byłam, kalorie spaliłam, 
koordynacji wprawdzie nie 
wyćwiczyłam, ale bakcyla po-
łknęłam. 
Dlatego zachęcałabym do 
udziału w I Otwartych Zawo-
dach Nordic Walking, przewi-
dzianych na 27 września br. z 
okazji ŚWIATOWEGO DNIA 
SERCA w Gdyni, gdyby „De 
Novo” ukazywało się wcze-
śniej. Magda, jako autorka 
projektu (od pomysłu, poprzez 
procedury zgłoszeń, aż do re-
alizacji) i współorganizatorka 
przedsięwzięcia wspólnie z 
GOSIR-em, bierze odpowie-
dzialność za każdy jego etap. 
To ważne zadanie. Ale już się 
dzieje! Czas więc na nowe po-
mysły, projekty i wyzwania.
Pogodzenie licznych obowiąz-
ków, których przecież nikt jej 
nie narzuca, które podejmuje 
świadomie, nie jest łatwe, ale 
jak widać możliwe i satysfak-
cjonujące. A przecież oprócz 
obowiązków jest życie prywat-
ne i zwyczajne/niezwykłe ma-
rzenia o domu, o szczęśliwej 
rodzinie i dzieciach. 
Podziwiam młode, niezależne, 
przedsiębiorcze kobiety, któ-
re przeżywają swoje życie po 
swojemu. Takie jak Magda!

Elżbieta Wierszko
*I. Turgieniew
**B. Skarga
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Jesień 
Drzewa na wieczną jesień schodzą w szare parki
przez pastelowe chwile przegniłej pogody;
w zamglonych nocach dni kucające o zmrok;
czai się pustą twarzą niebo bez obłoków.

Rano... znowu się budzę w przekroplonej ciszy,
sen odrasta w powiekach napęczniałych męką,
Szarość tańczy po szybach pajączkami pyłu,
pokój się wpół unosi na ugiętych rękach
i sennie mi spogląda w rozproszone oczy...

Rano... w szum odbiegają myśli już odległe
i ty odpływasz w zachód mgieł odeszłym...
ulice wchodzą oknem, blade bezobliczem,
szorstką powierzchnią bruków w szyby mgłami spierzchłe.

Dzień się prześliźnie długim, lepkim ślizgiem

aż spłynie wieczór gęsty z szarych tapet
i westchnie jesień odległych pociągów wysapem,
Szarość pokoi podpali się zgniłą purpurą chryzantem.
W nocy pies we mgle szczeka,
rozpruwa szwy ciszy
i czkawka echa kaszle z przegniłych płuc podwórz.
Nie chodź po zwiędłym zmroku, lepiej okno otwórz:
przestrzeń powiewa w usta gorzką, wonną jesień. 

Krzysztof Kamil Baczyński 

Strofy dla Ciebie

Jak nie kochać jesieni...
Złotorude  liście chwyta niegdysiejszy nocny stróż, 
chciałby jeszcze zmieść z jesiennej mgiełki srebrny kurz. 
W chmurach zziębnięte chmurki niewesołe już mają miny, 
posmutniały otulone szronem bladoczerwone jarzębiny.  
Szachraj wiatr w koło tańczy, nagle przysiadł wkoło dróżki  
i hojnie rozdaje kasztanom dżdżu kryształowe strużki.   

W szarobłękitnej chmurce schowały się chłodne, mżyste deszcze. 
W biało nakrapianej mgle słodko drzemią sympatyczne świerszcze.
I tu, i tam, i tam, i tu tańczą złote liście, śmiechem jarzębin zwabione.
Jeszcze ciągle żółcą się pęki słoneczników, w dzikie wino przystrojone.
W ogromnej spiżarni skryły się konfi tury z płatków karminowych róż. 
Śpią malinowe syropy otulone miętą, a na dworze złota polska jesień już.

G.K.K.

Liście jesienne 

Liście jesienne leżą po brzegach dróg, mieniąc się jedną połową tęczy.
Wyglądają jak rozsypane róże wszelkich barw.
W stawie drżą złote plamy. Rząd drzew odbija się w nim różnie: wierzba - mgłą siwą, 
czerwona leszczyna - skrzydłem motyla, topole - ciemnymi kolumnami.
Skośne marmurowe schody, prowadzące ku wodzie, odbijają się w głąb i w przeciwną 
stronę niż prowadzą, tworząc klin.
Zadarte liście wierzby płyną jak dżonki, wiatrem popychane.
Wysoko przelatujące samoloty suną przez głębinę jak czarne płotki, małą gromadą.
Woda żyje, drzewa budzą się dzisiaj.
Wieje bowiem wiatr, który różni się od innych jak chuchnięcie od dmuchnięcia.
Z głębi piersi natury płynie to serdeczne chuchanie: wiatr halny.
Kto jeszcze nie wypowiedział swojej miłości, zdradzi się z nią w taki dzień.
Oto jest niekalendarzowy powrót wiosny.
Wiosna - kaprys, wiosna - łaska.
Możemy się jej wszędzie i zawsze spodziewać, tej Wiosny Niezależnej, zarówno w zimie, 
jak i w setnym choćby roku życia.

Maria Jasnorzewska Pawlikowska 

J e s i e ń
Jesień mnie cieniem zwiędłych drzew dotyka,
Słońce rozpływa się gasnącym złotem.
Pierścień dni moich z wolna się zamyka,
Czas mnie otoczył zwartym żywopłotem.

Ledwo ponad mogę sięgnąć okiem
Na pola szarym cichnące milczeniem.
Serce uśmierza się tętnem głębokiem.
Czemu nachodzisz mnie, wiosno, wspomnieniem?

Tak wiele ważnych spraw mam do zachodu,
Zanim z mym cieniem zostaniemy sami.
Czemu mi rzucasz kamień do ogrodu
I mącisz moją rozmowę z ptakami?

Leopold Staff

Astry 

Znowu więdną wszystkie zioła,
Tylko srebrne astry kwitną,
Zapatrzone w chłodną niebios
Toń błękitną...
Jakże smutna teraz jesień! 
Ach, smutniejsza niż przed laty, 
Choć tak samo żółkną liście 
Więdną kwiaty 
I tak samo noc miesięczna 
Sieje jasność, smutek, ciszę 
I tak samo drzew wierzchołki 
Wiatr kołysze 
Ale teraz braknie sercu 
Tych upojeń i uniesień 
Co swym czarem ożywiały 
Smutna jesień 
Dawniej miała noc jesienna 
Dźwięk rozkoszy w swoim hymnie 
Bo anielska, czysta postać 
Stała przy mnie 
Przypominam jeszcze teraz 
Bladej twarzy alabastry, 
Krucze włosy - a we włosach 
Srebrne astry... 
Widzę jeszcze ciemne oczy... 
I pieszczotę w ich spojrzeniu 
Widzę wszystko w księżycowym 
Oświetleniu... 

Adam Asnyk
Wiersze wybrała Gabriela Kurpisz-Kasprzak
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Jakże tragiczna i mroczna na-
stała jesień 1939r. na zagarnię-
tym dla Rzeszy Pomorzu. Już 
w pierwszych dniach września, 
duchowi sojusznicy przestęp-
ców spod znaku sierpa i młota, 
faszyści ze swastyką doprowa-
dzili do masowych egzekucji 
mężczyzn i młodzieży. Roz-
strzeliwali w Bydgoszczy i w 
Gdańsku pocztowców; w ko-
szarach Tczewa kolejarzy; księ-
ży z Pelplina i polską cywilną 
ludność z patriotycznym zie-
miaństwem na czele. W Lesie 
Szpęgawskim koło Stargardu 
Gdańskiego ginęli księża z Ka-
pituły Chełmińskiej / Pelpliń-
skiej/, mieszkańcy Starogardu 
i okolicznych miejscowości. 
Także kobiety. Z ludnością wiej-
ską oraz patriotycznymi, pro-
polsko nastawionymi obywate-
lami z Kościerzyny i powiatu 
kościerskiego rozprawił się 
Kreislaiter na dystrykt kościer-
ski, komendant Selbstchutzu na 
cała okolicę, graf von Modrow, 
tubylczy Niemiec, któremu 
Rzeczypospolita udzieliła pol-
skiego obywatelstwa. Właści-
ciel dużego majątku w Bączku 
na trasie między Skarszewami i 
Stargardem Gdańskim, dobrze 
mówiący po polsku, mieszkając 
na terytorium Polski, ciągnął 
krociowe zyski z majątku obra-
bianego głównie przez polskich, 
słabo opłacanych wyrobników i 
okoliczną ludność. Ten „LO-
JALNY SĄSIAD”(!) w paź-
dzierniku i listopadzie 1939 r. w 
ogromnej większości wyrzucił 
ich z domostw, deportując do 
Generalnej Guberni, a głównie 
nad Bug, na poniewierkę. Za-
ledwie trzynastoletnie polskie 
dzieci skierowano na roboty do 
niemieckich gospodarzy.
W pierwszych dniach września 
miejscowi Niemcy, przeszkole-
ni w Rzeszy i okolicznych nie-
mieckich majątkach, odmienili 
twarz, z sadyzmem mordując i 

maltretując Polaków, wytypo-
wanych do likwidacji już wcze-
śniej. Nieopodal Skarszew pod 
lasem w wiosce Czarnocin 
spalili tabor cygański, wszyst-
kich Cyganów bez wyjątku. 
Nie wiem, gdzie zostali pocho-
wani czy też zagrzebani, bo nie 
dopytałam się szczegółów u 
mojego krewnego, mieszkańca 
Czarnocina.
Wszystkimi akcjami dowodził 
ów von Modrow, zaś rozka-
zy płynęły od samego Alberta 
Forstera, gaulaitera Okręgu 
Gdańsk- Prusy Zachodnie.
Miejscowa ludność dotąd pa-
mięta Modrowowi i to, że 
wydał na śmierć swoją chorą 
psychicznie córkę oraz 2600 
chorych z psychiatrycznego 
szpitala w Kocborowie, natu-
ralnie dla zachowania czystości 
aryjskiej rasy. Chorzy zostali 
pomordowani w Lesie Szpę-
gawskim koło Stargardu Gdań-
skiego. Przypadek hitlerowskiej 
eutanazji z Kocborowa był osą-
dzony przez Trybunał w No-
rymberdze i jest cytowany jako 
zbrodnia przeciw ludzkości we 
wszystkich encyklopediach.
Po roku od tamtych wydarzeń 
zmarła Modrowowi jego zdro-
wa córka. Świadkowie, których 
znałam osobiście, bezsilni wo-
bec zła, bezradni wobec zbrod-
niczej przemocy, nie po chrze-
ścijańsku, ale dopatrywali się 
w tym zdarzeniu wymierzonej 
kary Bożej!!!
Warto wspomnieć, iż Alojzy 
Męclewski, dziennikarz i spra-
wozdawca z procesu norym-
berskiego, w faktografi cznej 
książce „Pelplińska jesień” 
relacjonuje, iż Modrow, rozpo-
znany przez żonę zgładzonego 
przezeń adwokata ze Skarszew, 
zakończył swój nędzny, zbrod-
niczy żywot w enerdowskim 
więzieniu jako wisielec z wła-
snego wyboru. 
Ułamkowo opisane zdarzenie z 

Ocalić od zapomnienia

Pamiętamy! 

Nachylało się lato od 
dojrzewających w sa-
dach jabłek, dziatwa 
pakowała tornistry 
do szkoły. Ale już sły-
chać było pomruki 
wojenne, groźby Hi-
tlera o oddanie ko-
rytarza. Przeklęta 
wojna wielkimi kro-
kami do Polski szła. 
Maszerowało nie-
szczęście od zachodu 
z niemiecką trupią 
czaszką i hakenkro-
izem, a od wschodu z 
czerwoną gwiazdą na 
czapkach…

okolic Skarszew jest znamien-
nym i powtarzalnym scenariu-
szem postępowania Niemców 
w innych miastach i wsiach Po-
morza.
Jakże tragicznego losu doświad-
czyła również Gdynia.
Do wojny Gdynia liczyła około 
127 tys. mieszkańców. Dzięki 
decyzji polskiego rządu o bu-
dowie portu, mała wioska sta-
ła się nowoczesnym miastem, 
dumą polskiego społeczeństwa, 

prężnym miastem „ze snów 
i marzeń”, oknem na świat, 
przystanią fl oty handlowej i 
wojennej, z przemysłem stocz-
niowym, kooperującym z rodzi-
mym przemysłem całej Polski. 
Ludność była patriotyczna i 
wyróżniała się przedsiębiorczo-
ścią. Niemcy, szczególnie ci z 
Gdańska, nienawidzili konkuru-
jącego miasta, symbolu polskiej 
niepodległości, gospodarności, 
niezależności na morzach świa-
ta. Już 14 września dokonali 
niebywałej, zaplanowanej eks-
terminacji ludności. Na począ-
tek aresztowali około 4. tys. 
mężczyzn, selekcjonując ich do 
rozstrzelania w lasach Piaśnicy 
lub do zamknięcia w Stutthofi e, 
działającym pełną parą koncen-
tracyjnym łagrze dla Pomorzan. 
11 listopada 1939 r. na postrach 
i uwłaczając polskiemu Świę-
tu Niepodległości, prócz grupy 

zakładników rozstrzelali także 
młodocianych harcerzy.
22-letni Franciszek Ośródka 
aresztowany przez gdańskie 
gestapo już 19 września 1939r. 
jako polski młodzieżowy dzia-
łacz, przebywał za drutami obo-
zu koncentracyjnego w Stuttho-
fi e, gdzie cztery dni wcześniej 
osadzono jego ojca. Nie byli 
pierwszymi. Otrzymali numery 
4641 i 4645.
W połowie października z Gdy-

ni, przemianowanej na Goten-
haven, zaczęto brutalnie wy-
siedlać Polaków, wyznaczając 
im 20 min. na spakowanie się. 
W ten sposób przygotowano 
miejsce dla zdecydowanych na 
zasiedlenie Niemców.
Z Obłuża wysiedlono także 
rodzinę Ośródków. Sześcioro 
dzieci z matką. Potem z zatło-
czonego, głodującego wagonu, 
który udawał się w nieznane, 
żandarmi siłą wyciągnęli ośmio-
letnią blondyneczkę Kazię. Po-
dobnie jak inne dzieci o wyglą-
dzie „aryjskim” przeznaczona 
została na zniemczenie. Udało 
jej się szczęśliwie uciec.
Do zrujnowanego domu w Gdy-
ni rodzina nie wróciła. Ojciec 
rodziny, pan Ignacy zmarł już 
w 1940r. Starsze rodzeństwo 
solidarnie pomogło matce w 
wychowaniu młodszych.
Kiedy w Gdyni powstało Sto-

warzyszenie Gdynian Wysie-
dlonych, pani Kazia z rodzeń-
stwem wstąpili w jego szeregi. 
Statutowo stowarzyszenie 
przypomina oraz dokumentu-
je historię gdyńskiej martyro-
logii. Z jego inicjatywy plac 
przy gdyńskim dworcu, skąd 
uprowadzano ludzi w niezna-
ne, nazwano Placem Gdynian 
Wysiedlonych, zaś na murze 
dworca Gdyni Głównej wmu-
rowano tablicę z inskrypcją, 
przypominającą ową, przez lata 
PRL przemilczaną nie wiedzieć 
czemu, gehennę okupacyjną. 
Podobną w treści tablicę za-
wieszono na murach Kolegiaty 
przy ul. Świętojańskiej.
Na zakończenie zacytuję słowa 
prezesa stowarzyszenia, Pana 
Benedykta Wietrzykowskie-
go, którego rodzice trudnili się 
w Gdyni kupiectwem.

W czasie II wojny światowej 
wysiedlono m.in. mieszkańców 
Poznania, Zamojszczyzny i 
Warszawy, ale wszystko zaczęło 
się w Gdyni. Stąd wysiedlano 
wyjątkowo w szybkim tempie i 

wyjątkowo licznie. Od paździer-
nika 1939 r. do marca 1941r. 
przymusowo opuściło miasto 
ok. 60 procent mieszkańców, 
czyli 78 tys. ludzi. Dodatkowo 
wiele rodzin wyjechało „do-
browolnie” – bali się represji. 

Germanizacja miasta była 
przygotowywana od dawna. Z 
wyrachowaniem i niemiecką 
precyzją. Po wkroczeniu posłu-
giwali się już gotowymi listami 
osób, które nie były pronie-
mieckie. Wiadomo, że w Gdań-
sku ukrywała się część Polonii 
gdańskiej. To, co się stało, było 
zemstą niemiecką za polską, 
prężną gospodarczo Gdynię. 
Gdynię bardzo patriotyczną. 
Niemcy pod groźbą zesłania 
do obozu koncentracyjnego 
zmusili do zostawienia całego 
dobytku. Dorobek ich życia 
przejmowali Niemcy. Wolno 
było zabrać tylko ubranie i 
przedmioty osobiste, a jesień 
była wietrzna i deszczowa. Do 
wagonów wpychano tylu ludzi, 
że często można było tylko stać, 
a podróże trwały wiele dni i przy 
braku żywności. Tylko czasami 
Niemcy wrzucali do wagonów 
po pięć bochenków chleba.
Umierały niemowlęta, umie-
rały osoby słabsze, zdarzały się 
porody, a pociągi z bydlęcymi 
wagonami wiozły gdynian we-
dług rozporządzenia prezyden-

ta policji „Gotenhaven” z dnia 
15października 1939r. w kie-
runkach Częstochowy, Kielc, 
Siedlec, Lublina. […]

Halina Młyńczak,
słuchaczka GUTW 

Oddział YMCA
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Nawet specjalnie się nie wysilał, żeby pode-
rwać zmysłową kokietkę, nonszalancją tuszując 
oczywiste zamiary, wynikające bardziej z bra-
ku odpowiedniego lokum na zbliżającą się noc 
niż z fi zycznej zdania urywane w pół słowa nie 
bardzo informujące, kim jest i czym naprawdę 
się zajmuje, i ona – niezależna bizneswoman 
początkowo udająca wielkomiejską damę. A 
potem wszystko potoczyło się ustalonym try-
bem: jego uwodzicielskie spojrzenia, konia-
czek, kawka, wykwintna kolacja, oczywiście 
na koszt nierozważnej partnerki, i ognisty seks, 
którym starał się rozbudzić skrywane namięt-
ności kobiety, żeby w ten sposób przypieczę-
tować dłuższą perspektywę korzystania z dar-
mowego wiktu i opierunku. Pogardzał takimi 
osobami, co patrzą wyżej niż na głowie modny 
kapelusz, i wykorzystywał je przy nadarzającej 
się okazji.
Bez specjalnego zainteresowania oglądał za-
pełnione półki w lodówce i tylko butelka wódki 
dłużej przyciągnęła jego wzrok, ale po krótkim 
wahaniu zrezygnował, obawiając się konfron-
tacji pustego żołądka z chłodną substancją trun-
ku. Normalnie na dzień dobry zamówiłby kawę 
ze śmietanką i dwa serniki wiedeńskie, ale dziś 
nie był w hotelowym pokoju i niezależnie od 
zapełnionej po brzegi wiktuałami lodówki, tyl-
ko mógł pomarzyć o takich delicjach.
Kilka minut bezskutecznie wykręcał numer do 
kancelarii Sejmu. Cholera! Jak w takich warun-
kach można efektywnie pracować? Za tydzień 
trzeba wnieść ustawę na plenarne posiedzenie, 
a tu nie jest jeszcze gotowy tekst. W myślach 
układał poprawkę do pierwszego punktu: 
„Umawiające się strony będą wzajemnie prze-
strzegać paragrafów dotyczących praw czło-
wieka, co jest zagwarantowane nie tylko unijną 
ustawą, ale również naszą Konstytucją”. 
Zadowolony ogolił się, wziął prysznic i zamó-
wił taksówkę. Dłużej oglądał kremy i fl akoniki 
stojące na kolorowej półeczce. Wziął do ręki 
fl akon stojący najbliżej, podniósł do nosa i za-
ciągnął się zmysłowym aromatem. Delikatna 
woń przypominała mu kobietę, z którą spędził 
noc. Kiedy zjechał na parter, przed klatką cze-
kała już taksówka.
Jechał przez zatłoczone ulice i marzył, jakby 
to było pięknie, gdyby znalazły się pieniądze 
na budowę estakady, która omijałaby centrum 
zatłoczonego miasta i zataczała na peryferiach 
wielkie koło, skąd promieniście rozchodziłyby 
się dwupasmowe łączniki do poszczególnych 
dzielnic. Był gorącym orędownikiem tego no-
watorskiego projektu i na ostatnim posiedzeniu 
komisji walczył ostro o włączenie go do planu 
na przyszły rok.
 Dał znak kierowcy, że chce wysiąść. Wycią-
gnął z kieszeni plik banknotów, które zabrał 
z komody nieznajomej, i jeden nowiutki po-
łożył na rozpostartej dłoni kierowcy. – Reszty 
nie trzeba – powiedział taksówkarzowi, który 
widząc suty napiwek, wysiadł z samochodu, 
otworzył drzwi, skłonił się w pas, życząc uda-
nego dnia.
Odurzyło go miejskie powietrze. Stał na 

chodniku, gapiąc się na pędzące samochody i 
nie bardzo wiedział, w którą stronę powinien 
pójść. Był przekonany, że do gmachu urzędu 
jest niecała przecznica, gdy tymczasem oka-
zało się, że pomylił dzielnice i ponownie musi 
skorzystać z usług taksówki, inaczej spóźni się 
na niezwykle ważne obrady. Przewalający się 
całą szerokością chodnika tłum wyraźnie go 
drażnił. Zapach przepoconych ciał, zakurzone 
ubrania – to wszystko sprawiło, że zapragnął 
jak najszybciej uciec z tej zatłoczonej ulicy i 
znaleźć się w zaciszu swojego gabinetu. Przy-
glądał się mknącym samochodom, ale w żaden 
sposób nie mógł wypatrzyć wolnej taksówki. 
Przeszedł kilkanaście metrów i skręcił w naj-
bliższą przecznicę, w której ku jego zadowole-
niu był postój. 
Kilkanaście osób czekało w kolejce.
– Przepraszam najmocniej, ale bardzo się spie-
szę. Państwo zechcą przepuścić urzędnika pań-
stwowego wyjątkowo dzisiaj niekorzystające-
go z przywileju władzy i przemieszczającego 
się miejskim transportem, podobnie jak reszta 
społeczeństwa. Jednak proszę mi wierzyć, że 
nawet w takich warunkach nieustannie czuwam 
nad poprawą bytu szerokich mas.
Stojąca na przedzie kobieta tylko wzruszyła 
ramionami. 
– Wszyscy się spieszą. Stań pan na końcu ko-
lejki i czekaj tak jak inni... Też mi się znalazł 
ważniak z Targówka!
Obrażony w swej ministerialnej ambicji z wol-
na odwrócił głowę.
– O, przepraszam szanowną panią, jestem mi-
nistrem i przewodniczącym niezwykle ważnej 
komisji śledczej, a nie jakimś tam ważniakiem 
z Targówka, jak pani nieuprzejmie stwierdziła. 
Naprawdę nie mam czasu na wystawanie w ko-
lejkach. Choć raz chciałem być człowiekiem i 
kierowcy dałem wolne na chrzciny wnuczka, a 
tu taki afront. 
– Tere-fere. Każdy tak może powiedzieć. Ja 
na przykład jestem księżniczką moskiewską w 
drugim pokoleniu, aktualnie na banicji w tym 
zatłoczonym mieście.
Stał urzeczony pośpiesznym rytmem ukocha-
nego miasta.
– Widzi pani, tam czeka pilna ustawa na plenar-
ne posiedzenie. Gdyby nie rządowy dokument, 
wymagający natychmiastowego przedyskuto-
wania i przedłożenia na najbliższe obrady Sej-
mu, z przyjemnością postałbym tu z państwem. 
Tak mało mam okazji do bliskiego kontaktu z 
narodem, co mnie niesłychanie martwi, i co mi 
spędza sen z powiek. To prawdziwa rozkosz dla 
umysłu i raj dla duszy taka bez mała cielesna 
styczność z żywą komórką społeczeństwa… 
Proszę mi wierzyć, że chwilowo brak mi oka-
zalszych słów oddających pełniej mą radość ze 
spotkania z państwem – na stojących w kolejce 
pompatyczne słowa ministra nie zrobiły naj-
mniejszego wrażenia. – To może stanę za pa-
nią? Też niezgorsze miejsce -- ponowił prośbę i 
spróbował się wcisnąć na drugie miejsce. 
Stojący za kobietą młodzieniec podniósł roz-
czochraną głowę.

– Mam wykłady na uniwerku. Sam pan rozu-
mie, jak to jest: ćwiczenia w jednym końcu 
miasta, akademik w drugim, a za tydzień za-
liczenie. 
Stał obok kolejki, nie bardzo wiedząc, jaki po-
winien być następny ruch. Zmysłowa noc i po-
kaźny zwitek banknotów w kieszeni uczyniły 
go niezwykle opanowanym i spokojnym. Spod 
przymkniętych powiek patrzył na ten przepy-
chający się tłumek i ze złości zaciskał pięści, 
które aż się prosiły, żeby zrobić z nich użytek. 
Motłoch zapyziały!... Hołota sakramencka – 
tylko takie słowa cisnęły mu się na usta.
 – Ludziska, ale jesteście dziwni! Rządowa 
osoba zeszła na ziemię, bo chciała zwykłemu 
szoferowi zrobić przysługę, a wy mówicie o 
głupotach. Trzeba nie mieć wyobraźni, żeby 
utrudniać pracę dostojnikowi państwowemu! 
Proszę, proszę, panie ministrze – starszy pan 
kościstą ręką zapraszał ministra przed siebie. 
Był tak przejęty, że trzęsły mu się dłonie. 
Pomyślał, że to pospólstwo nie ma pojęcia o 
kulturze, ale dobre i to. 
– Jest pan wyjątkowo uprzejmy, jak na dzisiej-
sze nerwowe czasy. Gdy się spotkamy następ-
nym razem, nie omieszkam was wynagrodzić.
Twarz starszego pana pokrył szkarłatny pąs. 
Uszczęśliwiony uniżenie pochylił głowę. 
 Stojąca na końcu kolejki mocno ufryzowana 
kobieta, podeszła do rozmawiających.
 – Bardzo się cieszę, że mogę osobiście poznać 
pana Ministra. To wielki dla mnie zaszczyt stać 
tak blisko rządowej osoby i przez chwilę od-
dychać tym samym powietrzem. Pan Minister 
pewnie zapracowany, dlatego nie będę długo 
truła i powiem krótko: mam jedną, ale szalenie 
istotną prośbę. 
Spod przymkniętych powiek spojrzał na maru-
dzącą kobiecinę.
– W czym mogę pomóc szanownej pani? 
 – Panu ministrowi tak dobrze z oczu patrzy. 
Cała moja nadzieja w pańskiej życzliwości. Po-
może pan schorowanej rencistce? Bardzo pro-
szę, bo z mężem już wyczerpaliśmy wszelkie 
możliwe sposoby protestu, żeby zmienić nieko-
rzystną decyzję.
Chrząknął wymownie.
 – Droga Pani. Urzędowanie rozpoczynam za 
dwie godziny, ale w drodze wyjątku mogę wy-
słuchać szanowną obywatelkę. Do rzeczy pro-
szę. 
 – Panie Ministrze! Mój mąż ma trzy lata do 
emerytury, a te zarazy w kadrach chcą go zwol-
nić. Bo u nas niby reorganizacja zakładu. Co 
drugiego pracownika wywalają na bruk, rzu-
cając na pocieszenie parę złotych. Taki marny 
ochłap na zatkanie pyska zwalnianym. Mojemu 
bez ogródek mówią, że jest za stary i zbytnio 
schorowany, i nie nadaje się na żadne przekwa-
lifi kowanie. Najlepiej gdyby umarł albo po-
szedł na wcześniejszą emeryturę. Złociutki! Jak 
tak można? Przecież pracował uczciwie calut-
kie życie. Gdzie on teraz pójdzie? Kto takiego 
starego chłopa przyjmie do pracy?... Przecież 
teraz po zmianach na wcześniejszej emeryturze 
wypłacają głodowe stawki. Panie Ministrze! 

Kto to wytrzyma? Moja renta ledwo wystarcza 
na opłacenie mieszkania. Z czego mamy żyć? 
To tak ma wyglądać wymarzona sprawiedli-
wość? Przecież to woła o pomstę do nieba!
 Z przejęcia podrapał się po siwiejącej głowie. 
– Widzi pani, dzisiaj mamy prawdziwą demo-
krację, w której naprawdę wszystko można. 
Dzisiaj każdy zakład sam decyduje o ilości 
zatrudnionych. My w rządzie nic nie możemy 
poradzić. 
– Pan minister wszystko może. Wystarczy je-
den telefon do kolegi i sprawa załatwiona. Wy 
się przecież znacie jak łyse konie. Dla pana mi-
nistra załatwić taki drobiazg, to tyle co pstryk-
nąć palcem – zaaferowana pstryknęła mu pod 
nosem zgrabiałymi palcami. – Bardzo proszę 
o wstawiennictwo, a z moim starym będziemy 
wdzięczni do grobowej deski.
 Patrzył na zniszczoną twarz, z której można 
było wyczytać niejedno cierpienie. Zrobiło mu 
się żal nieszczęsnej. 
– Zgadzam się z panią, to jest dramat zmę-
czonego obietnicami społeczeństwa, dlatego 
spróbuję interweniować, chociaż niczego nie 
gwarantuję.
Wokół rozmawiających zaczął gęstnieć tłum. 
Już nikt nie chciał wsiadać do podjeżdżających 
taksówek tarasujących ulicę. Wszyscy stali za-
aferowani i wysłuchiwali kolejnych próśb, któ-
re pan minister obiecywał załatwić od ręki.
– Mieszkanie po ulgowej cenie? Nie ma spra-
wy. Macie załatwione. Pracę? Jutro proszę się 
zgłosić do kadrowej, tu podawał adres przedsię-
biorstwa. Zaległe pobory? W południe kasjerka 
wypłaci zaległości. Przyjechała nawet policja, 
ale nikt nie słuchał nawoływań do rozejścia 
się. Dla nich najważniejszy był on – minister, 
którego mogli dotknąć, i który mówił takim 
samym jak oni językiem. Szczęśliwcy, którzy 
stali blisko, dotykali go wpierw dyskretnie, by 
następnie bez żenady opierać się o jego musku-
larną sylwetkę i napawać się aromatem eksklu-
zywnych perfum. Kobiety wycierały rękawami 
łzy, mężczyzna w kolejarskim mundurze wy-
krzykiwał, że wreszcie zobaczył prawdziwą 
Rzeczpospolitą, jeszcze inny, że to chyba naj-
prawdziwszy cud.
Nie wiadomo, jak długo by tak wiecowali, 
gdyby nie przyjechała karetka, z której wysia-
dło dwóch rosłych sanitariuszy i bez pardonu 
rozepchało tłoczący się tłum. Minister na ich 
widok uśmiechnął się i bez słowa wsiadł do sa-
mochodu. Na pożegnanie jeszcze uścisnął kilka 
wyciągniętych dłoni. Ludziska stali z rozdzia-
wionymi ustami, zasmuceni, że odjechał ich 
minister.
– Pewnie biedaczek zasłabł, ktoś powiedział. 
Taki zapracowany – inny dodał.
Jedna z pań przeglądała gazetę. Nagle wy-
krzyknęła:
– Ludzie! To był wariat! Pisze czarno na bia-
łym, że od kilku dni poszukuje się czterdziesto-
letniego mężczyzny, który uciekł z psychiatryka 
z Tworek. Podaje się za ministra lub premiera. 
Jest niegroźny, ale lepiej uważać...

Edward Bochnak

MINISTER
Obudziła go hałaśliwa muzyka dochodząca zza ściany. Chwilę przewracał się 
z boku na bok, po czym wstał i zapalił papierosa. Eleganckiej nieznajomej, 
z którą spędził noc, nie było w pokoju, na stoliku zaś leżała karteczka infor-
mująca, że noc była cudowna, lodówka jest zaopatrzona w świeże wiktuały, 
a za dwie, najpóźniej trzy godziny będzie z powrotem; niestety musiała 
pójść na spotkanie, którego w żaden sposób nie mogła przełożyć. Gdy wró-
ci, z nawiązką odrobią stracony czas.
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Alfabet (alfabeto): – jest podobny do alfabetu 
polskiego, tylko kilka liter ze znakami diakry-
tycznymi trochę różni się od polskich:
ĉ – cz – ĉapo (czapo) – czapka;
ĝ – dż – ĝojo (dżojo) – radość; 
ĥ – ch – ĥemio (chemio) – chemia; (nowo-
cześniej ĥ= k, np. kemio) 
ĵ – ż – ĵetono (żetono) – żeton 
ŝ – sz – ŝalo (szalo) – szal
ŭ – jak polskie “ł”– aŭtoro (ałtoro) – autor
v – w – vino (wino )– wino

Samogłoski (vokalo): a, e, i, o, u. 
Nazwy spółgłosek (konsonanto), są następują-
ce (spółgłoska + o): a, bo, co, ĉo, do, e, fo, go, 
ho, ĥo, i, jo, ko, itd ; 
Wymowa (elporolo): – wyraz tak się czyta jak 
jest napisany. Samogłoska i tworzy oddzielną 
sylabę, np: mia (mój), czyta się m-i-a, a nie 
(mja). Samogłoska i nie zmiękcza spółgłosek c, 
s, z, np: sia (swój) czyta się s-i-a, cifero (cyfra) 
– c+ifero, a nie ćifero; silabo (sylaba) –- s+i-
labo, a nie śilabo;
Akcent (akcento): – pada zawsze na przed-
ostatniej sylabie wyrazu, tak jak w jęz. polskim. 
np. hotelo, amiko (przyjaciel), kontinento;.
Rdzeń tematyczny (radiko): – w języku espe-

ranto rdzenie słów, wyrażają tylko symbole 
pewnych pojęć, a nie gotowe słowa, np: dom, 
tabl, urb, hom, best, mond, est, knab, sinjor 
itd. Rdzenie tematyczne nie podlegają żadnym 
odmianom, przez dopisanie do nich odpowied-
nich przedrostków, przyrostków i końcówek, 
otrzymujemy nowe słowa; 
Rzeczownik (substantivo): – ma zawsze koń-
cówkę o, np: dom-o – dom; tabl-o – stół; urb-o 
– miasto; hom-o – człowiek; best-o–- zwierzę;
Rodzaj żeński: – tworzy się przez dodanie 
przyrostka - in, np: knab-o – chłopiec; knab-
in-o – dziewczyna; sinjor-o – pan; sinjor-in-o 
– pani;
Czasownik (verbo): – w bezokoliczniku koń-
czy się na - i: est-i – być; sid-i – siedzieć, a w 
czasie teraźniejszym na - as: est-as – jest, są; 
sid-as – siedzi, siedzą;
Orzecznik (predikativo): – wyraża się przy-
padkiem pierwszym, np: mi estas instruisto – 
(ja) jestem nauczycielem; li estas lernanto – on 
jest uczniem;  
Zaimki pytające (demandaj pronomoj) – nie-
które: 
– kiu? – kto?, który?, -a, -e? – dotyczy osób; 
– kio? – co?, czym? – dotyczy rzeczy (zawo-

du);
– kia?– jaki?, -a, -ie? – dotyczy jakości;
Pytania możemy też formułować za pomocą 
partykuły ĉu? – czy? i odpowiadamy na nie: 
Jes! – tak!, lub Ne! – nie! 
Konversacio (konwersacja):
Instruisto (nauczyciel) – Kiu vi estas? (Kto ty 
jesteś?) – pytanie o nazwisko.
Lernanto (uczeń) – Mi estas Karlo Nowak – 
Jestem Karol Nowak.
Lernantino (uczennica) – Mi estas Maria Ko-
walska – Jestem Maria Kowalska.
Instruisto – Kio vi estas? (Czym ty jesteś?) – 
pytanie o zawód.
Lernanto (ino) – Mi estas lernanto (lernanti-
no) – Jestem uczniem (uczennicą).
Instruisto – Kia vi estas? (Jaki, -a jesteś) – py-
tanie o wygląd.
Lernanto (ino )– Mi estas alta (bela) – Jestem 
wysoki (ładny, -a).
Instruisto– Ĉu Karlo estas lernanto? (Czy Ka-
rol jest uczniem?)
Lernantino – Jes! Karlo estas lernanto (Tak! 
Karol jest uczniem). 
Instruisto – Ĉu Maria estas instruistino? (Czy 
Maria jest nauczycielką).

Lernanto – Ne! Maria ne estas instruistino 
(Nie! Maria nie jest nauczycielką).
Parolturnoj (zwroty językowe):
Saluton – cześć;
Bonan matenon – dzień dobry (rano);
Bonan tagon – dzień dobry (w ciągu dnia);
Bonan vesperon – dobry wieczór;
Bonan nokton – dobranoc;
Ĝis la revido – do widzenia (do następnego 
konkretnego spotkania);
Ĝis revido – do widzenia (do nieokreślonego 
spotkania);
Ĝis – cześć (na do widzenia); 
Ekzerco (ćwiczenie): 
1. Wypisz alfabetycznie wszystkie esperanckie 
słówka (vortoj) zamieszczone w tekście.
2. Utwórz rzeczowniki rodzaju żeńskiego od 
następujących wyrazów: aǔtoro (autor), ak-
toro (aktor), patro (ojciec), kuracisto (lekarz), 
direktoro (dyrektor).
Proverbo (przysłowie): 
 Neniu komenco estas facila. Żaden początek 
nie jest łatwy.
Ĝis la revido

Opracował: Kazimierz Krzyżak 

Jest bardzo znamienne i god-
ne szczególnego podkreślenia, 
że Kierownictwo Gdyńskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
przy gdyńskiej YMCA też do-
strzega ogromne walory i zna-
czenie, szczególnie dla Pola-
ków, tego wspaniałego polskie-
go wynalazku. W nowym roku 
akademickim dzięki przychyl-
ności władz, a szczególnie dy-
rektora programowego Związ-
ku Młodzieży Chrześcijańskiej 
„Polska YMCA” Radosława 
Daruka, przed słuchaczami 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Gdyni istnieje wyjątkowa 
okazja bliższego zapoznania się 
z tym pięknym, najłatwiejszym, 
neutralnym i międzynarodo-
wym językiem, otwierającym 
szeroko wrota do nawiązywa-

nia autentycznych kontaktów 
przyjaźni w wielu krajach. 
Osobiście się przekonacie, że 
ten język rzeczywiście można 
opanować w krótkim czasie.
Począwszy od pażdzierniko-
wego numeru, w każdym „De 
Novo” będą Państwo mieli 
okazję spotykać się z esperan-
tem, bowiem rozpoczynamy 
publikację 16 lekcji tego języ-
ka. Ponieważ „De Novo” uka-
zuje się raz w miesiącu, lekcje z 
konieczności są nieco dłuższe. 
Gorąco zachęcam wszystkich 
słuchaczy GUTW-u do skorzy-
stania z okazji. Sami przeko-
nacie się, że po roku znacznie 
lepiej będziecie sobie radzili w 
kontaktach zagranicznych niż 
po wieloletniej nauce języka 
angielskiego bądź jakiegoś in-

nego. Przekonacie się, że espe-
ranto jest naprawdę naszym 
skarbem narodowym, a jego 
upowszechnienie w świecie 
przysporzy Polsce wiele chwa-
ły i korzyści. Jest to na pewno 
język przyszłości, bo żaden z 
języków narodowych, mimo 
utopijnych sądów entuzjastów 
np. języka angielskiego i zabie-
gów czynionych w tym kierun-
ku przez niektóre kraje, nigdy 
nie będzie powszechnym. 
Zasadniczy trzon każdej lekcji 
stanowi część gramatyczna, 
podstawowy słownik, ćwi-
czenia tekstowe i zadania do 
utrwalenia omówionego ma-
teriału. Jako uzupełnienie nie-
mal w każdej lekcji znajdą się 
powszechnie stosowane zwroty 
językowe, które dobrze będzie 

sobie przyswoić. Ponieważ 
śpiew ułatwia opanowanie ję-
zyka, nauczymy się 6 łatwych 
piosenek. Dla urozmaicenia i 
ożywienia lekcji pojawią się 
popularne przysłowia, trochę 
humoresek, a także 4 kwizy. 
Rozwiązywanie kwizów nie 
jest obowiązkowe, ale dla tych, 
którzy na adres YMCA prześlą 
poprawne rozwiązanie, przewi-
dziane są symboliczne nagrody. 
Niemal do każdej lekcji dołą-
czona będzie też ciekawostka o 
YMCA do przetłumaczenia. 
Zamieszczony przy lekcjach 
słownik może się okazać nie-
wystarczający. Ponieważ słow-
niki i podręczniki esperanckie 
dostępne są tylko w sprzedaży 
wysyłkowej, a indywidualne 
zamówienia obciążone są do-

datkowo kosztami wysyłki, 
najlepiej będzie dokonać za-
mówienia zbiorowego. Dlatego 
proszę do końca pażdziernika 
złożyć zamówienie z dokona-
niem przedpłaty w sekretaria-
cie Koordynatora GUTW-u w 
YMCA (pok. nr 19): na Słow-
nik esperancko-polski (15 zł), 
Słownik polsko-esperancki 
(również 15 zł); dodatkowo dla 
chętnych na podręcznik Hanny 
i Andrzeja Petynów „Prakti-
ka Kurso de Esperanto” cz. 
I (15 zł). Zamówione zbiorowo 
słowniki na pewno przed 15 li-
stopada wszyscy otrzymają.
Za podstawę opracowania lek-
cji, a szczególnie części słow-
nikowej, ćwiczeń tekstowych 
i zadań posłużył mi materiał 
bezimiennego autora dostar-

czony przez Andrzeja Kiszkie-
la. Zwroty językowe pochodzą 
z podręcznika Andrzeja Petyny 
pt: „Ĉu vi parolas esperante?”, 
a kwizy od wytrawnego twórcy 
kwizów esperanckich Mariana 
Zdankowskiego. Korekty me-
rytorycznej dokonali moi przy-
jaciele, wybitni esperantyści: 
Edward Jaśkiewicz i Edward 
Kozyra. Wszystkim jak najser-
deczniej dziękuję. 
Ośmielam się żywić nadzieję, 
że zainteresowani słuchacze 
wykorzystają szansę i podejmą 
wyzwanie, by nauczyć się espe-
ranto. Obiecuję, że zaowocuje 
to możliwością łatwego nawią-
zywania międzynarodowych 
przyjacielskich kontaktów i 
usatysfakcjonuje każdego.

Kazimierz Krzyżak 

Rozpoczynamy naukę
języka esperanto
Zapewne większość słuchaczy GUTW-u wie, że w dniach od 25 lipca do 1 sierpnia odbył się w Białym-
stoku 94. Światowy Kongres Esperantystów, który zgromadził prawie 2000 esperantystów z całego 
świata. Miałem przyjemność uczestniczyć w tym kongresie i przekonać się, jaką wspaniałą rzeczą 
jest możliwość bezpośredniego porozumiewania się z przedstawicielami różnych narodów. Rozma-
wiałem z Chińczykami, Japończykami, Brazylijczykami, Hindusami, Francuzami, Anglikami, Norwega-
mi, Holendrami, Niemcami, Austriakami, Włochami, Litwinami, Belgami i innymi, a wcale nie musia-
łem znać języków wszystkich tych narodów. W zupełności wystarczyło esperanto. 

Pierwsze spotkanie z esperantem
Unua renkonto kun Esperanto
Bonan tagon! – dzień dobry!
Wstęp (enkonduko): – Zapraszam na cykl lekcji esperanto, które pokażą jak łatwy, logiczny i piękny jest to język. Esperanto jest najłatwiejszym językiem zaplanowanym, 
należącym do grupy języków indoeuropejskich. Gramatyka esperanto jest maksymalnie uproszczona i sprowadza się do 16 reguł. 
Walory języka esperanto już na II Światowym Kongresie Esperanto w Genewie w 1906 r. dostrzegł sekretarz Komitetu Centralnego YMCA baron von W. Starck, 
który zauważył jak cenne mogłoby być esperanto dla tej organizacji, i publikował entuzjastyczne artykuły o tym języku. Te chlubne tradycje podtrzymuje obecnie 
dyrektor programowy Ogniska ZMCh „Polska YMCA” w Gdyni – Radosław Daruk, z inicjatywy którego lekcje esperanta w De Nowo są publikowane. 
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Żyj z pasją! 
Gdyńska YMCA zaprasza…

KULTURA I EDUKACJA

Grafi ka artystyczna – linoryt
Zapraszamy: dzieci, młodzież i dorosłych
Zajęcia dla początkujących. 
W programie nauka rysunku - projektu gra-
fi 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,

Rysunek artystyczny
Zapraszamy: młodzież i dorosłych
Ćwiczenia rysunku pomagają połączyć 
zmysł wzroku, analizę umysłową postrze-
ganej rzeczywistości i sprawność ręki w 
jeden sprawny organizm – niezbędne na-
rzędzie, które stanowi język podstawowy 
we wszystkich dziedzinach plastycznych, 
a także pozwala na swobodną interpretację 
koncepcji artystycznych. Czyni to z rysunku 
samodzielną dyscyplinę artystyczną istotną 
dla rozwoju indywidualnej drogi artystycz-
nej. 
A to wszystko w pracowni artystycznej 
YMCA pod okiem mistrza Janusza Bu-
szyńskiego.
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 kla-
syczny. Witraż odznacza się dużymi walo-
rami dekoracyjnymi, spotęgowanymi grą 
przenikającego z zewnątrz światła. Dzisiaj 
obserwujemy ogromne zainteresowanie 
witrażem - zarówno formą najstarszą, jak i 
formami użytkowymi (lampy, abażury, kin-
kiety, małe wiszące ozdoby dzienne, ozdob-
ne ramy, lustra, a nawet biżuteria). I takie 
właśnie formy chcemy Państwu zapropo-
nować. Oprócz Gdańska jesteśmy jedyną 
placówką w Trójmieście prowadzącą za-
jęcia z witrażu klasycznego. Jest to tech-
nika - 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,

Warsztaty i zabawy teatralne
Zapraszamy: dzieci od 3 lat do 6 lat
Chcesz pomóc swojemu dziecku w rozwi-
janiu 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 
wzbogaci swoją osobowość. Zajęcia prowa-
dzi pan Adam Akerman - instruktor teatral-
ny (absolwent 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 pe-
dagogiki, 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, senio-
rów
Zajęcia z zawodowymi aktorami, na których 
nauczymy się jak zinterpretować tekst, za-
prezentować się na scenie i w życiu. Warsz-
taty obejmują poprawność wymowy, impo-
stację głosu i motorykę narządów mowy. 
Dzięki rozwijaniu wyobraźni scenicznej, 
poznasz siebie i własne emocje na etiudach i 
zadaniach aktorskich oraz nauczysz się oka-
zywania 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 tygo-
dniu
Zapisy i przyjmowanie zgłoszeń w Biurze 
YMCA do końca każdego miesiąca. 
Ilość osób w grupie ograniczona

Enologia
Zapraszamy: dorosłych
Nauka o rodzaju wina, jego wytwarzaniu 
i pielęgnacji. Wino to napój bogów! Więc 
odkryjemy przed Tobą tajemnice wina wraz 
z informacjami o szczepach winorośli, pro-
cesach winifi kacji, dojrzewaniu win. W 
praktyce zapoznamy się z podstawowymi 
rodzajami wina, systemami klasyfi kacji, 
technikami degustacji, sposobie serwowa-
nia 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

Abada Capoeira
Zapraszamy: dzieci, młodzież, dorosłych
Capoeira - Wywodząca się z tradycji afry-
kańskiej i brazylijskiej sztuka walki, której 
formy są rytmiczne, akrobatyczne i skupiają 

się na kopnięciach. Istotą capoeiry są ele-
menty tańca wpływające na płynność i nie-
przewidywalność ataków.
Instruktor Zinho - Brazylijczyk pocho-
dzący z Rio de Janeiro. Opiekun i koordy-
nator 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 warsz-
tatów i imprez capoeira.
Graduado Cortes - treningi capoeira roz-
począł 9 lat temu. Od roku 2003 stale trenu-
je pod okiem Instruktora Zinho. Uczestnik 
wielu międzynarodowych warsztatów ca-
poeira. Opiekuje się sie sekcjami ABADA 
w województwach pomorskim i kujawsko-
pomorskim.
Aluno Cabeleira - pochodzi z Elbląga, 
treningi capoeira rozpoczął 6 lat temu. Od 
2005 roku regularnie trenuje z Instruktorem 
Zinho oraz Graduado Cortesem. Prezes Sto-
warzyszenia ABADA Elbląg. Uczestnik 
wielu międzynarodowych oraz ogólnopol-
skich 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

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 tłusz-
czowej. Ćwiczenia wpływają bardzo dobrze 
na kształtowanie wszystkich partii ciała, 
zwłaszcza jak są wykonywane pod okiem 
mistrzyni 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 zainte-
resowanych. 
Bliższe informacje w Biurze gdyńskiego 
Ogniska Polskiej YMCA, tel. (058) 620-
31-15

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. Pro-
wadzący Maksym Grabarczyk a.k.a bboy 
Meks
Meks, który jest tancerzem z czołówki 
polskiej sceny b-boying’u. Członek elitar-
nego projektu „New Boogie Down Scho-
ol” (www.nbds.pl). Swoje doświadczenie 
oprócz udziału w turniejach i imprezach 
zdobywał prowadząc, biorąc udział w wy-
jazdach, obozach 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 doświad-
czenie chce przekazać Wam. Zapraszamy! 
Termin zajęć:
Wtorek: 16.00-17.00 (grupa początkująca)
Wtorek: 18.00-19.30 (grupa zaawansowa-
na) 
Cena zajęć: 70 zł/m-c dla członków YMCA 
oraz 100 zł/m-c dla pozostałych zaintereso-
wanych.
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 korzysta-
ją z muzyki jazzowej, jako akompaniamen-
tu lub inspiracji, ale bywa też używany, jako 
synonim ruchu w musicalu. Taniec jazzowy 
jest to połączenie tańca współczesnego, tań-
ca nowoczesnego (Broadway) oraz tańca 
afro. Głównym zadaniem jazzu jest naucze-
nie izolacji, kontroli i koordynacji poszcze-
gólnych części ciała, w symbiozie z poliryt-
miczną muzyką. Charakterystyczną cechą 
jest także pulsacja swingowa, kształtująca 
indywidualny, wewnętrzny rytm, niezależ-
ny od akompaniamentu muzycznego.
Prowadzącym jest p. Stanisław Piec, od 
1993 roku instruktor tańca jazzowego oraz 
aerobiku 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 tanecz-
nych szaleństw (zawsze jeszcze można 
wzbogacić swoje umiejętności przy okazji 
świetnie się bawiąc), jak i dla osób, którym 
wiedza taneczna pozwoli pozbyć się kom-
pleksów 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 podstawo-
wych kroków tańca towarzyskiego, rytmikę 
z elementami gimnastyki rehabilitacyjnej, 
ogólnorozwojowej i odprężającej. Elemen-
tami programu są także: rekreacja ruchowa 
z uświadamianiem siły muzyki, indywidu-
alny taniec towarzyski itp.
Prowadzącą jest pani Teresa Antonowicz, 
absolwentka AWF, od kilku lat prowadząca 
zajęcia z choreoterapii w ramach Gdyńskie-
go 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,

Qi-Gong
Zapraszamy: dorosłych
Qigong jest zestawem ćwiczeń zdrowot-
nych starożytnych Chin. Qi-gong składa się 
z dwóch słów: Qi, czyli życiowa energia, 
oraz Gong, czyli perfekcyjne opanowanie 
czegoś. Oznacza to mniej więcej „perfek-
cyjne opanowanie sztuki kontroli energii 
życiowej”. Technika składa się z odpowied-
niej postawy, skupienia umysłu oraz odpo-
wiedniego 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

Siłownia
Zapraszamy osoby poszukujące niedrogiej 
oferty w centrum Gdyni. Super atmosfera, 
bezpieczeństwo, profesjonalne wyposaże-
nie.
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 pol-
skiego obcokrajowców. 
Nasze atuty:
- grupy do 12 osób, zarówno dla początkują-
cych, 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, profe-
sjonaliści z pedagogicznym wykształce-
niem.
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 wrze-
śnia.
Informacji udziela Biuro gdyńskiego Ogni-
ska Polskiej YMCA tel. 058 / 620–31–15

SĄ JESZCZE MIEJSCA NA ZAJĘCIA 

DLA DZIECI, MŁODZIEŻY i DOROSŁYCH
w roku szkolnym 2009/2010

UWAGA!!! Już zapisujemy!!!

Zadzwoń, przyjdź, spotkaj się z nami!

Gdynia, ul. Żeromskiego 26

Tel. 058 620 31 15

Dokładny opis zajęć na www.gdynia.ymca.pl

Oferujemy promocyjne ceny dla wszystkich, a w szczególności 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 pierwszym stopniu pokrewieństwa wynosi aż 50%
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5 października o godzinie 
19:00, podczas ofi cjalnej pre-
zentacji drużyny zawodnicy 
Tomasa Pacesasa zmierzą 
się w spotkaniu towarzyskim 
z jednym z gigantów Euro-
pejskiego basketu, drużyną 
CSKA Moskwa! Zoran Pla-
ninic, Trajan Langdon czy 
JR Holden, to tylko niektóre 
gwiazdy jakie staną naprzeciw 
naszych koszykarzy podczas 
tego prestiżowego pojedynku.
Emocje koszykarskie to jak 
zapewniają organizatorzy nie 
jedyne atrakcje przygotowa-
ne dla kibiców koszykówki 
w Trójmieście. Czas naszym 
gościom umili również znany 

na całym świecie, Brytyjski 
wokalista – Craig David, oraz 
grupa taneczna „VOLT” Agu-
stina Egurroli.
Cena biletów na to spektaku-
larne wydarzenie to 10 zło-
tych - bilet normalny, oraz 5 
złotych – bilet ulgowy. Asseco 
Prokom oraz Fundacja Ryszar-
da Krauze przekaże na cele 
charytatywne między innymi 
całkowity wpływ z biletów z 
tej imprezy. Pierwszym z nich 
będzie remont oddziału pedia-
trycznego Szpitala Morskiego 
im. PCK w Gdyni Redłowie, 
natomiast drugim wsparcie 
pomocy dla siedmioletniego 
Kubusia chorego na ostrą for-

mę białaczki.
Uroczyste otwarcie sezonu 
rozpoczniemy już od godziny 
17:00 kiedy przed halą sporto-
wo – widowiskową „Gdynia” 
nasi kibice wezmą udział w 
licznych konkursach z atrak-
cyjnymi nagrodami. Serdecz-
nie zapraszamy!

Przypominamy!
Pierwsze spotkanie inicjujące 
działalność Fan Klubu Asseco 
Prokom Gdynia odbędzie się 
w czwartek, 1 października (o 
godz. 20.) w sali konferencyjnej 
Hali Widowiskowo-Sportowej 
„Gdynia” (wejście od strony 
Centrum Real).

Już w czwartej minucie punk-
tował Kriczun. Zaraz potem 
żółtą kartkę za „potrącenie” 
rywala dostał Simionkowski. 
Co ciekawe nie zmieniło to 
obrazu gry - Arka nadal mia-
ła przewagę, ale punkty nie 
padały. Dopiero w 39’ Głu-
szek przełamał linię obrony 

Juveni i wjechał z piłką na 
pole punktowe. Do przerwy 
10-3 dla Arki. Zaraz po prze-
rwie mocne wejście Dąbrow-
skiego i kolejne punkty. Na 
dodatek tym razem celnie 
podwyższył Chromiński, któ-
ry zamienił w roli egzekutora 
Kriczuna. Ostatni cios, który 

zadecydował o punkcie bo-
nusowym, zadał Ruszkiewicz 
zabierając piłkę z raka wstał 
i zmylił obronę Juveni. Dobra 
gra, dobre sędziowanie „Gre-
gora” i maxymalna zdobycz 
punkowa. To był udany week-
end dla Arki.

Mistrzowskie Otwarcie
Miasto Gdynia oraz Asseco Prokom Gdynia zapraszają na „Mi-
strzowskie Otwarcie” w prawdziwie gwiazdorskim stylu. 

Juvenia - RC Arka Gdynia 6 : 22
Bardzo dobry mecz w wykonaniu Arki i wkońcu zwycięstwo za 5 pkt. Buldogi od 
samego początku uzyskały przewagę.

924  878 Na poczatek sms.
- POSZUKUJĘ tego, czego chyba 
większość ludzi, ciepła, przyjaznej 
duszy, miłości... Gdynianin ,roz-
wiedziony, 46 lat,wysoki, szczupły, 
sympatyczny. tel.720 263960
- PANI pozna pana w wieku 55-65 
lat w celu matrymonialnym, chęt-
nie zmotoryzowany, 660 886 808
- SAMOTNY pozna panią do 45 
lat, wrażliwą na piękno natury, 
która lubi wędrować po lesie i 
wieczory przy ognisku i gitarze, 
tel. 0609 792 273
- WDOWA pozna pana w wieku 
55-60 lat, bez nałogów, zmoto-
ryzowanego, religijnego, tylko 
poważne oferty, na smsy nie odpo-
wiadam, tel. 696 387 143
- ROZWIEDZIONA pani  z 
dzieckiem 42 lata pozna pana do 
52 lat porzadnego,uczciwego - sta-
ły związek - nie szukam przygód 
507418688

- OPEL OMEGA 1997 2,5 TDS 
kombi czerwony19 tys km, WK, 
ABS, K, ES, EL, RM, 2 PP, H, 
elektr.regul.fotelu kierowcy, opony 
zimowe, cena 6500 zl.
Tel: 606-938-504, 503-333-992.
- SPRZEDAM AUDI A6 2.5 TDI, 
2000r., 169.400 km, 6-biegowy, 
srebrny sedan metalik, ABS, ASR, 
ESP, PP*4, klimatronik 2-strefowy, 
alufelgi 16”, 2 komplety opon - 
lato nowe,  Tel. 607-867-901, cena 
34.000zł
- SPRZEDAM tanio komplet 
4 kól zimowych 13’ z felgami 
od poloneza. Stan idealny, Jarek  
798951332. Po 14 prosze dzwonić
- RENO CLIO 2, 99 r., 1,9 disel, 
karta pojazdu, aktualny przegl., 
6900 zł, tel. 788 264 920
- FIAT PUNTO 98 r., metalik, 
nowe opony, aktualny przegląd, 
4500 zł, tel. 788 264 920

- DYSPOZYCYJNY 22-latek pil-
nie szuka pracy, 2-letnie doświad-
czenie w handlu doradca klienta 
(branża IT). Tel 660 057 798
- NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z 
początkującymi wizażystkami oraz 
osobami, które mają zdolności do 
wykonywania makijaży i chcą je 

wykorzystać w pracy przy orga-
nizowaniu warsztatów z zakresu 
wizażu. tel. 608 336 529
- JĘZYK NIEMIECKI -kore-
petycje, pomoc w nauce podsta-
wówka-gimnazjum, 30 zł/60min.
Dojeżdżam-Gdynia.Tel.511-229-
319. Dzwonić po 18h.
- JĘZYK POLSKI - korepetycje,
kurs przygotowawczy do matury,
30 zł/h tel. 505 147 139
- CHEMIA I FIZYKA - w tym 
eliminuję braki z matematyki, tel. 
058 677 01 50

- KOSIARKA elektryczna ALKO 
nowa z dokumentami, pilnie 
sprzedam 350 zl, Tel: 503-333-992, 
606-938-504.
- WÓZEK wielofunkcyjny nestor 
sport różowo- wrzosowy, w razie 
pytań gg 9427808
- SPRZEDAM PIEC miałowy 3 
letni z nadmuchem 24 kw, stan do-
bry. Cena 1500 zł. tel. kontaktowe 
0697 914 134 0695 746 963
- KOSIARKA ELEKTRYCZNA 
ALKO nowa z dokumentami, pilnie 
sprzedam 350 zl, Tel: 503-333-992, 
606-938-504.
- SPRZEDAM tanio szybkowar i 
express do kawy, tel. 058 663 97 82
- KOMBINEZON zimowy, dzie-
cięcy, rozm. 110, kurtka rozm 116 - 
spodnie, kolor zielony, stan idealny, 
55 zł, 505 567 034
- ZMYWARKA BOSCH, nowa, 
kolor srebrny, 1200 zł, 517 782 024
- UBRANKO do chrztu dla dziew-
czynki, pelerynka + spodenki + 
buciki, b. ładne, raz założone, 45 zł, 
Luzino, tel. 512 918 442

- SPRZEDAM MIESZKA-
NIE 2-pokojowe 38m, Gdynia 
Wzgórze sw. Maksymiliana,blisko 
centrum,plaża, mieszkanie do re-
montu,200 tys.,cena do negocjacji.
tel.500427980
- SPRZEDAM MIESZKANIE 
w Wejherowie, 42 m2 + 2 pok. np. 
niski czynsz, blok ocieplony, w 
cenie, zabudowa korytarza oraz 
kuchnia (do uzgodnienia) 170 tys. 
zł., tel. kom. 888 797 223
- ODNAJMĘ pokój z używal-
nością kuchni i łazienki, tel. 350 
53 58
- SPRZEDAM działkę rekreacyj-
ną w Nadolu nad j.Żarnowieckim 
o pow.479 m2.Uzbrojona.Cena 
54.000zł. Dzwonić po 16.00. tel 
692-873-891
- SPRZEDAM działkę o 
pow.1234m2 w Bolszewie z 
budynkiem w stanie surowym 
(pod działalność gosp.) Cena 
690,000 zł. Dzwonić po 16.00. tel 
692-873-891
- SPRZEDAM działkę rekreacyj-
ną w Nadolu nad j.Żarnowieckim 
o pow.1081 m2.Uzbrojona.Cena 
115.000zł. Dzwonić po 16.00. tel 
692-873-891
- WYNAJMĘ w centrum Gdyni 
osobom samotnym mieszkanie 87 
m2 z trzema pokojami po 20 m2 tel. 
058 661 74 40 
- WYNAJMĘ mieszkanie w Gdy-
ni, ul. Traugutta, o pow. 36 m2, tel. 
513 005 898
- GDYNIA CHYLONIA, 
mieszkanie umeblowane 43 m2 

wynajmę, blisko SKM, tel. 058 
661 74 40

- WOLNA, sympatyczna,mila 
,ale puszysta blondynka,164cm z 
Gdyni,pozna wolnego wysokiego 
pana.  Zadbaego do lat 50.Tel 509 

NIERUCHOMOŚCI

TOWARZYSKIE

PRACA

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

Windows; Nauka obsługi 
komputera oraz internetu.

tel. 601-804-607

CHWILÓWKA ! 
POŻYCZKA ! 

- WYPŁATA NATYCHMIAST, 
OD 300 ZŁ., ŻADNYCH UKRYTYCH

OPŁAT - SPRAWDŹ NAJLEPSZĄ 
OFERTĘ NA RYNKU, 1000 ZŁ. 
MINIMALNE KOSZTY 

I OPŁATY. TEL. 692-795-795

SPRZEDAM 
mieszkanie dwupokojowe 

w Wejherowie, 

tel. 601 225 294

INNE

Bałtyk po ostatnich słabszych 
meczach rozegrał bardzo do-
bre spotkanie, pokonując ze-
spół gości w stosunku 2-1. 
Obydwie bramki dla zespołu 
gospodarzy strzelił Dariusz 
Kudyba, dla gości gola w 88 
minucie zdobył Dawid Jan-
kowski. Całe spotkanie prze-
biegało pod dyktando druży-

ny gospodarzy, którzy tylko 
dzięki swojej nieskuteczności 
zawdzięczają tak niski wynik. 
W ostatnich minutach meczu 
goście zdobyli kontaktową 
bramkę, ale na wyrównanie 
nie starczyło już umiejętności  
i gospodarze dowieźli spokoj-
nie wygraną do końca meczu. 
Po tej wygranej zespół awan-

sował na szósta pozycję i ma 
już tylko 3 punkty straty do 
wicelidera tabeli Czarnych. 
Przypominamy państwu że 
druga pozycja na zakończenie 
sezonu daje awans do wyższej 
klasy rozgrywek, a w tym wy-
padku jest to pierwsza liga.

Jarosław Woliński

Bałtyk nadal niepokonany
Bałtyk Gdynia nadal jest niepokonaną drużyna na swoim boisku. W kolejnym spo-
tkaniu o ligowe punkty spotkał się na stadionie przy ulicy Olimpijskiej z drużyną 
Rakowa Częstochowa.
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Wprawdzie buduje się nowo-
czesne kwatery składowe, któ-
re są zaizolowane, zdrenowa-
ne i odgazowane, co eliminuje 
negatywny wpływ składowisk 
na środowisko naturalne, jed-
nak odpady, zdeponowane 
w takiej kwaterze składowej 
nigdy nie będą mogły być już 
odzyskane. 
Segregowanie odpadów
W przyszłości, gdy powsta-
ną instalacje do termicznego 
przetwarzania odpadów (spa-
larnie), na składowisko trafi ać 
będą już tylko popioły i inne 
odpady powstałe w wyniku 
procesu spalania. Jednakże już 
dziś należy zrobić wszystko, 
aby ograniczyć składowanie 
odpadów. Niezbędne jest m. 
in. prowadzenie selektywnej 
zbiórki odpadów. Motywują 
do tego m. in.   symbolicz-
ne - w porównaniu z ceną 
odbioru zmieszanych odpa-
dów komunalnych - stawki 
za odbiór posegregowanych 
odpadów. Mieszkańcy miast i 
gmin Gdynia, Sopot, Rumia, 
Reda, Wejherowo i Kosakowo 
zrzeszonych w Komunalnym 
Związku Gmin „Dolina Redy 
i Chylonki”, mogą też selek-
cjonowane odpady oddać za 
darmo w Zakładzie „Eko Do-
lina” w Łężycach.
Śmieci z gospodarstw do-
mowych to w większości ze 
stare gazety i opakowania, 
odpady organiczne, tworzy-
wa sztuczne, szkło, cerami-
ka, metale tekstylia, drewno. 
Największą objętość odpadów 
komunalnych (ok. 36%) zaj-
mują tworzywa sztuczne, w 
większości są to plastikowe 
butelki po napojach, pudełka, 
pojemniki, opakowania o du-
żej powierzchni i pojemności. 
Skład odpadów zależy np. od 
rodzaju zabudowy, wyposaże-
nia i rodzaju urządzeń sanitar-
no - grzewczych. Zmienia się 
on również sezonowo.
Ekologiczna reinkarnacja
Wyrzucenie pustej butelki po 
napoju nie oznacza, że upo-
raliśmy się z niepotrzebnym 
odpadem. Zniknęła ona co 

prawda z naszego domu, ale 
fi zycznie wciąż istnieje i jesz-
cze przez długie lata pozosta-
nie z nami. Możliwy jest jed-
nak inny scenariusz. Butelka 
po napoju trafi  do wyselekcjo-
nowanego pojemnika, następ-
nie do zakładu „Eko Dolina”, 
a w końcu do miejsca, w któ-
rym po przeróbce zamieni się 
w inny produkt. Ta swoista 
ekologiczna „reinkarnacja” to 
przykład procesu nowocze-
snego zarządzania odpadami, 
który ma na celu maksymalne 
ograniczenie składowania od-
padów przez ich ponowne wy-
korzystanie w różnej postaci.
Obecnie na terenie KZG „Do-
lina Redy i Chylonki” obo-
wiązuje selektywna zbiórka 
odpadów u źródła, czyli w 
gospodarstwach domowych. 
Właściciele nieruchomości 
zobowiązani są do zawarcia 
z fi rmą wywozową umowy 
na odbieranie odpadów gro-
madzonych selektywnie z 
odpowiednią częstotliwością, 
co określają Gminne Regula-
miny Utrzymania Czystości i 
Porządku.
Kropla w morzu
Niestety w Polsce w wyniku 
zbiórki selektywnej pozyskuje 
się nadal niewielką ilość su-
rowców i na ogół nie uzyskuje 
się materiału o odpowiedniej 
czystości. Poziom zanieczysz-
czeń odpadów surowcowych 
ze zbiórki selektywnej waha 
się między 30% a 50%. Aby 
odzyskany z odpadów suro-
wiec nadawał się do dalszego 
wykorzystania konieczne jest 
jego oczyszczenie, co wiąże 
się z dodatkowymi kosztami. 
Mała ilość i zła jakość odzy-
skiwanych opakowań świad-
czą o tym, iż cały system takiej 
zbiórki, pomimo stałej tenden-
cji rosnącej znacząco odbiega 
od możliwości i wymaga dal-
szych działań edukacyjnych i 
informacyjnych.
Do Eko Doliny trafi a rocznie 
ok. 4 tys. ton posegregowa-
nych odpadów. To w porów-
naniu z odpadami zmiesza-
nym (ok. 115 tys. ton rocznie), 

kropla w morzu potrzeb. A już 
w 2014 roku Polska ma od-
zyskiwać aż 60% wszystkich 
opakowań wprowadzonych na 
rynek!
To  w naszych rękachleży 
kwestia tego, ile odpadów bę-
dzie odzyskanych, a ile trafi  na 
kwaterę składową.
100 tysięcy ton rocznie
Musimy zdawać sobie sprawę, 
iż z odpadów pochodzących z 
selektywnej zbiórki po prze-
sortowaniu w naszej sortowni 
jesteśmy w stanie odzyskać 
50% surowców w przypadku 
tworzyw sztucznych, 70% w 
przypadku makulatury i aż 
100% w przypadku szkła!!!
Sortując odpady zmieszane 
odzyskujemy jedynie ok. 10-
12% surowców.
Cyfry mówią same za siebie.
- Dzisiaj jesteśmy w stanie 
przesortować 50 tys. ton od-
padów zmieszanych w ciągu 
roku – mówi Izabela Woło-
siak, wiceprezes Eko Dolina 
Sp. z o.o. - Po zakończeniu 
rozbudowy sortowni ta prze-
pustowość zwiększy się nawet 
do 100 tys. ton rocznie, jeżeli 
jednak mieszkańcy gmin nie 
będą w swych domach segre-
gować odpadów, to nadal nie 
będziemy w stanie przesorto-
wać wszystkich odpadów tra-
fi ających do naszego zakładu.
Wysegregowane w zakładzie 
Eko Dolina surowce przekazy-
wane są do fi rm, które je prze-
twarzają na nowo. Niestety 
części odpadów zmieszanych 
nie daje się już odzyskać. Za-
brudzona i mokra makulatura 
nie nadaje się do recyklingu, 
podobnie jak potłuczone na 
drobne kawałki opakowania 
szklane. Bardzo trudno je wy-
sortować je z odpadów.
Trzymajmy się zasad
Nie da się żyć bez papieru, pla-
stiku czy szkła, jednak kupując 
w sklepach produkty powinni-
śmy stosować się do ważnych 
zasad, które w dużym stopniu  
pomogą w selekcji odpadów i 
przyczynią się dbałości o śro-
dowisko naturalne. 
Na przykład szkło nadaje się 

w 100% do ponownego użyt-
ku! Opakowania ze szkła po 
umyciu mogą być używane 
i napełniane wielokrotnie. Z 
zebranej stłuczki wytłacza 
się nieograniczoną ilość razy 
nowe opakowania, np. butelki, 
słoiki. Ogranicza to zużycie m. 
in. piasku czy sody, o połowę 
zmniejsza zanieczyszczenie 
wody i zmniejsza ilość od-
padów składowanych  (szkło 
nigdy nie ulega rozkładowi). 
Każda ponownie wykorzy-
stana butelka to oszczędność 
energii równa tej, jaka po-
trzebna jest, aby przez całą 
noc paliła się żarówka.
Tak więc pamiętajmy by:
- unikać kupowania  napojów 
w kartonach, gdyż ich opako-
wania są foliowane i pokryte 
wewnątrz aluminium, co czyni 
jego recykling dość trudnym i 
bardzo kosztownym, 
- wybierać produkty o prost-
szych, lżejszych opakowa-
niach
- kupować zeszyty, książki i 
papier do pisania i rysowania 
wyprodukowane z makulatu-
ry, a nie z wycinanych drzew
- przy drobnych zakupach, nie 
brać nowej papierowej torebki 
ze sklepu, a używać tej wielo-
krotnego użytku,
- unikać jednorazowych kub-
ków i talerzy;
- wykorzystuj drugą stronę za-
pisanego papieru do robienia 
notatek;
- tekturowe pudła oraz papier 
opakowaniowy używaj wielo-
krotnie;
- na zakupy zabierać orbę wie-
lokrotnego użytku zamiast ko-
rzystać z reklamówek; 
- plastikowe opakowania (bu-
telki) wyrzucać bez nakrętek 
lub zgniecione z nakrętkami 
- kupować napoje w szkla-
nych, zwrotnych butelkach; 
- gdzie to możliwe, zastępo-
wać przedmioty jednorazowe 
trwałymi,
- dbać o plastikowe zabawki 
swoich pociech, a gdy dzieci 
z nich „wyrosną”, podarować 
je innym,

(AK, Ajot)

Segreguj odpady 
– ulżysz naszej ziemi
Wiele polskich miast boryka się z problemem nadmiaru śmieci. Gospodarka 
odpadami wymaga nowych, bardziej wydajnych i bezpiecznych dla środowi-
ska rozwiązań. Przy  obecnym stanie prawnym, poziomie rozwoju technolo-
gicznego , a także aktualnych uwarunkowaniach kulturowych, społecznych i 
ekonomicznych w Polsce , nie ma możliwości prowadzenia takiej gospodarki 
odpadami, która pozwoliłaby na wyeliminowanie ich składowania.

Rozdają drzewka
„Eko Dolina” Sp. z o.o. zorganizowała w ubiegłym tygo-
dniu przy markecie TESCO przy ul. Kcyńskiej w Gdyni 
Chyloni akcję pn. „Drzewko za sprzęt EE”. Każda oso-
ba, która tego dnia przyniosła pod TESCO zużyty sprzęt 
elektryczny lub elektroniczny otrzymała w zamian sa-
dzonkę drzewka oraz gadżety i ulotki informacyjne.

- Akcja zorganizowana przez 
nas po raz pierwszy w takiej 
formie odniosła olbrzymi suk-
ces – mówi Izabela Wołosiuk, 
wiceprezes Eko Doliny. - Uda-
ło się zebrać aż 5 ton zużytego 
sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego -  często nieuży-
wanych od lat i zalegających 
w piwnicach, na strychach i 
innych miejscach starych lub 
zepsutych pralek, lodówek, 
komputerów, telefonów, świe-
tlówek, , telewizorów,  innego 
sprzętu audio, itp. Mieszkańcy 
Gdyni, którzy wzięli w niej 
udział byli bardzo zadowoleni 
i wyrażali nadzieję, że takie 
akcję będą kontynuowane. 
Już dziś mogę powiedzieć, że 
kolejną zaplanowaliśmy na 10 
października przed Tesco w 
Gdyni Dąbrowie
Elektrośmieci wyrzucone do 
zwykłego śmietnika powodują 
nie tylko zatruwanie środowi-
ska naturalnego, ale również 
są zagrożeniem dla zdrowia 
ludzi. Zawierają one liczne 
substancje, które są szkodliwe 
wręcz trujące, jeśli wydostaną 
się z uszkodzonej lodówki, 
pralki, komputera czy innego 

urządzenia i przenikną do gle-
by, m. in  rtęć, kadm, związki 
bromu, dlatego nie można wy-
rzucać ich do śmietnika – gro-
zi za to kara grzywny w wyso-
kości nawet do 5 tys. złotych.
Elektrośmieci można bezpłat-
nie oddać w specjalnie utwo-
rzonych punktach zbierania, 
adresy punktów najbliższych 
Twojego zamieszkania znaj-
dziecie Państwo na stronie 
www.kzg.pl
Można się ich pozbyć także w 
sklepie, ale tylko przy zakupie 
nowego sprzętu tego samego 
typu.
Oddając swoje elektrośmieci 
do „Eko Doliny” lub Punktu 
Zbiórki Odpadów Niebez-
piecznych możesz być pewien, 
że Twoje elektrośmieci trafi ą 
do recyklera, który uniesz-
kodliwi groźne substancje  
substancje i pozyska z nich 
fragmenty nadające się do po-
nownego użytku.
Na kolejną akcję Eko Dolina 
zaprasza  już 10.10.2009r. w 
godzinach 9 – 15 pod Tesco 
w Gdyni Dąbrowie. Drzewek 
oczywiście nie powinno za-
braknąć.                            (A)

Waga - to tutaj następuje ewidencja odpadów Sortownia odpadów

Sonda Expressu
Doskonały pomysł

- Elżbieta Warczak z Gdyni
- O Akcji dowiedziałam się z ogłoszenia w trolejbusie. 
Uważam, że to doskonały pomysł, tak jak każdy, który 
sprawia, że mniej degradowane jest środowisko naturalne. 
Zawsze odkładamy takie rzeczy i czekając na wystawki 
organizowane przez miasto. Tym razem wystawki ubiegła 
ze swoją akcją Eko Dolina. Cieszę się z otrzymanych drze-
wek. Będą rosły przed domem w miejscu gdzie składowa-
liśmy przywieziony dzisiaj zużyty sprzęt rtv i agd.

- Roman Gutowski z Gdyni
- Przywieźliśmy stary monitor i skaner. Zmotywowała 
mnie do tego żona, kiedy się dowiedziała się, że za oddany 
zużyty sprzęt będzie można otrzymać drzewka. Jesteśmy 
na etapie urządzania przydomowego ogrodu więc się na 
pewno przydadzą. Uważamy, że to jest bardzo dobra akcja, 
co widać po pełnym różnego sprzętu kontenerze.

- Mirosława Dobrzyńska z Gdyni
- Sprzęt który przyniosłam dawno się zepsuł, ale jakoś nie 
bardzo wiedziałam gdzie go wyrzucić. Czekałam na je-
sienne wystawki. Kilka dni temu przeczytałam w autobu-
sie ogłoszenie, że pod Tesco będzie akcja zbierania zużyte-
go elektrosprzętu, a że mieszkam w pobliżu postanowiłam, 
że w ten sposób pozbędę się odkurzacza. Dostałam jakieś 
upominki i drzewko więc jestem bardzo zadowolona.

- Ewa Śliwińska z Gdyni
Przyniosłam stary magnetofon, aparat fotografi czny i zu-
żyte baterie. O dzisiejszej akcji przed Tesco przeczytałam 
o ile dobrze pamiętam w autobusie komunikacji miejskiej. 
Prawdę mówiąc ucieszyłam się bo nie wiedziałam co z 
tym nieużywanym sprzętem zrobić. Powinno być takich 
zbiórek więcej, ludziom nie zawsze pasują terminy wysta-
wek miejskich, a tu jeszcze prezenty, więc to dodatkowo 
mobilizuje.

Zebrał Andrzej Gojke
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Wybierz jedenastkę 80-lecia! 
Półmetek już za nami!

Przypominamy, że kluczo-
wym ustawieniem jest system 
1-4-3-3 (bramkarz – czterech 
obrońców – trzech pomocni-
ków – trzech napastników). 
Każdy kibic może przysłać 
TYLKO JEDNĄ jedenastkę! 
Wśród wszystkich uczestni-
ków konkursu rozlosujemy: 
pięć karnetów na rundę wio-
senną, oryginalną koszulkę 
meczową z własnym nazwi-
skiem oraz trzy piłki z auto-
grafami całej drużyny! Życzy-
my dobrej zabawy! 

Bramkarze: 
Burzyński Stanisław 
Czyżniewski Andrzej 
Dawidowski Zbigniew 
Krupski Jarosław 
Witkowski Norbert 
Wojciechowski Marek 
Żemojtel Włodzimierz 

Obrońcy: 
Bieliński Zbigniew 
Bochentyn Franciszek 
Boguszewicz Czesław 
Hoppe Krzysztof 
Klein Wojciech 
Kliński Stefan 
Kowalski Łukasz 
Kwiatkowski Zbigniew 

Malon Stanisław 
Michalski Waldemar 
Motowidło Józef 
Pietrzykowski Jacek 
Szewczyk Ryszard 
Witt Grzegorz 

Pomocnicy: 
Barbachen Józef 
Chodakowski Mirosław 
Dybicz Andrzej 
Erlich Jan 
Faltyński Maciej 
Kupcewicz Janusz 
Kurzepa Ryszard 
Miszewski Roman 
Murawski Rafał 
Ptaszyński Wojciech 
Rajski Mieczysław 
Ulanowski Dariusz 

Napastnicy: 
Bikiewicz Andrzej 
Filipiak Czesław 
Gadecki Stanisław 
Gadecki Zygmunt 
Korynt Tomasz 
Lisewski Grzegorz 
May Herman 
Niciński Grzegorz 
Przybylski Czesław 
Pyc Grzegorz 
Strzelecki Zbigniew 
Szybalski Andrzej 
Wachowicz Marcin

W spotkaniu z „czarnymi ko-
szulami” gdynianie musieli 
zadowolić się bezbramkowym 
remisem, choć, zwłaszcza w 
końcówce, mieli okazje, aby 
przechylić szalę zwycięstwa 
na swoją korzyść. Mecz nie 
stał jednak na zbyt wysokim 
poziomie.
W niedzielę gdynianom przy-
szło się zmierzyć na wyjeździe 
z rewelacyjną w tym sezonie 

Polonią Bytom. Od początku 
spotkania gospodarze mieli 
wyraźną przewagę, którą po 
kwadransie gry udało im się 
zdyskontować golem Toma-
sza Nowaka. Tuż przed prze-
rwą samobójcze trafi enie na 
swoim koncie zapisał Maciej 
Szmatiuk. Drugą połowę le-
piej rozpoczęli jednak żółto-
niebiescy i po 3 minutach od 
wznowienia gry kontaktową 

bramkę strzelił Marcin Wa-
chowicz po podaniu Roberta 
Bednarka. Nadzieje gości na 
wywalczenie choćby remisu 
już 9 minut później rozwiał 
Miroslav Barcik pokonując 
Andrzeja Bledzewskiego. 
Więcej goli już nie padło i 
Polonia w czwartym meczu 
w tym sezonie na własnym 
boisku odniosła czwarte zwy-
cięstwo.

- Wiadomo, że jest to oprócz 
wydarzenia czysto sportowego 
także  mecz przyjaźni kibiców 
Arki i Lecha – mówi Tomasz 
Rybiński, rzecznik prasowy 
Arka Gdynia SSA. - Właśnie 
w związku z ogromnym za-
interesowaniem ze strony ki-
biców poznańskich klub Arka 
wystąpił do Urzędu Miasta z 
wnioskiem o wyrażenie zgody 
na warunkowe zwiększenie 

pojemności stadionu i zde-
cydował się na powiększenie 
puli biletów dla kibiców przy-
jezdnych. 
Już teraz wiadomo, że ma ich 
być ponad tysiąc. Bilety znika-
ją błyskawicznie. Klub przy-
pomina więc o możliwości 
zakupu w przedsprzedaży lub 
rezerwacji za pośrednictwem 
portalu bileteria.pl. 

(lwr) 

W niedzielę do Gdyni 
przyjeżdża Lech Poznań
Tylko punkt w dwóch ostatnio rozegranych kolejkach Ekstraklasy wywal-
czyli piłkarze Arki. Żółto-niebiescy najpierw bezbramkowo zremisowali na 
własnym stadionie z Polonią Warszawa, a w weekend bez punktów wróclili 
z Bytomia, gdzie 1:3 (0:2) przegrali z rewelacyjną w tym sezonie Polonią. 
Arkowcom udało się natomiast wywalczyć awans do 1/8 fi nału Pucharu 
Polski po zwycięstwie na wyjeździe z Okocimskim Brzesko. Natomiast już 
w niedzielę Aka podejmie Lecha Poznań.

Przed tygodniem natomiast 
Arka, w ramach 1/16 Pucha-
ru Polski, zagrała w Brzesku 
z występującym w II lidze 
wschodniej Okocinskim.  Go-
spodarze, którzy w rozgryw-
kach zajmują 5 miejsce, oka-
zali się dla piłkarzy z Gdyni 
wymagającym rywalem. Gra-
jący praktycznie w najsilniej-
szym składzie arkowcy, mimo 
sporych problemów, wygrali 
ostatecznie 2:1 (1:0) po trafi e-
niach Stojko Sakaliewa i Ad-
riana Mrowca.
Z kolei już w niedzielę Arka 
podejmie Lecha Poznań. Przy-
jaźń pomiędzy kibicami obu 
zaspołów widoczna będzie je-
dynie na trybunach. Na mura-
wie zapowiada się walka - oba 
zespoły niezwykle potrzebują 
punktów. Gdynianie, aby jak 
najszybciej wydostać się ze 
strefy zagrożonej spadkiem, 
poznaniakom natomiast już te-
raz tytuł mistrzowski wymyka 
się z rąk. W przypadku ewen-
tualnej porażki z posadą szko-
leniowca „Kolejorza” mógłby 
się także pożegnać Jacek Zie-
liński. I to mimo tego, iż Jacek 
Rutkowski, właściciel Lecha, 
niedawno publicznie zapowie-
dział, iż Zieliński w tej rundzie 
nie zostanie zwolniony.
Ten niezwykle ciekawie zapo-
wiadający się mecz rozpocznie 
się o godz. 14.45.

(ToK)

Do 14.10.09 można jeszcze przesyłać typy na 11-stkę 
80 lecia na adres plebiscyt@arka.gdynia.pl! 

Kup bilet na Arkę
Trwa sprzedaż biletów na najbliższy mecz z Lechem 
Poznań, który odbędzie się w niedzielę o godz.14.45. 
Bilety rozchodzą się w bardzo szybkim tempie.
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Mecz w poprzednim sezonie zgromadził wielu kibiców i był bardzo emocjonujący.
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