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ZAPROSZENIE KULTURALNE

Niemałymi atrakcjami będą z pewnością seanse pod ko-
pułą symulatora nieba i niemożliwe na co dzień zwie-
dzanie zaplecza i magazynów Muzeum Miasta Gdyni. 
Udział w trzeciej edycji gdyńskiej Nocy Muzeów biorą 
także: Muzeum Marynarki Wojennej, okręt - muzeum 
ORP Błyskawica, Planetarium Wydziału Nawigacji 
Akademii Morskiej. Po raz pierwszy swój akces zgłosi-
ły: Galerie „Od czasu do czasu…” i „Profile” oraz Do-
mek Żeromskiego. Znakiem rozpoznawczym gdyńskiej 
Nocy Muzeów jest hybryda nietoperza i ryby.
Najciekawiej zapowiada się program przygotowany 
przez Muzeum Miasta Gdyni (przy ul. Zawiszy Czarne-
go 1), gdzie poza stałymi ekspozycjami na nocnych mu-
zealnych marków czekać będzie wiele innych atrakcji 
i niespodzianek. Nie zabraknie bufetu, który w teatral-
nym stylu przygotuje restauracja Poczekalnia.
U uczniów Liceum Plastycznego z Orłowa będzie moż-
na zamówić sobie portret. Odbędzie się także występ 
Teatru Miejskiego w scenerii wystawy przygotowa-
nej z okazji 50-lecia tej placówki. Przygotowano rów-
nież strefę dla najmłodszych, w której dzieci będą mo-
gły wziąć udział w licznych konkursach premiowanych 
atrakcyjnymi nagrodami ufundowanymi przez firmę 
TREFL z Sopotu. Cena biletu wstępu to symboliczna 
złotówka.
Linia autobusowa kursować będzie w godzinach 18.45 
– 1.10 trasą: Dworzec PKP w Gdyni  - ul. Władysława 
IV - al. Zwycięstwa (Centrum Nauki Experyment) - al. 
Zwycięstwa - ul. Świętojańska  - Armii Krajowej  (przy-
stanek przy skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i Borchar-
da)  - Al. Jana Pawła II – Dar Pomorza (przystanek przy 
CR „Gemini”) - dworzec PKP Gdynia.            (ANGO)

NOC MUZEÓW
Pokazy tańca, wy-
stępy teatralne, 
koncerty, seanse 
filmowe - to tylko 
niektóre atrakcje, 
jakie czekają na 
mieszkańców Gdyni 
podczas trzeciej już 
edycji ogólnopol-
skiej akcji Noc Mu-
zeów, która rozgry-
wać się będzie z 15 
na 16 maja w godzi-
nach 19 - 1. Trady-
cyjnie również Klub 
Miłośników Komuni-
kacji Miejskiej oraz 
firma GRYF z Kartuz 
uruchamiają bez-
płatną linię autobu-
sową, którą obsługi-
wał będzie zabytko-
wy autobus Merce-
des O305z 1974 r. 
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- godz. 19.00-20.00 – pokazy teatru i tańca przed głównym 
wejściem do Muzeum, wystąpią grupy z gdyńskiego Te-
atru Muzycznego Junior, Młodzieżowego Domu Kultury w 
Gdyni oraz formacja Sendratari Damai;
- godz. 20.00-0.00 – uczniowie gdyńskiego Liceum Pla-
stycznego – Nowe Twarze – współczesne malarstwo por-
tretowe;
- godz. 20.00-01.00 – muzealny sklep po godzinach, możli-
wość przybicia okolicznościowego stempla; 
- godz. 20.00-01.00 – bufet „teatralny” z muzyką w tle;
- godz. 20.30-21.45 - Strefa dla najmłodszych – przygo-
towana we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w 
Gdyni;
- godz. 20.45-21.15 – występ teatru społecznego Biuro Rze-
czy Osobistych z Gdyni ze spektaklem pt. „Miasto moje”;
- godz. 21.00-23.00 – konkursy dla każdego z atrakcyjny-
mi nagrodami;
- godz. 21.00-0.00 – muzeum inaczej – zwiedzanie zaplecza 
i magazynów (co 30 min, ograniczona liczba osób);
- godz. 21.30-22.15 – muzyka na żywo – różnorodny re-
pertuar w mistrzowskim wykonaniu pianisty Piotra Słupec-
kiego;
- godz. 22.00-01.00 – projekcja na fasadzie budynku pt. 
Dzień w Muzeum, ukazująca muzealników przy codzien-
nej pracy;
- godz. 22.00-01.00 – pokazy filmów dokumentalnych Jac-
ka Dworakowskiego o trójmiejskiej tematyce;
- godz. 22.30-23.15 – występ aktorów Teatru Miejskiego w 
inspirującej scenerii wystawy „50-lecie Teatru Miejskiego 
w Gdyni”;
- godz. 23.45-1.00 – koncert muzyki elektronicznej, wień-
czący część artystyczną Nocy – Polaris & Krzysztof Horn

Wstęp – 1 zł.

Muzeum Miasta Gdyni 
program nocy

Ta jedna z najważniejszych dla 
usprawnienia ruchu w centrum 
Gdyni inwestycja ma zakończyć 
się już za niespełna rok – w mar-
cu 2011r. Ustawione na począt-
ku tygodnia wizualizacje obra-

zują m.in.; Całkowity układ dro-
gowy węzła po przebudowie, ale 
również poszczególne jego frag-
menty - tunele dla pieszych, z któ-
rych jeden – od przystanku SKM 
Wzg. Św. Maksymiliana pod uli-

cami Świętojańską i Władysława 
IV do Skweru Plymouth będzie 
miał długość 100 m., a drugi to 
bezkolizyjny zjazd z Drogi Gdyń-
skiej do centrum miasta.
Przebudowa węzła znacznie uła-

Nowoczesny i bezpieczny
Wielkie plansze przedstawiające barwne wizualizacje końcowego efektu prac przebudowy Węzła Św. 
Maksymiliana w Gdyni ustawiono w pobliżu budowy pomiędzy ulicami Świętojańską a Władysława IV. 

twi zmotoryzowanym i pieszym 
poruszanie się u zbiegu Drogi 
Gdyńskiej, ulicy Śląskiej, al. Zwy-
cięstwa oraz Świętojańskiej i Wła-
dysława IV gdzie płynnie będzie 
mogło przejechać ponad 5 tys. sa-
mochodów, a nie jak dotąd ok. 3,5 
tys.  - Piesi, zamiast pokonywania 3 
ruchliwych jezdni pomiędzy przy-
stankiem SKM, a Skwerem Ply-
muth – wyjaśnia Marek Stępa – wi-
ceprezydent Gdyni ds inwestycyj-
nych, - bezpiecznie i nie zatrzymy-
wani przez światła przejdą tę trasę 
podziemnym, 100 metrowym pa-
sażem
Łącznik pod torami kolejowymi 
umożliwi bezkolizyjny jednokie-
runkowy przejazd z Drogi Gdyń-
skiej do al. Zwycięstwa. Natomiast 
zmodernizowane skrzyżowanie ul. 
Śląskiej i al. Marsz. Piłsudskiego 
pozwoli na jednokierunkowy ruch 
z ul. Świętojańskiej i Władysława 
IV w stronę ul. Śląskiej i Kieleckiej. 
W tej ramach inwestycji powsta-
nie ponad kilometr ścieżek rowero-
wych.                                (ANGO)

Jak wyglądał będzie Węzeł Św. Maksymiliana po modernizacji wyjaśniał w po-
niedziałek dziennikarzom wiceprezydent Marek Stępa
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Głównym punktem ofi cjalnej części 
programu jest uhonorowanie tytuła-
mi Ambasadora Kaszub, ludzi naj-
bardziej zasłużonych dla naszego 
regionu. 
Organizatorami majówki jest Gdań-
ski Związek Pracodawców, Cen-
trum Edukacji i Promocji Regionu 
w Szymbarku oraz Lokalna Orga-
nizacja Turystyczna „Szczyt Wie-
życa”. 
Gośćmi tegorocznego spotkania w 
CEPR byli m. in. wiceminister go-
spodarki - Adam Szejnfeld, woje-
woda pomorski - Roman Zaborow-
ski, pomorski marszałek – Mieczy-
sław Struk  eurodeputowany - Jan 

Kozłowski. Po przywitaniu przez 
wójta Stężycy Tomasza Brzoskow-
skiego i Daniel Czapiewskiego 
przybyłych gości wystąpiły kaszub-
skie zespoły folklorystyczne. Na-
stępnie rozpoczęła się część ofi cjal-
na, podczas której wojewodzie Ja-
nowi Zaborowskiemu i marszałko-
wi Mieczysławowi Strukowi wrę-
czono buławy – symbole władzy 
na Kaszubach. Kilkunastu przedsta-
wicieli polityki, władz samorządo-
wych i biznesu uhonorowano ma-
czugami i tytułami Ambasadora Ka-
szub, za szczególne zasługi dla roz-
woju regionu i przedsiębiorczości. 
Jedna z maczug trafi ła do rąk wice-

ministra Szejnfelda.
Wśród promujących na majówce w 
Szymbarku swoje produkty i usłu-
gi wystawców były m. in. deale-
rzy KIA MOTORS, NISSAN,  IVE-
CO. Wśród fi rm zapewniających 
catering były Malinowy Ogród oraz 
Wilbo. Wielką popularnością cie-
szył się... Mały Pikuś – hit reklamo-
wy fi rmy ubezpieczeniowej ARI-
VA Comercial Union, którego nie 
tylko można było spotkać spaceru-
jącego wśród uczestników, ale tak-
że wygrać w konkursie fi rmy.. Duże 
zainteresowanie wzbudzały konie 
arabskie, które w Szymbarku po-
stanowiła wystawić fi rma Oświata 

– Lingwista. Od niedawna Oświa-
ta – Lingwista daje bardzo wygodną 
posiadania posiadania czystej krwi 
araba. Można go po prostu wydzier-
żawić. Dzierżawca podczas zawo-
dów i wyścigów fi guruje ofi cjalnie 
jako właściciel konia.
Niekwestionowanym „gwoździem 
programu” było uroczyste otwar-
cie wybudowanej w rekordowym 
tempie - Hali Promocji Regionu. 
Zaprezentować się będzie w niej 
mogło blisko 150 fi rm ze wszyst-
kich pomorskich powiatów, któ-
rych gospodarze przecinali wstę-
gi poszczególnych sektorów hali.
                                          (ANGO)

- Od początku istnienia związku od-
czuwaliśmy potrzebę integrowania 
przedsiębiorców, samorządowców, 
przedstawicieli kultury w jakimś cie-
kawym miejscu  - Podczas rozmo-
wy z Danielem Czapiewskim, pro-
ducentem domów drewnianych a 

jednocześnie członkiem naszego związku, powstał 
pomysł, że doskonałym miejscem na dużą impre-
zę integracyjną mógłby być teren Centrum Eduka-
cji i Promocji Regionu, którego jest właścicielem. 
Pomysł bardzo szybko przekształcił się w projekt i 
w 2004 zorganizowaliśmy pierwszą majówkę. Jest 
to niewątpliwie bardzo atrakcyjne miejsce choćby 
ze względu na ilość obiektów turystycznych, które 
z roku na rok tu przybywają. Z roku na rok impre-
za cieszy się coraz większą frekwencją. Zawsze też 
mamy – jak widać to dzisiaj – wspaniałą pogodę. 
Dopisali zarówno goście jak i wystawcy, którzy w 
większości to fi rmy zrzeszone w GZP.

7 majówek w... 6 lat!

Już po raz siódmy w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku na Kaszubach odbyła się Majówka Po-
morskich Przedsiębiorców. Spotkanie, przedsiębiorców oraz polityków i samorządowców tradycyjnie organizo-
wane jest w sobotę po pierwszym maja i upamiętnia kolejne rocznice wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. 

Jan Klapkowski - dyrektor GZP
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Swoją siedzibę w Gdyni otworzyła niezależna funda-
cja Det Norske Veritas (DNV), której nadrzędnym ce-
lem jest ochrona życia i zdrowia, dóbr materialnych 
oraz środowiska. Początki fi rmy sięgają 1846 r., kie-
dy fundacja została założono w Norwegii dla kon-
trolowania stanu technicznego norweskich statków 
handlowych. Na przestrzeni czasu cele DNV ule-
gły zmianie i do najważniejszych należy identyfi ka-
cja, ocena i doradztwo w zakresie zarządzania ryzy-
kiem. Główna siedziba fi rmy znajduje się w Oslo w 
Norwegii. Posiada 300 biur na terenie 100 krajów ca-
łego świata. W miniony czwartek uroczyście otwar-
ta została siedziba Det Norske Versitas Poland Sp. z 
o.o. w kolejnym inteligentnym biurowcu wybudo-
wanym przez gdyński Allcon przy ul. Łużyckiej 6.
                                                                               (ajg)

V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości rozpoczy-
na się dzisiaj w Pomorskim Parku Naukowo Tech-
nologicznym w Gdyni. Po raz pierwszy organizator 
– Agencja Rozwoju Pomorza zaproponował nową – 
dwudniową formułę tej imprezy gospodarczej. 
PFG na stałe wpisało się już w kalendarz pomorskich 
wydarzeń gospodarczych. W tym roku wśród prele-
gentów znajdą się m.in. prof. Dariusz Filar – członek 
Rady Polityki Pieniężnej II kadencji, który wygłosi 
wykład inaugurujący forum, profesorowie Jan Domi-
niak i Jan Jerschina, którzy przedstawią wyniki badań 
w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarcze-
go. Drugi dzień forum w całości wypełniony będzie 
warsztatami praktycznymi w dziedzinach zarządzania 
i relacji w biznesie oraz e-biznesowi.

(ajg)

W czerwcu 1985 roku Gdynia i Kilonia podpisały 
porozumienie o współpracy miast siostrzanych. Dla 
uczczenia tej rocznicy w 14-15 maja w naszyzm mie-
ście gościć będzie delegacja z Kilonii z Cathy Kiet-
zer - przewodniczącą Rady Miasta Kilonii na czele. W 
piątek po południu goście spotkają się w magistracie z 
władzami Gdyni.
Natomiast w sobotę miasto zaprasza wszystkich na 
festyn rodzinny „Kilonia – Gdynia: łączy nas wie-
le”, który w godz. 12.00 - 19.00 odbędzie się w Parku 
Kilońskim w Chyloni. W programie m.in.: rozgryw-
ki „Monopoly” (na planszach polskich i niemieckich), 
występy zespołów wokalno- instrumentalnych i orkie-
stry promenadowej z Młodzieżowego Domu Kultury 
w Gdyni, konkursy wiedzy o miastach siostrzanych 
Gdyni i Kilonii i pokazy fl amenco.                       (ajg)

DNV w Gdyni Forum przedsiębiorczości 25-lecie partnerstwa
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Przy zapisywaniu się na kurs na-
uki jazdy do Ośrodka Szkolenia 
Kierowców musimy mieć ukoń-
czone 18 lat, najwcześniej mo-
żemy zapisać się na 3 miesiące 
przed osiągnięciem pełnoletności. 
Przed rozpoczęciem kursu wypeł-
niamy wniosek. Jest to podsta-
wowy dokument, w którym Wo-
jewódzki Ośrodek Ruchu Dro-
gowego poświadcza wynik egza-
minu. Na podstawie danych dru-
kowane jest prawo jazdy. Potem 
wnosimy opłatę za kurs w całości 
lub ratach. Przed rozpoczęciem 
kursu musimy zostać przebadani 
przez lekarza w celu stwierdzenia 
zdolności zdrowotnych do kiero-
wania pojazdami. Badania obej-
mują wywiad lekarski, badanie 
wzroku, pomiar ciśnienia krwi, 
gdzie lekarz wystawia orzeczenie 
lekarskie. Następnie uczestniczy-
my w wykładach teoretycznych, 
które obejmują 30 godzin lekcyj-
nych i trwają z zależności dane-
go ośrodka 2-4 tygodnie. Na za-
jęciach, wykładowca zapoznaje z 
zasadami i przepisami ruchu dro-
gowego. Wykłady połączone są z 
projekcją filmów i ćwiczeniami. 
Potem przychodzi na naukę jaz-

Jazdy szkoleniowe 
w każdej szkole roz-
poczynają się po ca-
łym, minimum 30-
godzinnym cyklu teo-
rii. Tylko dobrze przy-
gotowany kursant jest 
w stanie we właściwy 
sposób łączyć teorię 
z praktyką. Nie da się 
dobrze jeździć po dro-
gach nie znając przepi-
sów drogowych.

Długa droga do wymarzonej jazdy
dy, która jest praktyczną częścią 
kursu. Trwa 30 godzin po 60 mi-
nut praktyki w samochodzie. W 
tym czasie kursant odbywa jaz-
dy w różnych warunkach drogo-
wo-ruchowych. Przynajmniej 2 
godziny muszą być przeprowa-
dzone po zapadnięciu zmroku, a 
4 godziny na drogach o dopusz-
czalnej prędkości poruszania się 
powyżej 70 km/h. Kurs kończy 
się egzaminem wewnętrznym z 
teorii i praktyki. Uwieńczeniem 
szkolenia jest zaliczenie teore-

tycznego i praktyczna egzaminu 
państwowego, przeprowadzane-
go w Wojewódzkich Ośrodkach 
Ruchu Drogowego w Gdańsku, 
Gdyni i Słupsku. Na egzaminie 
teoretycznym, komputer losowo 
wybiera nam 18 pytań z puli 490. 
Poprawne mogą być wszyst-
kie, dwa lub jedno. Zaznacza się 
wszystkie prawidłowe odpowie-
dzi. Czas na rozwiązanie wyno-
si 25 minut. Test jest zaliczony 
jeśli udzielimy minimum 16 po-
prawnych. Warunkiem przystą-

pienia do egzaminu praktyczne-
go jest uzyskanie przez nas po-
zytywnego wyniku z teorii. przy 
czym od dnia uzyskania tego wy-
niku nie może upłynąć więcej niż 
6 miesięcy. Egzamin praktyczny 
składa się z dwóch części. Po po-
zytywnym zaliczeniu części na 
placu manewrowym, następuje 
sprawdzenie umiejętności kan-
dydata w ruchu drogowym, gdzie 
początkujący kierowca ma prawo 
jeździć dużo wolniej od pozosta-
łych.                                      (dd)
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Bogaty program wycieczki ni-
kogo z uczestników nie przera-
ził, ponieważ jest w nas taka pa-
sja i determinacja, by wziąć się 
za bary zarówno z własnymi sła-
bościami, jak i absurdami życia, 
że gotowi jesteśmy… na wszyst-
ko! Atrakcyjność naszej gru-
py wynika także z umiejętności 
rozsądnego korzystania z wie-
dzy zdobytej na temat tego, „co 

piękne, mądre, wartościowe”*. 
Mogłoby wydawać się, że 50 
osób, w dodatku z przewagą 
pierwiastka żeńskiego, to bomba 
z opóźnionym zapłonem. Tym-
czasem okazało się, że każdy 
gdzieś był, coś widział, o czymś 
słyszał i chętnie dzielił się wia-
domościami z innymi. Dlatego 
zapłonęły świeczki przyjaźni, a 
w tyglu rozmaitości znaleźli się: 

miłośnicy podróżowania i dyna-
micznego zwiedzania; fotogra-
fowie ‘zdejmujący’ wszystko, 
co wisi, siedzi, chodzi; kolekcjo-
nerzy zabytków kultury i przy-
rody; recydywiści powracający 
jak bumerang w to samo miej-
sce; indywidualiści i samotnicy 
chodzący własnymi ścieżkami; 
połykacze nastrojowych chwil 
oraz palacze czyhający na wolne 

od zakazu miejsca postoju.
Zwycięsko przeszliśmy próby 
tolerancji, empatii, współdzia-
łania, obserwując, jak zmienny i 
niepewny jest los człowieka. Po-
znaliśmy pogmatwane, tragicz-
ne dzieje mieszkańców Podla-
sia oraz obiekty kultu religijne-
go (cerkwie, meczety, kościoły i 
synagogę) w miastach i wsiach 
regionu, od Sokółki na północy 

Już po raz drugi Młodzież Starsza Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wyruszyła na 
wschodnie rubieże Polski, by wziąć udział w projekcie YMCA „Seniorzy na Podlasiu”.

do Drohiczyna na południu. Za-
znajomiliśmy się z liturgią pra-
wosławną oraz symboliką ikono-
grafi czną. Spotkaliśmy napraw-
dę niezwykłych ludzi, od któ-
rych wiele się nauczyliśmy. Wra-
camy do domu bogatsi o przeży-
cia tego magicznego tygodnia, a 
każdy będzie relacjonował bli-
skim i znajomym swoją wersję 
zdarzeń!
Oto moja podlaska opowieść spi-
sana w nocy z 4/5 maja 2010 roku 
w aneksie kuchennym monasteru 
supraskiego. Z pobytu w Białym-

stoku w dzieciństwie zachowa-
łam w pamięci tylko kościół św. 
Rocha, krajobrazy i niezwykły 
klimat Złotej Wsi oraz smak ka-
puśniaku i miodu, którym raczy-
ła nas siostra ojca. Teraz kalejdo-
skop obrazów zza okna pociągu 
czy autokaru uświadamia mi, że 
nie wchodzi się dwa razy do tej 
samej wody**, muszę więc prze-
cierać oślepłe oczy*** i od nowa 
zbierać fragmenty krajobrazu tak, 
by powstał aktualny ‘portret pa-
mięciowy’.
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Uczestnicy projektu „Łajba” oraz wolontariu-
sze MOPS opiekujący się podopiecznymi naszej 
świetlicy w okresie poprzedzającym święta wiel-
kanocne zorganizowali kiermasz, na którym moż-
na było zaopatrzyć się w dekoracje i przysmaki 
świąteczne. Dzięki dużemu zainteresowaniu od-
wiedzających gdyńską YMCA w tym okresie uda-
ło się zebrać kwotę 470 zł, która została przezna-
czona na organizację wycieczki do Łeby. Wszyst-
kim ofi arodawcom składamy serdeczne podzię-
kowania, a relację z wycieczki z całą pewnością 
przekażemy Czytelnikom „De Novo”.         

Opracował Radosław Daruk

„Żyję pełniej” – kolejny 
wspólny projekt gdyń-
skiej YMCA i MOPS

Udany kiermasz 
świąteczny

Współpraca między Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Gdyni oraz YMCA zacieśnia się. Powsta-
ją nowe pomysły na zrobienie czegoś pożytecznego 
dla kolejnych grup społecznych potrzebujących wspar-
cia. Tym razem projekt warsztatów pt. „Żyję pełniej” 
skierowany jest do kobiet, które nie podjęły aktywno-
ści zawodowej z uwagi na sytuację zawodową, rodzin-
ną , zdrowotną i społeczną, będące często ofi arami prze-
mocy.
Warsztaty mają charakter profi laktyczny i aktywizacyj-
ny, mają być motywacją do innego spojrzenia na siebie 
i swoje życie. Ich celem jest przede wszystkim akty-
wizacja kobiet. Projekt przewiduje również organizację 
opieki dla dzieci, ponieważ jedną z największych prze-
szkód w swobodnym udziale w tego typu przedsięwzię-
ciach jest konieczność sprawowania opieki nad dzieć-
mi. Dlatego w ramach „Pogotowia lekcyjnego” dzie-
ciom uczestniczek zapewnimy pomoc w nauce oraz za-
jęcia hobbystyczne. 
Warsztaty podzielone są na dwa bloki zajęć. Na pierw-
szy, skoncentrowany na rozwoju osobistym, składać 
się będą panel dyskusyjny prowadzony przez psycho-
logów, projekcje fi lmów, konsultacje z wizażystką ma-
jące na celu zmianę wizerunku oraz odkrywanie kobie-
cego piękna. Drugi blok to promowanie zdrowego stylu 
życia – zajęcia yogi oraz tańca. Dlatego też część zajęć 
odbywać się będzie w budynku YMCA, a część w Aka-
demii Yogi Renaty Koba na Kamiennej Górze w Gdy-
ni. Opłata miesięczna za udział w projekcie wynosi 50 
zł. Swojego wsparcia udzieliła nam fi rma Virtual Servi-
ces. Wspólnie z MOPS planujemy intensywne poszu-
kiwanie źródeł fi nansowania dla kontynuacji projek-
tu, ponieważ zainteresowanie jest ogromne i potwier-
dza potrzebę organizacji warsztatów aktywizujących tę 
grupę pań.
Rekrutacja trwa, więc wszystkie panie nieaktywne za-
wodowo, chcące zmienić swój status mogą zgłosić się 
do koordynatora projektu, pani Moniki Gołębiewskiej-
Bezuch, pod numerem telefonu 516-523-954. Projekt 
zaplanowany jest na dwa miesiące. Zapraszamy!                                      

Radosław Daruk

Serdeczne powitanie. Kanclerz 
Akademii Supraskiej ojciec Ja-
rosław Jóźwik czekał na nas na 
dworcu w Białymstoku. Zdzi-
wił mnie jego młody wiek, ale 
nie zaskoczyła otwartość i bez-
pośredniość. Ludzie tutaj słyną 
z gościnności i życzliwości. Oj-
ciec Jarosław rozbudził w nas 
entuzjazm podupadły ździebko 
w pociągu, po czym określił har-
monogram zadań i oddał w ręce 
kierowcy autokaru, pana Janu-
sza. Nie wiem, kiedy i jak zna-
leźliśmy się w Supraślu, a już po 
chwili w Domu Pielgrzyma na 
pierwszym piętrze piłam herbatę 
w towarzystwie uroczych współ-
lokatorek.
Na widokówkach Supraśl wy-
gląda sympatycznie, czysto i 
geometrycznie, ale najlepsze 
zdjęcie nie odda przecież klima-
tu białych budynków klasztor-
nych, zapachu trawy i kadzidła, 
melodii cerkiewnych śpiewów, 
monumentalnego piękna stoją-
cej pośrodku dużego placu cer-
kwi, wciąż, niestety, odbudowy-
wanej. 
Wieczorem w małej cerkwi przy-
cupniętej z boku zabudowań za-
palam, jak wszyscy, świeczkę. 
Niewielkie wnętrze rozświetlone 
jest (zgodnie z symboliką ognia) 
blaskiem oczyszczającego świa-
tła. Z mroku wyłaniają się ikony 
– ewangelie w kolorach. Święci 
na ikonach mają kolory przypi-
sane ich funkcjom, mają też re-
kwizyty. Anioł Stróż, który ni-
gdy nie opuszcza człowieka, 
trzyma miecz i krzyż. Szczegól-
nie piękne są ikony Matki Bo-
skiej cierpiącej, wskazującej dro-
gę, współczującej…
Do cerkwi schodzą się wier-
ni; kobiety przeważnie w bia-
łych chustach na głowach. Żad-
nego pośpiechu, nerwowej at-
mosfery. Zapalają świece, wpi-
sują imiona osób, w których in-
tencji będą się modlić. Pojawiają 
się też duchowni. Gdy z dzwon-
nicy rozniesie się po całym mo-
nasterze głos dzwonów, rozpocz-
nie się akatyst do Bogurodzicy. 
Jest to modlitwa na stojąco, li-
turgia niezmieniona od wieków. 
Dla prawosławnych śpiew jest 
modlitwą, dlatego już po chwi-
li cerkiew rozbrzmiewa muzy-

ką rozpisaną na głosy kapłanów 
i wiernych.. Nie rozumiem ani 
słów modlitwy, ani gestów jej to-
warzyszących, właściwie nie po-
trafi ę opisać własnych uczuć i 
emocji, ale nastrój miejsca, po-
waga i dostojeństwo modlących 
się, oraz prawda tej wyjątkowej 
chwili zapada mi głęboko w ser-
cu.

Skraj gęstego lasu. Wąskie ko-
rony wiotkiej, niepoddającej 
się wiatrom sosny supraskiej. 
Wzdłuż polnej drogi nieśmiałe 
młode brzozy kokietują jasno-
zielonymi, delikatnymi listka-
mi. Aż po horyzont, który przy-
ciąga wzrok ciemnozieloną pla-
mą drzew, rozpychają się pola 
uprawne i ugory porośnięte wy-
soką trawą, niskimi płożącymi 
się krzewami, a na łąkach poja-
wiają się z rzadka niewielkie sta-
da koni. Wiosenne kwiaty, żół-
te kaczeńce i mlecze, najpierw 
sporadycznie, potem coraz gwał-
towniej znajdują dla siebie miej-
sce wśród różnych odcieni zie-
leni. Śliwy i czeremchy obsy-
pują się białym drobnym kwie-
ciem tak pięknym, że aż zapiera 
dech. Stojące samotnie na rozsta-
ju miedz drzewo – może wierz-
ba, może zabłąkana grusza – 
sprawuje kontrolę nad całą oko-
licą, także nad bocianami dostoj-
nie człapiącymi i myszkującymi 
w grząskiej ziemi. Świeża zieleń 
budzących się do życia roślin wy-
raźnie odcina się od brązowych 
połaci pól i błyszczących stalową 
tafl ą rozlewisk rzecznych. Cięż-
kie granatowe lub nieco lżejsze 
szarobiałe chmury straszą desz-
czem. Ale najpiękniejszy widok 
roztacza się ze skarpy w Drohi-
czynie, gdzie oczy widzą więcej, 
umysł działa wnikliwiej, a serce 
bije mocniej.* Klucząca nerwo-
wo między szuwarami, wierzba-
mi i przepychającym się bezczel-
nie bzem, nieposkromiona rzeka 
Bug rozlewa się nagle bez opa-
miętania, by za chwilę znowu 
spokojnie płynąć we własnym 
korycie.

Elżbieta Wierszko

Fot. Radosław Daruk
* z folderu Muzeum Diecezjal-
nego w Drohiczynie
** Kartezjusz
 *** Gałczyński

część 2

część 1

Z zainteresowaniem słuchaliśmy 
opowieści o prawosławiu

Supraski Monaster

Jest takie cudne 
miejsce na świecie…

Hodegetria 
(z gr. Hodos-
droga, wska-
zująca drogę, 
przewodnicz-
ka), jest jed-
nym z najbar-
dziej popular-
nych typów 
ikonografi cz-
nych Boguro-
dzicy



13 maja 2010 r.
czytelnicy@expressgdynski.pl

www.expressgdynski.pl 7

Jedną z takich interesujących 
wystaw można obecnie oglą-
dać w galerii z okazji 5. rocz-

To już pięć lat Centrum 
Aktywności Seniora w Gdyni!
Galeria Ratusz, któ-
ra mieści się w budyn-
ku Urzędu Miejskiego w 
Gdyni, jest dla gdynian 
miejscem szczególnym. 
Tu odbywają się najcie-
kawsze imprezy kultu-
ralne w mieście. Wielbi-
ciele sztuki mogą oglą-
dać przepiękne wysta-
wy fotograficzne i wer-
nisaże malarskie. Swoje 
prace pokazują najzna-
mienitsi artyści, a tak-
że ci, którzy stawiają 

nicy powstania Centrum Aktyw-
ności Seniora w Gdyni, samorzą-
dowej jednostki koordynującej i 
wspierającej wszelkie działania 
na rzecz aktywizacji ludzi star-
szych na terenie naszego mia-
sta. Blisko 10 tysięcy gdyńskich 
seniorów korzysta z różnych 
form spędzania wolnego czasu, 
uczestnicząc w zajęciach kultu-
ralnych, edukacyjnych, rucho-
wych, hobbystycznych oraz in-
tegracyjnych. CAS współpracuje 
z wieloma gdyńskimi organiza-
cjami pozarządowymi. Od 5 lat 
wspólnie z partnerami, między 
innymi Polską YMCA, prowa-
dzi Gdyński Uniwersytet Trze-
ciego Wieku: około stu różnych 
zajęć, prawie stu wykładowców i 
dwa tysiące studentów. Dzięki fi-
nansowemu wsparciu gdyńskie-
go samorządu, w ramach pro-
jektu „Organizacja czasu wol-
nego Gdynia 55 +”, działają na 

przykład kluby seniora skupiają-
ce również ponad 2000 osób. Za 
prowadzenie nowatorskich dzia-
łań na rzecz osób starszych Cen-
trum Aktywności Seniora otrzy-
mało w 2008 roku nagrodę mini-
stra pracy i polityki społecznej. 
Wernisaż pt. „Twórczość gdyń-
skich seniorów” zainaugurował 
obchody jubileuszu Centrum Ak-
tywności Seniora. Prace z ma-
larstwa, rysunku, batiku, witra-
żu, tkactwa artystycznego, pat-
chworku, florystyki i fotografii 
cyfrowej przedstawiają różno-
rodną tematykę, formę i techni-
kę. 
Wystawę otworzył wiceprezy-
dent Gdyni Michał Guć, który 
był pod ogromnym wrażeniem 
profesjonalizmu artystów. 
Wystawa będzie czynna do 21 
maja, od poniedziałku do piątku, 
w godzinach od 8 do 16.

Jarosław Woliński 

Prezydent Michał Guć oraz Dyrektor CAS Bożena Zglińska bardzo wysoko ocenili prezentowane prace
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YMCA GDYNIA

Łódź rybacka na brzegu wykonana techniką akwareli
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Dwunastu mianowa-
nych dzwonników przy 
pomocy lin konopnych 
uruchamia na wieży 
katedralnej na Wawe-
lu ponad 12-tonowy 
dzwon Zygmunta. 

Kiedy i z jakiej okazji ma 
dzwonić, decyduje metropo-
lita krakowski. Doniosły głos 
dzwonu Zygmunta słyszalny 
jest przy dobrej pogodzie na 
odległość 20 kilometrów. W 
dobie współczesnych przeka-
zów internetowych – można go 
odtworzyć na You Tube o każ-
dej porze dnia i nocy, i porów-
nać do brzmienia innych licz-
nych dzwonów.
Jego fundatorem był król Zyg-
munt Stary z dynastii Jagiello-
nów, małżonek królowej Bony, 
ojciec króla Zygmunta Augu-
sta, właściciela kolekcji słyn-
nych wawelskich arrasów. 
Porównując możliwości współ-
czesnej i ówczesnej techniki, 
można wpaść w podziw nad 
logistyką, jaką musiano opra-
cować, by kolosa o wadze po-
nad 9 ton trudem mięśni ludz-
kich zamocować na wieży. 
„Zygmunt” przetrwał na Wa-
welu okres świetności Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów 
oraz czas pohańbienia siedziby 
polskich królów przez cesarzy 
austriackich, gdy polski kró-
lewski zamek zamienili na żoł-
nierskie koszary. Wysiłkiem 
polskiego narodu w krótkim 
międzywojniu odrestaurowany 
Wawel stał się obiektem muze-
alnym, pamięcią i tożsamością 
narodową; chlubą i umiłowa-

Pięciowiekowy spiż gra, 
trwoży i raduje…

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

Ile przeżyć i wspomnień budzi w nas głos tego królewskiego dzwonu! 
 Brzmi w tym uroczystym graniu modlitwa wieków o wolność i pomyślność Ojczyzny,

 a równocześnie jakieś wezwanie do uwalniania serc od wszystkiego,
 co jej może szkodzić, i do wznoszenia ducha ku tym wartościom, 

które nasze pokolenie przejęło ze wspaniałej tradycji ojców” 

Jan Paweł II do krakowskiego Bractwa Dzwonników

niem Polaków. 
Podczas drugiej wojny świato-
wej zawłaszczył go na swoją sie-
dzibę generalny gubernator Hans 
Frank, kat polskiego narodu, na 
którego w procesie norymber-
skim wydano wyrok. Szczęśli-
wie krzywdy Zygmuntowi nie 
wyrządził; oszczędziły też Kra-
ków i Wawel działania wojenne 
w 1944 r.
Wawelski kolos odlany został 
przez ludwisarza Hansa Bahama 
z Norymbergi w 1520 r. w kra-
kowskiej ludwisarni. Według le-
gendy dzwon został odlany ze 
zdobycznych armat i był przez 
kolejne stulecia, aż do roku 2000 
największym dzwonem w Pol-
sce. Palmę pierwszeństwa ode-
brał mu dopiero dzwon z bazy-
liki w Licheniu pod wezwaniem 
„Maryja Bogurodzica”. Pielgrzy-
mując do Lichenia, na pewno 
wielu widziało, jakie były tam do 
dyspozycji dźwigi, którymi pod-
niesiono kolosa na wieżę bazyli-
ki. A może uczyniono to za po-
mocą helikopterów, jak to było 
przed laty przy osadzaniu baro-
kowego hełmu na wieży 
kościoła św. Katarzyny 
w Gdańsku. Obserwo-
wałam ten precyzyjny 
wyczyn z podziwem i w 
niezwykłym napięciu.
Dzwon Zygmun-
ta trwa, ale jego 365-

kilogramowe serce już trzykrot-
nie pękło. Ostatnie, odlane i za-
montowane w 2001 r. ma gwa-
rancję życia przez 10 wieków! 
Dzwon zaistniał w malarstwie 
Matejki, poezji Wyspiańskiego i 
Kornela Ujejskiego, oraz w pio-
senkach śpiewanych chętnie przy 
ogniskach i na wycieczkach: 

 Jak długo na Wawelu, Zygmunta 
dzwoni dzwon, 
 Jak długo nasza Wisła do Gdań-
ska płynie stąd, 
 Stać będzie kraj nasz cały, stać 
będzie Piastów gród, 
 Zwycięży Orzeł Biały, zwycięży 
polski ród…

Dzwon Zygmunt wiekami wie-
ścił o królewskich koronacjach 
i łkał nad królewskimi pochów-
kami. Bił, gdy Naczelnika Ko-
ściuszkę, poetów Słowackiego 
i Mickiewicza w kryptach wa-
welskich składano. Także, gdy 
w krypcie św. Leonarda spoczął 
wskrzesiciel II Rzeczypospoli-
tej, Marszałek Józef Piłsudski, 
oraz Naczelny Wódz Polskich Sił 

Zbrojnych w latach 1939 
– 1943, Generał Włady-
sław Sikorski. Radował 
się, oznajmiając wybór 
Polaka, Karola Wojtyły 
na Papieża, oraz żałośnie 
grzmiał po jego odejściu.
Dzwon Zygmunta 10 

kwietnia 2010 r. obwieścił w 
samo południe żałobę Polsce – 
powiedział metropolita krakow-
ski kardynał Stanisław Dziwisz 
na wiadomość o śmierci w kata-
strofie samolotowej 96 osób uda-
jących się na rocznicowe uroczy-
stości w Katyniu. W niedzielę 18 
kwietnia rozkołysał się ponow-
nie podczas przemarszu konduk-
tu żałobnego Prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego i jego Małżon-
ki Marii. Wielotysięczne tłumy 
odprowadzały na Wawel Prezy-
denta Rzeczypospolitej do kryp-
ty w wieży Srebrnych Dzwonów, 
aby spoczął wiekuiście wśród 
zasłużonych dla Ojczyzny. Bi-
cie dzwonu Zygmunta oznajmia 
czas świąt i uroczystości kościel-
nych, państwowych oraz naj-
ważniejszych wydarzeń w życiu 
Polski lub Kościoła katolickie-
go. Dzwonił na trwogę pierwsze-
go września 1939 r., jak również 
z radości na początku lat 60. XX 
stulecia, gdy do Krakowa wróci-
ły słynne wawelskie arrasy. 

***

Klosz dzwonu waży 9650 kg i ma 
wysokość 2 m 41cm, średnicę 2 
m 42cm; jego serce ma długość 
2 m 20 cm oraz masę 365 kg, Na 
płaszczu dzwonu znajdują się po-
stacie św. Stanisława i św. Zyg-
munta oraz wizerunki Orła Pol-
skiego i Pogoni Litewskiej. In-
skrypcja na dzwonie napisana po 
łacinie brzmi: Bogu Najlepsze-
mu, Największemu, Dziewicy 
Bogurodzicy i świętym patronom 
swoim, znakomity Zygmunt, król 
Polski, ten dzwon godny wielko-
ści umysłu i czynów swoich ka-
zał sporządzić Roku Pańskiego 
1520.

Halina Młyńczak

YMCA GDYNIA
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Rok 1922

„Czyn” jako czasopismo 
młodzieży polskiej dużo 
miejsca poświęcało spra-
wom YMCA. 

A. S. Taylor, dyrektor naczelny YMCA 
w Polsce, 8 stycznia 1922 roku mówił 
o programie ruchu: każdy człowiek 
ma prawo urodzić się o zdrowem cie-
le, ma prawo do kształcenia umysłu, 
do życia towarzyskiego i normalnego 
wyrażania swego duchowego jeste-
stwa. W trójkąt, symbol YMCA, wpi-
sane są przecież duch, umysł i ciało. 
Przegląd spisu treści pierwszego rocz-
nika „Czynu” przekonuje, że czasopi-
smo zajmowało się bardzo różnymi te-
matami: etyka, religia, społeczeństwo; 
oświata i wychowanie; specjalne dzia-
ły poświęcono młodzieży i kobietom; 

sporo miejsca zajmowała kultura cia-
ła; zamieszczano „utwory i krytyki li-
terackie”, recenzowano przedstawie-
nia teatralne i muzyczne; stale był 
obecny dział szachowy i samouczek 
angielski; znalazłam również kronikę 
esperancką; bardzo interesująco pre-
zentowano ogłoszenia i reklamy. 

***

W numerze z 1grudnia 1922 roku 
w artykule pt. „Czem jest budynek 
YMCA? Jego rola w pracy nad mło-
dzieżą” Paweł Super szczegółowo 
roztrząsa temat. Budynek mieszczący 
w sobie Chrześcijański Związek Mło-
dych Ludzi jest silną opoką wspierają-
cą cały program pracy.
Parter: (…) znajdujemy się w obszer-
nej, sympatycznie urządzonej Sali, w 
której koncentruje się ruch towarzy-
ski budynku. Tu gromadzą się człon-

kowie na rozmowę i spędzają mile 
czas, dzieląc się wrażeniami. (…) Na 
parterze mieszczą się też biura orga-
nizacyjne. Tylna część gmachu prze-
znaczona jest na olbrzymią salę gim-
nastyczną.
W suterenach urządzony jest basen do 
pływania, wanny i szatnia. Tutaj także 
mieści się najczęściej restauracja do 
użytku członków.
Na pierwszym piętrze znajduje się 
wielka ilość sal wykładowych, olbrzy-
mia sala, która może pomieścić kilka-
set osób, biblioteka i pokoje przezna-
czone na kluby. Drugie piętro najczę-
ściej przeznaczone jest również na 
sale wykładowe.
Wyższe piętra są prawie wyłącznie 
oddane do użytku członków. Znajdu-
je się tu cały szereg pokoi hotelowych 
(…). Pokoje te wynajmuje się po ce-
nach umiarkowanych (…).
A oto w jaki sposób zbiera się potrzeb-

ne na budowę gmachu fundusze:
1) O ile miasto ofiaruje kawałek grun-
tu, wtedy YMCA zbiera w Ameryce 
potrzebne fundusze
2) Publiczna kwesta
3) Dar osoby prywatnej

***

W czerwcu 1923 roku zamieszczono 
w „Czynie” artykuł wybitnego uczo-
nego polskiego Floriana Znaniec-
kiego, profesora Uniwersytetu Po-
znańskiego. Analizując współczesne 
mu czasy, zwrócił uwagę na sytuację 
człowieka w nowych warunkach eko-
nomicznych, społecznych i państwo-
wych: sam z siebie nie dorasta on do 
niezależności indywidualnej. Mamy 
wprawdzie w Polsce organizacje, któ-
rych celem jest wychowanie jednostki 
do życia społecznego; mamy szkołę, 
Kościół, wojsko. Są one jednak nie-

wystarczające (…) i opierają się wy-
łącznie na autorytecie. Nie negujemy 
konieczności autorytetu w pewnych 
granicach; widzimy jednak główne 
jego zadanie w przygotowaniu jed-
nostki do samorządności; tego wspo-
mniane instytucje prawie wcale nie 
czynią.
F. Znaniecki uważał, że YMCA jest 
przygotowana do tworzenia ognisk 
życia społecznego dla młodego poko-
lenia, w których osobnik doskonalił-
by się w świadomem, celowem, har-
monijnym współdziałaniu z innymi, 
uczył się na to zważać i to popierać, 
co ludzi łączy, a nie to, co ich rozdzie-
la. (…) Potrzebujemy w Polsce ludzi 
w pełnym znaczeniu tego słowa, ludzi 
silnych duchem i ciałem. 
YMCA miała więc do spełnienia za-
danie nadzwyczaj ważne!.

Opracowała Elżbieta Wierszko

Saluton!

Przyrostek aĵ: - określa przedmiot wykonany z 
danego materiału, jakiś produkt, lub potrawę, np: 
porko - świnia; porkaĵo - wieprzowina; manĝi - 
jeść; manĝaĵo - potrawa; verda - zielony; verdaĵo - 
zieleń; fino - koniec; 
finaĵo - końcówka.
Przyrostek ec: - określa przymiot, cechę jakiejś 
osoby, rzeczy w znaczeniu oderwanym, np: bona - 
dobry; boneco - dobroć; juna - młody;
juneco - młodość; patrino - matka; patrineco - ma-
cierzyństwo; 
amiko - przyjaciel; amikeco - przyjaźń.
Przyrostek esk: - oznacza podobieństwo do cze-
goś, przypominający według sposobu, np: blanka 
- biały; blankeska - białawy; franceska - wymowa 
na sposób francuski; vireskulino - kobieta podob-
na do mężczyzny.
Tryb rozkazujący: - charakteryzuje się stałą koń-
cówką u, np: iri - iść; iru - idź, idźcie; legi - czy-
tać; legu - czytaj, czytajcie; skribi - pisać; skribu 
- pisz, piszcie; labori - pracować; laboru - pracuj, 
pracujcie. 
Tryb warunkowy: - charakteryzuje się stałą koń-
cówką us, np: li iras - idzie; li irus - szedłby; vi le-
gas - czytasz; vi legus - czytałbyś; mi skribas - pi-
szę; mi skribus - pisałbym; ni loĝas - mieszkamy; 
ni loĝus - mieszkalibyśmy. 
Vortoj:
atendi – czekać
citrono – cytryna
de kie? - skąd?
deziri - życzyć, pragnąć
erari - myliś się

fari – robić
jen – oto
kelnero – kelner
kolego – kolega
komenco – początek
libera – wolny
nenio – nic
neniu - nikt, żaden
preni - brać, wziąć
proponi – proponować
proverbo – przysłowie
ronda - okrągły
saluto - pozdrowienie
same - tak samo
sen - bez 
signo - znak
teo - herbata
tiom - tyle
torto - tort
tuta  - cały
Iomete pri YMCA: - En la 1909-a jaro la grupo da 
esperantistoj apelaciis (alvokas) al YMCA estraro 
pri konsidero de obleco uzi Esperanton dum la in-
ternaciaj kongresoj ties organizo.
Kanzono: - na melodię: - Jak długo w sercu na-
szym choć jedna kropla krwi...
Amiko mia adiaǔ.
Restu en bona san’. 
Sed nin forgesu neniam, 
Kara samidean’.
Ref: Ho amikeco nia
por ĉiam daǔru ĝi!
Disiĝas ni hodiaǔ
en bela harmoni’.
 2. Do kantu ni ĝis revido,

 ĝis la revido nun, 
 Ĉar certe ni renkontiĝos, 
 inter ni ĉiam sun’. 
3. Dum la pasigitaj tagoj
ne unu ĝoja hor’
Revenos ĉi travivaĵoj
en nia rememor’.
 
Ekzerco:
 
En kafejo. Marko kaj Eva sidas ĉe ronda tableto en 
la kafejo “Magnolio”. Venas Adamo. 
Adamo: - saluton! Ĉu vi longe atendis min?
Eva: - Tute ne! Sed de kie vi venas?
Adamo: - Mi estis ĉe la kolego, kiu du tagojn ne 
estis en lernejo. 
Marko: - Jen libera seĝo por vi. Kion vi deziras 
Eva?
Eva: - Mi petas teon kun citrono kaj tortan kuke-
ton.
Marko: - Kaj vi, Adamo?
Adamo: - Mi proponas, ni ĉiuj prenu la samon. Nur 
mi petas teon sen citrono.
Marko: - Kelnerino! Ni petas tri tortajn kuketojn, 
du glasojn da teo kun  citrono kaj unu sen citrono.
Eva montras per mano la stelon de Marko. Kies si-
gno tio estas?
Marko: - Tio estas la simbolo de Esperanto, Mi 
proponas, lernu Esperanton.
Parolturnoj:

Kioma horo - Która godzina
Je kioma horo - o której godzinie
Momenton! - Chwileczkę!
Kiel oftte - Jak często?

Kiel longe? - Jak długo?
Kiomope? - w ile osób?
Kio vi estas laǔ profesio? - Kim pan (i) jest z za-
wodu?
Kiel prosperas al vi? - Jak ci się wiedzie?
Humoraĵo: - Edzino preĝas ĉiutage al Sankta An-
tono, por ke ŝia edzo fariĝu honesta homo. Post kel-
kaj monatoj, la edzo mortis, kaj la vidvino, antaǔ 
la Sankta Figuraĵo, diras: Dankegon, mia amegata 
Sanktulo! Vi faris ankoraǔ pli ol mi petis de vi.

Proverboj: 

- Unu homaro - dua lingvo por ĉiuj Esperanto
 - Ne laǔdu la tagon antaǔ vespero 
Taskoj:
1. Proszę przetłumaczyć na język polski następu-
jące przysłowia: 
 Nur tiu ne eraras, kiu nenion faras. Ĉiu komenco 
estas malfacila. Kiu  demandas, tiu ne eraras. Kia 
demando, tia respondo. Ankoraŭ neniu plaĉis al 
ĉiu. Boneco, afableco kaj ĝentileco de bonaj homoj 
estas ecoj. Fratoj oni ne elektas, oni ili havas.
2. Proszę odpowiedzieć na pytania:
 Ĉu oni manĝas por vivi? Jes, oni ............. . Ĉu teo 
estas trinkaĵo?
 Ĉu oni iras per manoj? Ĉu kuko estas manĝaĵo?
 Ĉu oni skribas per manoj? Kia eco estas afable-
co?
 Sur kio oni skribas? Ĉu vi deziras amikecon?
 En kio oni dormas? Kie estas la geknaboj?
 Kion ili trinkas kaj manĝas? Kion montras Eva?
 Kies signo tio estas?
Ĝis la revido!

Opracował: - Kazimierz Krzyżak 

PRZEGLĄD PRASY

O polskiej YMCA na łamach 
czasopisma „Czyn” 

Naǔa renkonto kun Esperanto
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W tragicznej katastrofie samo-
lotu rządowego zginęła wice-
marszałek Senatu, dziennikar-
ka radia Katowice, publicyst-
ka, p. redaktor Krystyna Bo-
chenek, spiritus movens Ogól-
nopolskiego Dyktanda, narodo-
wej klasówki z ortografii. Pani 
Krystyna nauczyła Polaków, 
że nie ma takich słów, których 
nie można by dobrze napisać. 
Dyktando uczy pokory wobec 
polskiej ortografii trudnej i za-
wiłej. Słowa ortografia czy pi-
sownia nie budzą nastrojów 
podniosłych, można by ich bar-
wę emocjonalną zestawić z do-

Ad dictandum
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10 kwietnia 2010 roku 
– tę datę pamiętać bę-
dziemy wszyscy. Wobec 
tej daty jesteśmy i bę-
dziemy bezradni. Tra-
gedie narodowe, jak i 
triumfy pozostawiają 
nam wszystkim pewne 
przesłania, ważne prze-
słania, które powinni-
śmy pielęgnować. 

kuczliwością uwierania buta. A 
jednak w odczuciu społecznym 
błąd ortograficzny traktowany 
jest jako oznaka braku elemen-
tarnej kultury, gorzej niż np. po-
myłka w mnożeniu czy pomie-
szanie ważnych nazwisk lub dat 
historycznych.
Kobieca, pełna życia, (nad)zwy-
czajnie dobra, pracowita, i per-
fekcyjna. Jedyne, co możemy 
zrobić, to mówić o niej, cho-
ciaż słowa wydają nam się zbyt 
małe, zbyt zwyczajne. Wszyst-
ko co robiła, służyło ludziom; 
świat wartości był dla niej 
ogromnie ważny. 
Zrobiła bardzo wiele dla języka 
polskiego – powie, żegnając p. 
Krystynę, prof. Jerzy Bralczyk, 
z którym współpracowała przy 
dyktandzie. – Jej pomysłowość, 
energia, umiejętność koncentro-
wania się na rzeczach ważnych 
– wszystko to sprawiło, że uda-
ło się jej zgromadzić wielu en-
tuzjastów polskiej ortografii. 
Pozostawiła nam bardzo ważne 
przesłanie: Uczmy się pisać po-
prawnie z szacunku dla ojczy-
stego języka.

***

Rok 1987. Pierwsze Ogólnopol-
skie Dyktando i Pani Krystyna 
Bochenek. Autorką tekstu była 
p. prof. Antonina Grybosiowia 
z Uniwersytetu Śląskiego w 
Katowicach. Pierwsze nietrud-
ne i pierwszy mistrz ortografii 
polskiej Tomasz Burzykowski z 
Warszawy.
Zaczynało się tak:
Ciekawość świata, wspólna ce
cha twórców, prowadziła autor
kę reportaży na Daleki Wschód, 
skąd wróciła pełna nadziei. 

Czytając nieprzerwanie, jed
nym tchem, kilka relacji stam
tąd, rozważałem kwestię, ja
kie partie jej książki można by 
przyswoić zagrożonemu rozwo
jem cywilizacji. 
Zupełnie w innym stylu był 
tekst profesora Andrzeja Mar-
kowskiego. Dyktando z 1989 
roku było bardzo trudne, ale 
lekkie i zwiewne... 
Chyży chudzielec wychynął 
znienacka zza rogu zszarzałej 
ulicy.(...) Mijał przeszkody za
równo z lewa i z prawa, klucząc 
przy tym umiejętnie między ja
rzębinami a jeżynami i nie dep
cząc ostróżek, chabrów ani ką
koli.
Do historii ogólnopolskich kla-
sówek wszedł tekst Ogólno-
polskiego Dyktanda 2003, któ-
ry przygotował prof. Walery Pi-
sarek – słynne „Niby-ptasie ra-
dio superradio”. Tekst nawią-
zywał tytułem, wierszowaną 
formą i treścią do słynnego Tu-
wimowego utworu dla dzieci 
pt. „Ptasie radio” – i traktował 
o ptaszętach z kniei, znad rze-
ki oraz spopod lasu… Fawory-
tami ortograficznego zawiro-
wania mogliby być... ornitolo-
dzy. Czyż, dzierzba, jemiołusz-
ka, potrzeszcz, remiz, białorzyt-
ka, głuszka, strzyżyk woleoczko, 
piegża, pustułka, pokląskwa, 
kszyk, sójka, pokrzewka, ohar, 
przepiórka, pójdźka, trznadel, 
puchacz, uhla, nurzyk, lelek ko
zodój, żuraw długoszyi, żołna – 
któż inny lepiej by wiedział, co 
to za stworzenia i jak się je po-
winno pisać. Nie bez szans by-
liby również wykształceni mu-
zycy, którzy zapewne bez kło-
potów poradziliby sobie z taki-
mi wyrazami jak: carezzando, 

Cdur, cmoll, lacrimoso, calan-
do, grazioso. A jednak żaden z 
wymienionych specjalistów nie 
wygrał konkursu. Mistrzem zo-
stał Piotr Cyrklaff, informatyk z 
Bydgoszczy, człowiek o umy-
śle wszechstronnym i perfek-
cyjnym.
Nie było w podyktowanym tym 
razem tekście cornfleksów, che-
eseburgerów, come backu, ro-
stbefu, sufletu quasi-bederme-
iera i innych tego typu obcych 
wyrazów, którymi uraczył pi-
szących m. in. autor dyktanda 
”A w Krakowie nie zawsze tyle 
dżdżu”, prof. Jerzy Bralczyk. 
Usatysfakcjonowano w ten spo-
sób wielu purystów, którzy słali 
ostre protesty do organizatorów, 
a nawet do najwyższych władz 
doglądających czystości oraz 
poprawności językowej. 
21 lutego 2006 roku w Między-
narodowym Dniu Języka Oj-
czystego ustanowionym w 1999 
roku, a obchodzonym w Unii 
Europejskiej, do dyktanda usie-
dli polscy parlamentarzyści ... z 
nie najweselszymi minami (to 
także nomen omen tytuł dyk-
tanda),  choć na ogół żwawo, 
krokiem chyżym, zdążali grup
kami posłowie i senatorowie do 
sali obrad ple narnych Senatu 
Rzeczypospo litej Polskiej. Nie-
rzadko wy zierały im zza pazu-
chy minik siążeczki, co zerka-
li ukradkiem na wpół wysunięte 
mankiety śnieżnobiałych koszul, 
wyglą dające tak, jakby ma-
kiem je kto przyprószył. Nie po 
raz pierw szy tu przecież wcho-
dzili, jed nakże jak dotąd nigdy 
nie posta wiono przed nimi tak 
oryginal nego zadania.  
Okazja była znakomita, gdyż 
decyzją Senatu RP rok 2006 

okrzyknięty został Rokiem Ję-
zyka Polskiego. Nie chodzi-
ło jednak o wyłonienie spośród 
parlamentarzystów indywidual-
nego mistrza ortografii (a szko-
da), ale o rywalizację zespoło-
wą klubów. Tak więc dyktando 
pisała jedna osoba (pewnie ta, 
która z polszczyzną radzi so-
bie w miarę dobrze), podpowia-
dać jej mogli jednak wszyscy. 
Mimo to efekty takiej wspólnej 
pracy nie okazały się najlepsze. 
Zwycięski klub zrobił podob-
no „od sześciu do jedenastu błę-
dów”, jak dyplomatycznie ogło-
siło jury (prof. prof. Andrzej 
Markowski, Jerzy Bralczyk, 
Walery Pisarek i Edward Polań-
ski), inni wypadli więc jeszcze 
gorzej... 
Tymczasem klasówka autorstwa 
prof. Andrzeja Markowskiego 
nie należała do wyjątkowo trud-
nych. Ot, kilkanaście wyrazów i 
wyrażeń, które osobie poważnie 
podchodzącej do spraw ojczy-
stego języka nie powinny spra-
wić najmniejszego kłopotu. 
1 grudnia 2007 roku odbyło się 
jubileuszowe dyktando, bo już 
dwudzieste. W związku z ju-
bileuszem p. Krystyna Boche-
nek przyjęła specjalną formułę. 
Dyktando pisały wyłącznie oso-
by młode urodzone pomiędzy 2 
grudnia 1997 roku a 1 grudnia 
1987 roku. Zapraszając do tej 
rywalizacji młodych dwudzie-
stoletni ch, p. Krystyna powie-
działa: Zamierzamy pokazać 
wszystkim Polakom, że dyktan-
do się nie starzeje. 
Po raz pierwszy tekst dyktanda 
przygotowała nieprofesjonalist-
ka, p. Renata Żemojcin z Opo-
la. Tekst skrywał trudne zwro-
ty i sformułowania. Był m.in. 

superrozczochraniec, zrzędli-
wy ekspingpongista i konterfekt 
Nietzschego odzianego w pon-
cho”. Gdy odczytywał go prze-
wodniczący jury prof. Walery 
Pisarek, uczestnicy śmiali się i 
ze zgrozą słuchali kolejnych pu-
łapek.
Prof. Markowski poproszony o 
komentarz do Ogólnopolskiego 
Dyktanda powiedział: 
Młodzi, niestety piszą dyktan-
da gorzej, bo korzystają z pro-
gramów komputerowych i wy-
daje się im, że komputer zastą-
pi słowniki ortograficzne. Nie-
stety, tak nie jest, bo są w języ-
ku polskim wyrazy, które mają 
różną pisownię w zależności od 
znaczenia, czego komputer nie 
uwzględnia. By pisać popraw-
nie, należy znać zasady ortogra-
fii i wertować słowniki.
Zadziwiał również piszących 
ortograficzną klasówkę tekst 
Ogólnopolskiego Dyktanda 
2009 autorstwa prof. Bralczyka 
i prof. Markowskiego. Dyktan-
do utrzymane w staropolskich 
klimatach skrywało prawdziwe 
ozdoby polskiej ortografii: Hej, 
hop, panie lelum polelum, rusz 
no że się! Ejżeż ty, zażywny 
huncwocie przechero, czegóż to 
sobie winszujesz? – Chcę li tyl
ko, byśmy jakowąś sztukę del
l’arte odegrali.  
Rok 2010 – przed nami kolej-
na narodowa klasówka. Jakże 
nam wszystkim brak Pani Kry-
styny... Ale dyktando, Pani Kry-
styno, napiszemy...

Gabriela Kurpisz-Kasprzak,
wykładowca Gdyńskiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w gdyńskiej YMCA
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NASZ GOŚĆ

Kiedy Gabriela Kur-
pisz-Kasprzak wcho-
dzi do gdyńskiej 
YMCA, wszystko za-
czyna drgać, płynąć, 
unosić się. Dzieje się 
coś magicznego, nie-
powtarzalnego, tak 
jak jej image, sto-
nowana paleta barw 
i artystyczna dusza, 
czasami w chmurach 
zagubiona. 

Wszystko to tworzy portret ko-
biety, która może zawładnąć 
każdą wyobraźnią. Uśmiech-
nięta, ciepła i serdeczna tak-
że głosem przykuwa uwagę. Z 
drugiej strony, potrafi reago-
wać bardzo gwałtownie i emo-
cjonalnie, chociaż, jednocze-
śnie, nie przestaje oceniać sy-
tuacji racjonalnie. Skompliko-
wane? 
Owszem, ale co zrobić, jeśli 
ma to związek ze znakiem zo-
diaku? Symbolem Ryb są prze-
cież dwie ryby z głowami w 
przeciwnych kierunkach, dla-
tego dwoistość natury jest uza-
sadniona. Idzie się przez życie 
zygzakiem, ale zawsze docho-
dzi się do czegoś. To zasługa 
subtelności, czułości i wrażli-
wości, dzięki którym można 
wyczuwać oraz kojarzyć fak-
ty i zjawiska tam, gdzie prze-
ciętny człowiek nie czuje i nie 
widzi niczego.** Według ho-
roskopów chińskich Ryby w 
roku Tygrysa przechodzą na 
funkcjonowanie w energii po-
wietrza, która uczy, że można 
osiągać różne rzeczy lekko, ła-
two i przyjemnie, a los sprzyja 
tym, którzy życie traktują jak 
przygodę. Szanowni Czytelni-
cy „De Novo”! Nie może być 
lepiej!
Umawiamy się, by porozma-
wiać o języku, a także o róż-
nych wspólnych projektach ar-
tystycznych. W pokoju pach-
nie zaparzona świeżo herbata, 

drzemie Julka – ukochany jam-
nik, snują się opowieści, wspo-
mnienia z muzyką w tle… „Nic 
tak nie uspokaja/ nic tak świet-
nym/ nie jest lekiem/ Jak w po-
koju ciemnym/ czajnika par-
skanie/ zwykłe czajnicze/ roz-
mowy z człowiekiem”***
Miałam wspaniałych rodziców 
– mówi Gabrysia, ale była có-
reczką tatusia. „Dla mnie był 
ideałem: najlepszy, najsilniej-
szy, najmądrzejszy i najprzy-
stojniejszy. To on mnie nauczył 
cierpliwości, pokory i miłości 
do ludzi. To z nim czytałam 
pierwsze dziecięce książeczki, 
biegałam po sopockim lesie, 
oglądałam filmowe poranki i 
pisałam pierwsze dyktanda; to 
jego pochlebne oceny rozbu-
dziły zamiłowanie do ortogra-
fii”. Studia polonistyczne na 
Uniwersytecie Gdańskim były 
naturalną kontynuacją dziecię-
cych zainteresowań.
Osadzona w przestrzeniach 
Trójmiasta związała swoje za-
wodowe życie z nauczaniem i 
propagowaniem piękna języ-
ka polskiego. Epizod szkolny 
trwał 10 lat i pozostawił piękne 
wspomnienia uczniów, może 
czasem niepokornych, ale za-
wsze prawdomównych i ser-
decznych. Potem, jak mówi, 
na chwilę wpadła do gdańskich 
wydawnictw prasowych i zo-
stała tam... 20 lat, wykorzystu-
jąc swój talent językowy w ko-
rekcie „Dziennika Bałtyckie-
go” i „Głosu Wybrzeża”. Mo-
głaby powiedzieć za Januszem 
Korczakiem: „Błąd w mowie 
to jak plama tłusta i brzydka 
na fotografii matki, którą ko-
chasz; to jak niestarannie przy-
szyta łata na ubraniu, w którym 
idziesz w gościnę. Źle mówić 
lub pisać to znaczy krzywdzić 
swoją mową tych wszystkich, 
którzy ją budowali.” Bo zain-
teresowanie językiem, mecha-
nizmami jego funkcjonowania, 
zawsze wyrasta z szacunku do 
ojczystej mowy; bierze się ze 
świadomości istnienia różno-
rodnych możliwości, jakie nie-
sie każde słowo, frazeologizm 

czy zdanie;. także z wiedzy o 
tym, ile jest kłopotów z przeło-
żeniem galopujących myśli na 
znaki. „Myśl z duszy leci by-
stro, nim się w słowach zła-
mie,/ A słowa myśl pochłoną 
i tak drżą nad myślą, Jak zie-
mia nad połkniętą, niewidzial-
ną rzeką.” (Mickiewicz)
Przekonanie, że język ojczy-
sty poznaje się raz na zawsze, 
jest z gruntu błędne. Język oj-
czysty przeobraża się wraz ze 
zmianami obyczajowymi, po-
koleniowymi, społecznymi, 
dlatego potrafi zaskoczyć tak 
nieoczekiwaną konfiguracją 
stylistyczną, że nawet specja-
lista ma wątpliwości. Miło-
śnik języka polskiego nie może 
pozostać obojętny na wyraź-
ne sygnały zmian. Musi (we-
dług prof. Miodka) traktować 
wzorce językowe dynamicznie 
i przyszłościowo, oraz śledzić 
uwarunkowania socjologiczne 
związane z posługiwaniem się 
poszczególnymi formami języ-
kowymi. Gdy środki masowe-
go przekazu są częściej obecne 
w życiu człowieka niż litera-
tura, gdy stają się wzorem dla 
Polaków, przekazując i utrwa-
lając wszelkie innowacje, nie-
ustanne podnoszenie kwalifi-
kacji jest dla popularyzatora 
wiedzy językoznawczej zwy-
kłą koniecznością. 
Studiowanie słowników i po-
radników językowych to zaję-
cie żmudne na początku, ale z 
czasem zaczyna intrygować, a 
nawet uzależniać. To moja ko-
kaina – mówi Gabrysia. „Po-
nad wszystkie wasze uroki, / 
Ty! Poezjo, i ty, Wymowo,/ 
Jeden – wiecznie będzie wy-
soki:/ Odpowiednie dać rze-
czy – słowo!”**** Szkoda, że 
nie wszyscy uświadamiają so-
bie, jak bardzo sprawność i po-
prawność językowa decydują o 
poziomie kultury języka, która 
jest przecież ważnym elemen-
tem kultury materialnej i du-
chowej nas wszystkich.. Dlate-
go nie do przecenienia są wy-
siłki tych, którzy walczą, pro-
pagują, a choćby tylko dbają o 

mowę ojczystą!
Podobno sztuka dociera do tych 
ludzi, którzy słuchają, czyta-
ją albo patrzą na obraz. Wte-
dy budzi się to coś; uczucie, 
jakie trudno określić słowami. 
Żeby rozpalić serca innych, 
trzeba samemu płonąć. To coś, 
co ma p. profesor, najbardziej 
doceniają studenci Gdyńskie-
go Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku z autorskiej „Polszczy-
zny pięknej i poprawnej”. Piąt-
kowe spotkania od sześciu lat 
wzbudzają w słuchaczach es-
tymę dla rozległej wiedzy ję-
zykoznawczej prowadzącej 
oraz podziw dla jej umiejętno-
ści zainteresowania polszczy-
zną piękną i poprawną. Wraże-
nia estetyczne oraz przeżywa-
nie silnych emocji to nagroda 
uczestnictwa w zajęciach. Jest 
w nich coś pięknego i ulotnego 
jednocześnie, tyle w nich cie-
pła, uśmiechu i sympatii, tyle 
uporu, inspiracji i wzajemnego 
zrozumienia.
Pani profesor ma ogrom po-
mysłów. Z nimi biegnie do  p. 
Do roty Kitowskiej, koordyna-
tor Gdyńskiego Uniwersyte-
tu Trze ciego Wieku i p. Rad-
ka Daru ka,  dyrektora progra-
mowego gdyńskiej YMCA i 
do swoich słuchaczy, znajdu-
jąc zrozumienie i pomoc, taką 
ludzką i serdeczną. Z jej in-
spiracji i uporu, życzliwego 
wsparcia dyrekcji YMCA i stu-
dentów Polszczyzny pięknej i 
poprawnej narodziło się Gdyń-
skie Dyktando dla Seniorów, 
któremu patro nuje Wojciech 
Szczurek, pre zydent Gdyni.
Chętnych wśród młodzieży 
starszej nie brakuje. Naszpiko-
wane ortograficznymi pułap-
kami teksty od początku były 
tematycznie związane z Gdy-
nią. Rozmawiałam z wieloma 
uczestnikami dyktand z ubie-
głych lat; którzy zmierzyli się 
z materią ortografii; mogę rów-
nież wyobrazić sobie twórcze 
napięcie, które towarzyszy po-
wstawaniu autorskich tekstów; 
na tej podstawie wyciągam 
wniosek, że dyktando, czyli 

„Człowiek staje się kimś nie tylko z dorobku, jaki po sobie zostawia, 
 ale z umiejętności wzbudzania w innych radości życia”*

Żeby rozpalić serca 
innych, trzeba 
samemu płonąć

ćwiczenie ortograficzne polega-
jące na zapisywaniu dyktowa-
nego tekstu, jest we współcze-
snym świecie wielkim wyzwa-
niem dla użytkowników języka, 
którym nie jest obojętna jakość 
życia. 
Pani profesor ma jeszcze w za-
nadrzu wiele pomysłów i ma-
rzeń, i wierzy, że się spełnią, 
bo jej przygoda z Polszczyzną 
piękną i poprawną, wśród przy-
jaciół z gdyńskiej YMCA, prze-
cież trwa. 

Zgorzkniały Norwid napisał w 
1880 roku: „Dziś nie szuka nikt 
Piękna (…). – Dziś szuka się 
tego, co jest powabne, / I tego, 
co jest uderzające!” Mam na
dzieję, że i wtedy, i teraz nie da
jemy się zmanipulować blich
trem; poszukujemy i odkrywa
my istotę rzeczy, czyli Piękno!

Rozmawiała 
Elżbieta Wierszko

* J. W. Goethe
** L. Szuman/
*** Harasimowicz

YMCA GDYNIA
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§ 1 Organizatorzy:

Organizatorem VI Gdyńskiego Dyktanda dla Seniorów jest Ognisko ZMCh „Polska YMCA” w Gdyni 
oraz wykładowca i słuchacze Polszczyzny pięknej i poprawnej

§ 2 Zasady uczestnictwa

1. Warunkiem udziału w dyktandzie jest zgłoszenie uczestnictwa do organizatora konkursu. Zapisy 
przyjmuje biuro koordynatora Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w YMCA Gdynia, ul. 
Żeromskiego 26 (pokój nr 19), tel: 620 31 15. 
2. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18 maja br. Udział w dyktandzie jest bezpłatny. 
3. Nad prawidłowym przebiegiem dyktanda czuwa: 
p. Dorota Kitowska, prezes Zarządu Ogniska ZMCh „Polska YMCA” w Gdyni
p. Radosław Daruk, dyrektor programowy Ogniska ZMCh „Polska YMCA” w Gdyni

§ 3 Jury:

p. Gabriela Kurpisz-Kasprzak,(przewodnicząca jury), wykładowca Polszczyzny pięknej i poprawnej, 
autorka tekstów gdyńskich dyktand dla seniorów
p. Barbara Chylak, korekta „Dziennika Bałtyckiego”
i słuchacze Polszczyzny pięknej i poprawnej:
p.Amalia Bykowska
p. Lucja Ćwiok-Górczak
p. Zofia Madej 
p. Maria Rymarz
p. Irena Wójcik
komisja skrutacyjna:
p. Sylwester Górowski (przewodniczący. komisji)
członkowie:
p. Halina Bednarska
p. Anna Teległow 
Sekretarzem VI Dyktanda dla Seniorów jest p. Krystyna Sokołowska, słuchaczka Polszczyzny pięk-
nej i poprawnej.

§ 4 Przebieg konkursu

1. Dyktando odbędzie się 19 maja br. o godz. 12.00 w gdyńskiej YMCA. 
2. Potwierdzenie i rejestracja uczestników rozpocznie się tego samego dnia o g. 11.15. 
3. Każdy uczestnik dyktanda otrzyma swój kod. Jury nie będą znane nazwiska osób piszących dyktan-
do. 
4. Dyktowanego tekstu nie wolno pisać drukowanymi literami.
5. Nieczytelny zapis wyrazu i brak znaku interpunkcyjnego jest traktowany jako błąd. 
6. Poprawki muszą być wyraźnie oznaczone na marginesie oddanej pracy.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego sprawdzianu między uczest-
nikami dyktanda, którzy popełnili tę samą liczbę błędów, lub nie popełnili ich w ogóle. 
8. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi tego samego dnia o godz. 15.00.
9. Jury przyzna tytuł mistrza i wicemistrza (wicemistrzów) ortografii polskiej.

§ 5 Nagrody

1. Dla najlepszych uczestników Dyktanda Organizator przewiduje puchary, dyplomy oraz drobne na-
groy rzeczowe. 
2. Wykaz nagród udostępniony będzie w dniu konkursu. 

§ 6 Postanowienia końcowe:

1. Przy sprawdzaniu prac, jury uwzględni najnowsze zasady pisowni i interpunkcji polskiej, zawarte w 
Wielkim słowniku ortograficznym pod red. prof. Edwarda Polańskiego.
2. W sprawach spornych ostateczny głos należy do jury.
3. Wgląd do własnej pracy będzie możliwy w terminie podanym przez organizatora dyktanda.
4. Uczestnik dyktanda otrzyma tekst dyktanda i komentarz po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród.
5. Udział w dyktandzie jest dobrowolny, a zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regu-
laminu.

Organizatorzy 
Gdynia, maj 2010 r. 

Regulamin VI Gdyńskiego 
Dyktanda dla Seniorów

REKLAMA

YMCA GDYNIA
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Kupiłeś samochód
w kraju lub za granicą?

  

NIE MASZ CZASU LUB NIE LUBISZ 
ZAŁATWIAĆ FORMALNOŚCI 

W URZĘDACH?
Kompleksowa rejestracja pojazdów,

tłumaczenia przysięgłe (wszystkie języki)
Wstąp do nas, a my załatwimy za Ciebie:

*Urząd Celny - akcyza
*Urząd Skarbowy - VAT 24

*Wydział Komunikacji - tablice rej.
   

Wszystko w jednym miejscu - u nas odbierzesz 
tablice rejestracyjne!!! Bez nerwów 
i straty czasu stania w kolejkach!

   

DOJAZD DO KLIENTA
TŁUMACZENIE J.NIEMIECKI

KOMPLET 55 ZŁ

AGENCJA CELNA INTRASAD
Gdynia, ul. Handlowa 29 

(Budynek Urzędu Celnego, 1 piętro, pok. 102)
tel. 513 603 009, 503 901 001

www.rejestrowaniepojazdow.pl

PRZEPROWADZKI 
- usługi przewozowe 
samochód dostawczy z kontenerem
o wym: dł.4,20, szer. 2,10, wys. 2,20
Przewozy na terenie Sierakowic, Kartuz,
Kościerzyny, Lęborka, Wejherowa, Redy, 
Rumi i okolic.
Kontakt pod numerem telefonu: 

GARAŻE - KIOSKI
BLASZAKI - WIATY

KONSTRUKCJE STALOWE
F.T. „WRÓBEL”

Przechlewo, ul. Szkolna 6a
tel. 698 230 205, 798 710 329

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

BULAJE 
MOSIĘŻNE
STALOWE

SPRZEDAM
TEL. 607 074 724

ZIELEŃ SERWIS, 
Wynajem, serwis 

toalet przenośnych, 
tel. 58-694-60-61 

Usługi ciesielsko
- dekarskie

utylizacja azbestu
„DAKORS”

tel. 513 791 889

MIESZKANIA
- PUSTKI CISOWSKIE, Gdy-
nia, II piętro, 33m2, 2 pokoje 
z aneksem kuchennym, duży 
balkon, cena: 217 tys. zł., tel: 
668 413 761

DZIAŁKI
- SPRZEDAM ziemię, 8 ha., w 
miejscowości Wysokie, gmina 
Łęczyce, cena: 9 zł/m2, tel: 
503 137 390. 

- DZIAŁKA ogrodnicza na 
Sucharskiego, domek murowa-
ny, całoroczny, c.o., okna PCV, 2 
pokoje, WC, kuchnia z jadalnią, 
altana na działce, 95 tys. zł., tel: 
506 895 095

- SPRZEDAM działkę uzbro-
joną w centrum Bolszewa,atrak-
cyjnie położoną o pow.1234 m2 
z budynkiem w stanie surowym 
pod działalność gospodarczą. 
Dzwonić po 16.Tel.692-873-
891, (058) 736-17-06  (058) 
778-27-18

MOTORYZACJA
- SPRZEDAM Escort 1,6 benz., 
97 r., bordowy, cena: 3,5 tys. zł., 
tel: 698 920 085

- ANTYRADAR Beltronics 
Vector 965, jeden z najlepszych 
na świecie.Wykrywa wszyst-
kie pasma i nie oszukuje np 
automatycznymi bramami. Stan 
bdb. 500 zł tel. 791-23-97-99 
Wejherowo

FINANSE

- KAWALER, 38 lat, 178 
cm., przystojny, zaradny, bez 
nałogów, do tańca i do różań-
ca pozna zgrabną, zaradną, 
bez nałogów i sympatyczną 
panią w wieku 21 – 31 lat. Tel: 
605 574 971

- WDOWIEC, lat 66, uczci-
wy, niezależny finansowo i 
mieszkaniowo, zmotoryzowany, 
na emeryturze, bez nałogów - 
pozna uczciwą wdowę lub pannę 
w stosownym wieku. Tel. kont. 
885 - 953 - 997

USŁUGI

ZDROWIE

TOWARZYSKIE
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Czwarte i, jak się później okaza-
ło, ostatnie spotkanie lepiej roz-
poczęły gospodynie, które pierw-
szą bramkę straciły dopiero w szó-
stej minucie. Spora w tym zasłu-
ga bramkarki Łączpolu Patrycji 
Mikszto. Jej dobra gra pozwalała 
m.in. na zatrzymanie Kingi Polenz, 
skrzydłowej reprezentacji Polski.
Z czasem gra się jednak wyrów-
nała. W 17 minucie było już tyl-
ko 8:6 dla gospodyń tego spotka-
nia. W miarę upływającego cza-
su przewaga ta topniała coraz bar-

dziej i w 21 minucie był już remis. 
Utrzymywał się do stanu 10:10. Po 
dwóch kolejnych bramkarz Karo-
liny Szwed i Ałły Kotowej zrobi-
ło się 12:10. Jeszcze przed przerwą 
Vistal podwyższył prowadzenie na 
14:11.
W drugiej połowie przewaga Łacz-
polu systematycznie rosła. W 42 
minucie wynosiła już siedem bra-
mek - 20:13. Na kwadrans przed 
końcem spotkania nastąpił ostatni 
zryw przyjezdnych. Zdołały one 
zmniejszyć stratę do pięciu bramek 

w 49 minucie. Trzy minuty później 
gdynianki przeważały już cztere-
ma trafieniami. I to było wszystko, 
na co tego dnia było stać zespół z 
Piotrkowa.
Vistal Łączpol wygrał 30:25 i 
gdyńskie szczypiornistki mogły 
cieszyć się z historycznego w dzie-
jach miasta brązowego medalu.
Pewne jest już, że w przyszłym se-
zonie zespół wzmocni się. Kadrę 
zasilą Małgorzata Sadowska i Sa-
bina Kobzar.
                          Jacek Wiśniewski

Historyczny brąz piłkarek Łączpolu
Gdynia ma pierwszy w historii miasta medal w piłce ręcznej! Szczypiornistki Vistal Łączpolu wy-
grały z Piotrcovią Piotrków Trybunalski czwarty mecz 30:25 i całą konfrontację o brązowy me-
dal rozstrzygnęły na swoją korzyść 3:1. Był to idealny rewanż za porażkę z ubiegłego roku, kie-
dy to właśnie piotrkowianki w meczu o brąz pokonały Łączpol 3:0.



13 maja 2010 r.
czytelnicy@expressgdynski.pl

www.expressgdynski.pl 15SPORT

W pierwszomajowy weekend 
w Trójmieście rozegrano aż 
trzy turnieje tenisowe. Do wal-
ki na korcie stanęły krasnale, 
skrzaty i młodzicy. Najmłodsi 
rywalizowali na kortach gdyń-
skiej Arki w I Wakacyjnym 
Turnieju Krasnali oraz Otwar-
tym Turnieju Wojewódzkim 
Skrzatów. Młodzicy walczyli 
na kortach SKT Sopot w Mię-
dzywojewódzkich Mistrzo-
stwach Młodzików
W pierwszym (z ośmiu) Waka-
cyjnym Turnieju Krasnali ry-
walizowało blisko 20 młodych 
zawodników. W kategorii do 
10 lat zwyciężyli Zoltan Sza-
bo – TKS Arka Gdynia, któ-
ry w finale pokonał Dominika 
Miotk - WTT Wejherowo, oraz 
Michalina Nieścioruk - SKT 
Sopot . Drugie i trzecie miej-
sce zajęły zawodniczki Arki – 
Julia Chmielowiec i Maja Ma-
jewska. W połączonej kategorii 
chłopców i dziewcząt do lat 8 
najlepszą była Pola Wygonow-
ska z Ostródy, która na rów-
ni rywalizowała z chłopcami.  
Równie dobrze spisała się dru-
ga dziewczynka Agata Downar 
- Sopot, która zajęła 3 miejsce, 
tuż za Piotrem Strzałkowskim 
- Płońsk (szczegółowe wyni-
ki znaleźć można na stronach 
www.minitenis.pl i www.ktar-
ka.pl)  Tenisowy weekend był 
bardzo udany dla zawodników 
gdyńskiej Arki.  Jakub Kieżun 

wygrał Otwarty Turniej Woje-
wódzki Skrzatów  pokonując w 
bardzo zaciętym finale Macie-
ja Karczmarczyka - SKT Sopot 
3/6 6/2 10/7. Wśród skrzatek 
najdalej dotarła Natalia Kac-
przyk, która w półfinale uległa 
późniejszej zwyciężczyni Do-
rocie Szczygielskiej - SKT So-
pot  6/2 6/3. W sopockich Mię-
dzywojewódzkich Mistrzo-
stwach Młodzików dwoje za-
wodników TKS Arka zaliczy-
ło bardzo udany występ. Kasia 
Kowalska w meczu półfina-
łowym wygrała z Anią Świ-
tajską  - SKT Sopot 6/3 7/5, 
niestety w finale nie dała rady 
świetnie dysponowanej Agacie 
Bieńkowskiej - WTT Wejhero-
wo i przegrała  6/1 6/0. Ogrom-
nym sukcesem  Łukasza  Zapa-
ły było pokonanie w półfinale 
rozstawionego z nr 1 Flawiusza 
Czarneckiego KS Start - Wisła 
Toruń.  Dobra gra Łukasza roz-
budziła nadzieje na zwycięstwo 
w Mistrzostwach jednak nie 
sprostał grze  Czarka Walkusza 
- SKT Sopot i przegrał 6/1 6/4. 
Międzywojewódzkie Mistrzo-
stwo Młodzików dla „Arki” 
wywalczył Olivier Szabo, któ-
ry w parze z Adrianem Kowal-
skim (SKT Sopot) wygrał tur-
niej deblowy w finale pokonali 
parę KS Start-Wisła Toruń Fla-
wiusz Czarnecki – Marcel Ję-
druszczak 6/2 6/4. 

(MaK)

Tenisowy Klub Sportowy Arka 
rozpoczyna nabór dzieci i mło-
dzieży do szkółek. Zapraszamy 
wszystkich od 5 do 105 lat. Klub 
prowadzi szkolenie dla dzieci i 
młodzieży na każdym poziomie 
zawansowania (początkujący – 
zawodniczy) i po raz pierwszy 
kursy dla dorosłych!  „Starszą 
młodzież” zapraszamy na zor-
ganizowane treningi grupowe, 
które są świetną formą spędza-
nia wolnego czasu, sposobem 
na wysportowaną sylwetkę oraz 
poprawę kondycji  na świeżym 
powietrzu, a to wszystko pod 
okiem wykwalifikowanych tre-
nerów.  Aby zachęcić najmłod-
szych do gry w tenisa TKS Arka 
zaprasza wszystkie dzieci na 

Festyn Tenisowy z okazji Dnia 
Dziecka, który odbędzie  w so-
botę 29 maja o godz.10:00 (na 
kortach przy ul. Ejsmonda 3). 
W programie:  podstawy mini 
- tenisa, zapoznanie z tenisem – 
sportem dla każdego, konkursy 
sprawnościowe, losowanie war-
tościowych nagród – m. in. dla 
5 uczestników turnusy „Wakacji 
z rakietą”!
Serdecznie zapraszamy!  
Szczegółowe informacje o kur-
sach dla dorosłych, szkoleniu 
dzieci i młodzieży i Festynie z 
okazji Dnia Dziecka znajdziecie 
na stronie  www.ktarka.pl  lub  
u Marty Kurzacz tel. kom. + 48 
603 397 822.

(MaK)

Tenisowa majówka 
w Trójmieście

Nabór i festyn
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Arka jest bardzo bli-
ska utrzymania! Żoł-
to-niebiescy zagra-
li fenomenalnie we 
wtorkowy wieczór i 
w „dziesiątkę” poko-
nali 2:1 bezpośred-
niego rywala w walce 
o utrzymanie - Piasta 
Gliwice.
Ten mecz piłkarze 
Arki po prostu musieli 
wygrać. Porażka z Pia-
stem Gliwice oznacza-
ła spadek do pierw-
szej ligi.

Arka przystąpiła do tego spotka-
nia w defensywnym ustawieniu 
4-5-1. Trener Dariusz Pasieka 
na szpicy wystawił Przemysła-
wa Trytko. Przez pierwsze mi-
nuty obie drużyny ostrożnie 
poruszały się po boisku. W 14 
minucie z boiska zszedł kon-
tuzjowany Tadas Labu-
kas. Jego miejsce na mu-
rawie zajął Wojciech Wil-
czyński. Paradoksalnie, 
Arka w tym momencie za-
częła grać lepiej. Głównie 
za sprawą Wilczyńskiego. 
Już w 18 minucie mógł on 
otworzyć wynik spotka-

nia. Niewiele brakowało, by 
opanował zagraną w pole karne 
piłkę przez Miroslava Bożoka, 
a wówczas znalazłby się w sy-
tuacji „sam na sam” z bramka-
rzem Piasta. Dwie minuty Wil-
czyński odbierał już gratulacje 
za zdobycie bramki na 1:0. Na-
pastnik Arki wykorzystał pre-
cyzyjne podanie w pole karne 
Filipa Burkhardta i przymierzył 
idealnie w długi róg. Od 33 mi-
nuty gospodarze zaczęli grać w 
„dziesiątkę”. Drugą żółtą, a w 
konsekwencji czerwoną kartkę, 
otrzymał Marcin Budziński.
Kolejna strata ponownie nie 
osłabiła Arki. To żółto-niebie-
scy wciąż stwarzali więcej oka-
zji strzeleckich. Pierwszych 10 
minut drugiej połowy ewident-
nie należało do nich. Z kolei 
w 58 minucie przyjezdni mie-
li dobrą okazję do wyrównania. 
Uderzał Mariusz Muszalik, ale 
jego strzał skutecznie zabloko-
wał Norbert Witkowski. W 69 
minucie to gospodarze mieli 
doskonałą okazję do podwyż-

szenia prowadzenia. Adrian 
Mrowiec wrzucił piłkę w pole 
karne, a tam najwyżej wysko-
czył Łukasz Kowalski. Strzał 
głową efektowną paradą wybił 
na rzut rożny Maciej Nalepa. W 
miarę upływu czasu Piast grał 
coraz bardzie ofensywnie. W 
81 minucie za obrońcę Macieja 
Michniewicza wszedł ofensyw-
nie grający Roman Maciejak.
Pięć minut później na Narodo-
wym Stadionie Rugby wybuchł 
szał radości. Po dośrodkowaniu 
Bożoka głową piłkę do bram-
ki skierował Trytko. W drugiej 
minucie doliczonego czasu gry 
Kamil Glik zdobył honorowe 
trafienie dla przyjezdnych.
Dzięki zwycięstwu Śląska 
Wrocław 4:2 z Odrą Wodzi-
sław Śląski Arka opuściła miej-
sce w strefie spadkowej na jed-
ną kolejkę przed zakończeniem 
rozgrywek. Ma 28 punktów i o 
jedno „oczko” wyprzedza gli-
wickiego Piasta, a o dwa Odrę 
Wodzisław.
Ostatnia kolejka ekstraklasy 

Do utrzymania 
jeden krok...

„Żółto-niebiescy wciąż stwarzali 
więcej okazji strzeleckich. Pierw-
szych 10 minut drugiej połowy 
ewidentnie należało do nich.”

odbędzie się w najbliższą sobo-
tę o godz. 17. Arka zagra na wy-
jeździe ze Śląskiem Wrocław. 
Gliwicki Piast podejmie pewną 
utrzymania Cracovię Kraków, a 
Odra zmierzy się na wyjeździe 
z drugim krakowskim klubem - 
Wisłą.

Arka Gdynia - Piast Gliwice 2:1 
(1:0)
Bramki: 1:0 - Wilczyński (20), 
2:0 - Trytko (86), 2:1 - Gilk 
(90+2).
Żółte kartki: Ol-
szar, M. 
Ko-

walski, 
Glik (Piast). Czerwona: Budziń-
ski (Arka).
Arka: Witkowski - Ł. Kowal-
ski, Ulanowski, Mrowiec, So-
kołowski, Labukas (Wilczyński 
14, Robakowski 85), Burkhardt, 

Budziński, Ława, Bożok 
(Wachowicz 90), Trytko.
Piast: Nalepa - Mich-
niewicz (Maciejak 81), 
Glik, M. Kowalski, Sza-
ry, Olszar, Zganiacz, Wil-
czek, Muszalik, Chyla-
szek (Pietroń 36), Smek-
tała (Paluchowski 70).

Jacek Wiśniewski
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