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WIADOMOŚCIOd redakcji

Zapraszam na stronę
www.dobrewiadomosci.eu
www.dobrewiadomości.eu/wydawnictwo

na 4 stronie znajduje się repertuar zdjęcia oryginalnych dzieł wielkiego 
Filharmonii oraz na 12 str. repertuar astronoma, otrzymane dzięki uprzejmości 
Teatru Miniatura. W tym wydaniu znajdą Działu Zbiorów Specjalnych Biblioteki 

Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk. Państwo również wywiady ze znanymi 
Jako się rzekło, nowa wersja naszego ludźmi, pasjonatami  muzyki. Jest to 
miesięcznika stwarza nowe możliwości, a wywiad ze znanym skrzypkiem i 

pedagogiem Krzysztofem Jakowiczem więc jeszcze więcej tych dzieł znajdą 
oraz na str. 5 z pianistą i kompozytorem P a ń s t w o  w  z a k ł a d c e  „ P o d r ó ż e  
Leszkiem Możdżerem. Obaj panowie są intelektualne".O Heweliuszu opowiada 
uśmiechnięci i rozsiewają wokół siebie nam Dorota Jesionek, kolejna osoba z 

Witam Państwa pozytywną energ ię.  Prawdziwym pasją poznawczą pozytywnie nastawiona 
bardzo serdecznie i pragnę poinformować pas jona tem jes t  równ ież  Jerzy  do świata, lubiąca poznawać jego różne 
o wielkich zmianach. Otóż idziemy z Snakowski, znawca i popularyzator zakątki. Swoją pasją podróżniczą dzieli się 
duchem postępu i od tego wydania „Dobre opery, musicalu i baletu. Polecam lekturę z nami na stronie internetowej w zakładce 
Wiadomości" będą ukazywały się tylko w jego tekstu na stronie 11 o Arii, a w związku „Podróże po świecie". Naprawdę, mam 
wersji internetowej. Każde nowe wydanie, z tym, że nasze możliwości znacznie się wielkie szczęście znać tyle interesujących 
w dotychczasowym kształcie, będzie teraz zwiększają, więc po kliknięciu na osób, ciekawych świata, pomocnych i 
można przeczytać na ekranie monitora (po słowa zaznaczone niebieskim kolorem uśmiechniętych! A przecież znam jeszcze 
kliknięciu na strzałkę w środku kartki, nie w mogą Państwo wysłuchać fragmentów więcej takich osób! Rację ma pan 
rogu), pobrać na swój komputer w postaci muzycznych związanych z tym tekstem.  Krzysztof Jakowicz, który w wywiadzie 
p l i ków pd f  l ub  wydrukować  na             Podobnie jest z reklamami. Teraz mówi o tym, że swoją optymistyczną 
swojej domowej drukarce ze strony wszystkie reklamy są kolorowe i postawą możemy przyciągać życzliwych 
www.dobrewiadomosci.eu bezpośrednio podłączone do stron ludzi i wszystko to co dobre. W „Dobrych 

Wiadomościach" wszystkie strony Aby czytanie było łatwiejsze można sobie internetowych ogłoszeniodawców, 
przepojone są optymizmem i pozytywnymi powiększyć strony naszego miesięcznika posiadających swoje strony. Wystarczy 
aspektami życia i mam nadzieję, że nadal na cały ekran i jeszcze dodatkowo kliknąć w dowolnym miejscu takiej 
będą Państwo naszymi ogłosze-wybrany fragment. reklamy, a uzyskujemy jeszcze więcej 
niodawcami, czytelnikami i sympatykami. W najnowszym wydaniu znajdą Państwo informacji o tej firmie.  
M i ł e j  l e k t u r y  n o w e g o  w y d a n i a  wszystkie dotychczasowe działy – a więc Pasjonatami są również Państwo Zofia i 
miesięcznika i wszystkich informacji na 16 stronie jest Spinaker, w którym Henryk Ruserowie, organizatorzy 

Marek Zwierz zawartych na stronie internetowej oraz  - miłośnik muzyki spacerów po Gdańsku, a także wędrówek 
wiele radości w sercu życzy klasycznej, korespondent miesięcznika górskich, o których informujemy na 13 

„Żagle", żeglarz i oceanograf opisuje s t ron ie .  Pańs two Ruserowie  są  
tematy żeglarskie. Na 15 stronie zawsze znakomitym przykładem, że można być      Marta Polak 
szarmancki wobec pań, chętnie służący pogodnym, dobrze zorganizowanym i                                                                      
pomocą i radą Mariusz Zamkowski aktywnym w wielu dziedzinach, nawet jeśli 
p rzedstawia  nam swoje  ko le jne już dawno skończyło się 18 lat. Kolejną 
opowiadanie. Jest też 13 strona osobą z pasją jest sympatyczna dizajnerka 
poświęcona czworonożnym przyjaciołom. Agata Gajewska, absolwentka gdańskiej 
Tym razem jest tam trzecia i ostatnia część ASP, dla której malarstwo, grafika, 
tekstu o wyżywieniu psów, wcześniejsze projektowanie wnętrz nie kryją tajemnic i 
znajdą Państwo w Nr 7-8 oraz 9/2010. Tak na 10 stronie proponuje nam dokonanie 
jak zawsze, na 2 stronie proponuję zmian w mieszkaniu. Dobry pomysł - 
zagadki z nagrodami, zachęcam do wiosna tuż, tuż! 
wzięcia udziału w zabawie! Nowymi O znalezionej Biblii Gdańskiej z XII wieku 
fundatorami nagród jest sopocki piszemy na 3 stronie. I znów, korzystając z 
Sfinks700 oraz zawsze pogodna i chętna nowych możl iwości – dodatkowe 
do rozmów z klientami pani Bożena informacje znajdą Państwo na naszej 
Słupska OPTYK z Przymorza. stronie internetowej w zakładce „Podróże 
Rok 2011 obchodzimy jako rok Czesława intelektualne". Jest tam dokładny opis tego 
Miłosza, w setną rocznicę urodzin poety. Z znaleziska otrzymany z Muzeum 
tej okazji od 18 do 25 marca br. Polska Archeologicznego w Gdańsku. 
Filharmonia Bałtycka organizuje wiele Rok 2011 jest też rokiem Jana Heweliusza, 
wyda rzeń  muzyczno - l i t e rack i ch .  proponuję więc na 6 i 7 stronie zapoznanie 
Szczegółowe kalendarium znajdą się z jego osobą i dokonaniami. Znajdą 
Państwo na naszej okładce. Jak zawsze tam Państwo niebywały rarytas, czyli 
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WIADOMOŚCISensacyjne odkrycie gdańskich archeologów 
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Sonia

Podczas wykopalisk przy Bazylice że skrawek pergaminu zapisany jest z chwały zbawienia"   czytamy w 
Mariackiej w styczniu 2009 roku, dwóch stron starannym średniowiecznym przekładzie Żydowskiej Apokalipsy 
odnaleziono fragment pergaminu z pismem (tzw. minuskułą karolińską) a więc udostępnionym przez Gdańskie Muzeum 
zapisem apokaliptycznej wizji końca jest to znalezisko pochodzące z XII wieku. Archeologiczne.
świata. Odkrycia tego dokonano w Uwieczniony na nim tekst to fragment Odnaleziony fragment stanowi 1/20 karty, 
wypełnisku latryny. apokryficznej księgi Starego Testamentu, która zdaniem archeologów miała wymiary 

zwanej IV Księgą Ezdrasza (Żydowską 20 na 30 cm, czyli rozmiar przybliżony do 
Apokalipsą). dzisiejszego A4.

Jako że nie zachowały się oryginalne Najprawdopodobniej właściciel księgi, z 
zapisy Ezdrasza, jego Księgę znamy której pochodzi fragment pergaminu nie 
wyłącznie z późniejszych przekładów był świadomy jej wartości. Miejscy 
(zakonników, głównie po łacinie). introligatorzy z XV wieku przyczynili się do 
Dotychczas na świecie odnaleziono zniszczenia wielu, uważanych przez nich 
zaledwie sześć kopii, gdański fragment za przestarzałe, dokumentów X-XI-
jest numerem siedem. wiecznych, które wykorzystali do produkcji 

okładek dla nowych ksiąg.
Ezdrasz pisze, że podczas błagalnych 

Więcej informacji o tym odkryciu modłów za nieszczęsny los Izraela, 
znajdą Państwo na naszej stronie przyszedł do niego anioł, za pośre-

dnictwem którego przemawiał do niego internetowej w zakładce Podróże 
sam Bóg: „ Przyszedłem ci pokazać oraz intelektualne. Jest tam 19-stronicowe 
pokażę ci to, co ma nastąpić jeszcze opracowanie, które otrzymaliśmy 
nadchodzącej nocy. Lud musi odkupić dzięki uprzejmości Muzeum Archeolo-

Analiza przeprowadzona prze Tomasza swoje grzechy przykładnym życiem, w gicznego w Gdańsku ul. Mariacka 25/26       
Płóciennika w Zakładzie Papirologii ogniu piekielnym pieca Gehenny spaleni  
Uniwersytetu Warszawskiego wykazała, zostaną grzesznicy, a pobożni dostąpią mag@archeologia.pl

www.archeologia.pl

Biblia Gdańska

http://www.oknadrzwi.info.pl
http://www.ubezpieczenia-dankas.com.pl
http://www.swiatpuszystej.pl
http://www.swiatpuszystej.pl
http://www.gama.gda.pl
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WIADOMOŚCILeszek Możdżer  - na dziecięcym castingu 
aktorskie, dykcja, a także poczucie rytmu i Możdżera. Pod kątem aktorskim i 
muzykalność. Dzieci oceniane są przez tanecznym dzieci ocenia Marian Konrad 
profesjonalistów. Rajski  i Jadwiga Możdżer. Zbieżność 
Na zdjęciu poniżej znany muzyk jazzowy nazwisk nie jest tu przypadkowa  Jadwiga i 
Przemysław Dyakowski wyklaskuje rytmy z Leszek są rodzeństwem. 
dziećmi, a przy pianinie widzimy Leszka 

We wszystkie soboty lutego w Klubie „Bolek 
i Lolek" ul. Kołobrzeska 57  na Przymorzu 
organizowane są castingi do zespołu 
Sendra Tari Darmai Jadwigi Możdżer. Pod 
uwagę brane są zdolności ruchowe, 

A oto wywiad, którego jesteśmy skazani na sukces. mądrość, żeby wiedzieć, jakie rachunki się 
udziel i ł  mi  Leszek Widać u Pana radość i po prostu miłość płaci za te wszystkie sukcesy.
Możdżer: do ludzi, do dzieci...  Od niedawna jest  Pan szefem 
Jak ocenia Pan dzieci, No, tak, to prawda. Ja nie chcę używać tu sopockiego SFINKSA. Jakie emocje 

zbyt wielkich słów, ale to jest zawsze duże k t ó r e  p r z y s z ł y  n a  temu towarzyszą?
Jest to dla mnie też odkrycie. Bycie wzruszenie, jak mała buźka  rozpromienia casting?
animatorem kultury jest dla mnie bardzo się uśmiechem,  bo to dziecko właśnie coś To już trzecia sobota 
pouczające, bo zobaczyłem jak od kuchni zrozumiało i poczuło radość z uprawiania kiedy organizowane są castingi. Jest to dla 
wygląda organizacja koncertów, jakie to są muzyki, jest to wielkie doświadczenie.mnie przeżycie i takie odkrycie jakim to 

Chciałabym cofnąć się teraz do czasów emocje, obciążenia, zależności, ten świat muzyka jest pasjonującym medium, dzięki 
któremu dzieci tak się otwierają i zaczynają dawniejszych kiedy to tworzył Pan „Sen jest obdarzony swoją grawitacją. Do tej 
się cieszyć chwilą. Ja dopiero niedawno Nocy Letniej". Czy to prawda, że był Pan pory negocjowałem stawki w jedną stronę, 

patrzyłem na świat organizacji  koncertów zrozumiałem czym zajmuje się moja wtedy zupełnie odizolowany od świata? 
tylko z jednej strony, a teraz uczę się tego siostra. Jaką robi dobrą robotę,  o wiele Tak, rzeczywiście tak było. Zamknąłem się 
świata z drugiej strony, czyli z pozycji ważniejszą niż te moje koncerty, występy, w pracowni na długo, nawet się nie goliłem. 
promotora koncertu, organizatora, a także spektakularne wydarzenia. One owszem Pisałem ten spektakl  przez 11 miesięcy. 
z jakim to się wiąże obciążeniem, ryzykiem. są błyskotliwe, duże, pachnące, ale praca Okazuje się, że cały czas ten spektakl żyje, 
To daje mi pełną wiedzę na temat  tzw. mojej siostry to jest ta prawdziwa sól ziemi, jest ciągle grany w teatrze  w Poznaniu, a w 
show-biznesu.  Myślę, że dzięki temu będę to co jest najważniejsze, czyli praca z najbliższych dniach będzie pokazany w 
sprawniejszym artystą, będę rozumiał, co dziećmi. Siostra wykonuje świetną robotę. Teatrze Muzycznym w Gdyni.
czuje ktoś, kto zaprasza mnie na koncert. Zrozumiałem to, poczułem i bardzo Cieszę się, że ten materiał muzyczny ma 

chciałbym jej pomóc i samemu się czegoś swoje życie i ma ludzi, którzy kontynuują Jakie są Pana najbliższe plany?
nauczyć. spektakl, a te nuty kiedyś pracowicie Mam trochę pracy. W tym tygodniu jadę na 

parę koncertów po Polsce. Mam też dwa I świetnie włączył się Pan do tego napisane  przeze mnie w poczuciu 
duże zamówienia płytowe, jedno z muzyką projektu. Jestem pełna podziwu jak odrzucenia i izolacji, do dziś służą ludziom.
Komedy, drugie z muzyką Jana Sebastiana pogodnie odnosi się Pan do dzieci, z Niedawno przyznano Panu nagrodę 
Bacha, będę to pomału realizował. No i uśmiechem sprawdza ich umiejętności  Sztorm. Gratuluję i chcę zapytać jakie 
oprócz tego bardzo intensywnie pracuję oraz jednocześnie uczy i bawi muzyką. jest Pana podejście do nagród? 
nad tym, żeby SFINKS  stał się Sam wiem jak to było, jak  godzinami Zawsze mówię, że nagrody są bardzo 
rzeczywiście Sopockim Forum Integracji musiałem się uczyć i ćwiczyć. Wiem na ważne, bo wzmacniają ego. Bez ego nie 
Nauki, Kultury i Sztuki, bo taki  jest skrót, czym polega proces zrozumienia frazy dałoby się czegokolwiek  w życiu zrobić. 
taki napis jest na naszym budynku. muzycznej, zrozumienia rytmu czy jakiegoś Ego jest ważne, ale ego jest głupie. Oprócz 
W nazwie jest jeszcze cyfra 700...motywu, który na początku wydaje się tego, że człowiek  wzmacnia swoje ego, to 
Tak, 700 to magiczna cyfra, która mam abstrakcyjny, a potem, jeśli poświęci mu się jeszcze cały czas musi poszukiwać 
nadzieję podniesie nas pod same niebo.trochę uwagi i czasu, okazuje się, że nie ma mądrości. 
O, i tak trzymać. Dziękuję za rozmowę i już żadnej tajemnicy Chcę to młodym Ego bywa też próżne...
życzę powodzenia! ludziom uzmysłowić, że granie muzyki jest Tak, ego jest próżne, ale to jest coś, dzięki 

to przede wszystkim uważność. To jest to, czemu przybieramy jakąś formę, mamy 
sukcesy, z tego właśnie czerpiemy zdjęcia i rozmowa Marta Polakco w ogóle jest  najważniejsze w życiu, że 

jeśli robimy coś uważnie, to z reguły inspirację, ale trzeba też mieć jeszcze 
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WIADOMOŚCIJan Heweliusz (28 stycznia 1611- 28 stycznia 1687)

Nie tylko piwowar I astronom… sobą z Anglii. Heweliusz był znanym i szanowanym astronomem. 
Korespondował z wybitnymi postaciami świata nauki i polityki ówczesnej 

Jan Heweliusz urodził się 28 stycznia 1611 roku. O ludziach, którzy  przyszli Europy. Należał do prestiżowych towarzystw naukowych np. do angielskiego 
na świat w tym dniu, pod znakiem Wodnika, astrolodzy mówią, że są Towarzystwa Królewskiego w Londynie. Był też stypendystą „Króla Słońce", 
nowocześni i oryginalni. W przypadku Jana Heweliusza, słynnego  francuskiego króla Ludwika XIV. 
gdańskiego astronoma, badacza gwiazd, horoskopy na pewno nie kłamią, Słynny astronom był też wynalazcą obdarzonym zdolnościami technicznymi. 
co w pełni potwierdza jego życiorys. Wykonał np. prototyp peryskopu. Opanował tajemnice sztuki 
Wprawdzie żył w XVII wieku, ale był postacią na miarę Renesansu. Śmiało miedziorytniczej i grawerskiej. Konstruował zegary słoneczne i wahadłowe. 
można powiedzieć, że miał kilka wcieleń i odnosił sukcesy na wielu polach. Sam projektował skomplikowane instrumenty do pomiarów 
Był nie tylko astronomem, ale też piwowarem, reprezentantem miejskiej astronomicznych, szlifował soczewki do lunet, budował teleskopy. Kreślił 
władzy, naukowcem, wynalazcą, artystą, wydawcą. również mapy.
Jako lokalny polityk Heweliusz stopniowo awansował w samorządowej Był też artystą – rzemieślnikiem, np. dla pierwszej żony Katarzyny 
hierarchii. Początkowo przez 10 lat był ławnikiem, a następnie przez 36 własnoręcznie wykonał piękną szkatułkę na biżuterię.
rajcą Rady Starego Miasta. Który ze współczesnych gdańskich radnych W swoim długim, jak na owe czasy życiu, a przeżył 76 lat, spełnił się też jako 
może poszczycić się takim stażem? Żaden! ojciec rodziny. Miał dwie żony – wspomnianą już Katarzynę Rebeschke, 
Jako piwowar był niezrównany w swoim fachu.  W odziedziczonym po ojcu  córkę sąsiada, piwowara i Elżbietę Koopmann,  z zamożnej rodziny 
browarze przy ul. Korzennej na gdańskim Starym Mieście produkował kupieckiej. Były od niego młodsze, ale podzielały jego zainteresowania.
słynne gdańskie  piwo jopejskie. Brązowo - złocisty płyn magazynował w Dzięki pierwszej powiększył majątek o browar i dwie kamienice przy ul. 
dzierżawionych piwnicach ratusza staromiejskiego. Przez wiele lat był Korzennej. Ta przedsiębiorcza kobieta prowadziła rozliczne interesy męża, 
nawet starszym cechu piwowarów, bo koledzy po fachu doceniali jego co pozwalało mu  poświęcać czas na astronomię. Ich szczęśliwy, choć 
sukcesy w branży. bezdzietny związek trwał 27 lat. Śmierć Katarzyny była wielkim ciosem dla 
O talencie gdańszczanina do pomnażania majątku mogą też świadczyć Jana. Wkrótce jednak w jego życiu pojawiła się 16-letnia Elżbieta, młodsza 
oznaki zamożności przedsiębiorczego patrycjusza. Posiadał nawet własną od niego o 36 lat. Po upływie żałoby wzięli ślub. Przeżyła z nim 24 lata. Dała 
cegielnię i niewielką stadninę koni oraz drukarnię. Był także właścicielem mu trzy córki i syna. Druga małżonka okazała się nie tylko najwierniejszą 
letniej posiadłości za murami miasta, koło Bramy Oliwskiej. To właśnie tam towarzyszką życia uczonego, ale też pojętną uczennicą i prawą ręką. Z 
uprawiał owoce cytrusowe, którymi obdarowywał specjalnych gości. czasem zdobyła uznanie w środowisku i została uznana za pierwszą kobietę 
Jednak w Europie najbardziej był znany jako człowiek nauki. – astronoma.
W młodości odbył studia prawnicze i ekonomiczne w Lejdzie, w Holandii. Oboje prowadzili badania i nocne obserwacje nieba. Dlatego nie jest 
Potem w Anglii i Francji pogłębiał wiedzę z matematyki, mechaniki i przypadkiem, że dzieło „Machina coelestis" zdobi rycina przedstawiająca 
astronomii. Podróżował też po Niemczech, Szwajcarii, Italii. W 1634 r. Jana i Elżbietę obsługujących wielki astronomiczny oktant, a jeden z 
powrócił do rodzinnego Gdańska, gdzie osiadł na stałe. Nie skusiła go kraterów na Wenus został nazwany Corpman, na cześć Elżbiety od 
nawet oferta objęcia prestiżowego stanowiska w nowym Królewskim angielskiej wersji jej nazwiska.
Obserwatorium Astronomicznym w Paryżu. Schyłek lat siedemdziesiątych XVII wieku był okresem próby dla małżonków 
Jednak od przesiadywania w kupieckim kantorze wolał burzliwe dyskusje w – umarł ich pierworodny i jedyny syn Jan. Wkrótce potem mściwy sługa 
gronie wybitnych uczonych Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego. wzniecił w domu Heweliuszów pożar. Ogień strawił całe obserwatorium, 
Największy wpływ na Jana Heweliusza miał wybitny matematyk Piotr przyrządy badawcze, bibliotekę, a także materiały gromadzone przez lata do 
Krüger. To właśnie Krüger zachęcił młodego gdańszczanina do kolejnych prac naukowych. Od śmierci w płomieniach uratowała 
zainteresowania się astronomią. domowników ulubiona papuga, która zaalarmowała mieszkańców.
Szybko słynne stały się czwartkowe dysputy naukowe w gościnnym domu Jednak dzięki wsparciu przyjaciół, władców – mecenasów i przede 
pana Jana. Tym bardziej, że jego dom był lokalną osobliwością z racji wszystkim Elżbiety, Heweliusz odtworzył większość wyników badań.
obserwatorium astronomicznego, do którego Heweliusz sam Po śmierci męża Elżbieta podjęła się wydania jego dzieł, np. katalogu 
zaprojektował i własnoręcznie wykonał instrumenty astronomiczne. gwiazd, który z wdzięczności zadedykowała królowi Janowi III Sobieskiemu.
Pierwsze obserwatorium z trzema obrotowymi pawilonami Heweliusz Przez dziesięciolecia śladem po Janie Heweliuszu było stylowe epitafium w 
zbudował na specjalnej platformie ponad dachami trzech kamienic na kościele św. Katarzyny, gdzie został pochowany, a także jeden z miejskich 
Starym Mieście. Gospodarz podejmował tutaj nawet koronowane głowy. placów, nazwany jego imieniem.  
Odwiedzali go i Jan Kazimierz z Marią Ludwiką i Jan III Sobieski  z Dzisiaj przypominają o nim nie tylko pomniki. Głośno o dokonaniach 
Marysieńką. Astronom był zaprzyjaźniony z bohaterem spod Chocimia, bo wybitnego astronoma również w kolejne rocznice jego urodzin i śmierci. 
wielokrotnie stawiał władcy  horoskopy. Zaś w 1683 r. dla upamiętnienia Prezydent Gdańska od ponad dwudziestu lat honoruje wybitnych 
zwycięstwa wojsk polskich pod Wiedniem Heweliusz nadał nowo opisanej naukowców nagrodą imienia słynnego gdańskiego badacza. Natomiast 
konstelacji gwiazd nazwę „Tarcza Sobieskiego". Natomiast królowa Rada Miasta Gdańska ogłosiła 2011 rok Rokiem Heweliusza 
Marysieńka podczas pobytów na Pomorzu często pożyczała od astronoma O popularności  pana Jana wśród współczesnych mogą świadczyć również 
przyrządy do prywatnych obserwacji nieba.  wyniki prasowego plebiscytu na gdańszczanina tysiąclecia. Heweliusz 
W Gdańsku przeprowadził Heweliusz wiele obserwacji księżycowych, otrzymał najwięcej głosów. Pokonał nawet noblistów - Lecha Wałęsę i 
słonecznych i  planetarnych. Wyniki opublikował w swoich słynnych Güntera Grassa!
dziełach: „Selenografii", „Cometografii" oraz „Machina Coelestis". Imię Heweliusz będzie też nosił polski satelita, który w 2013 roku poleci w 
Wprowadził też do naukowej terminologii nowe pojęcia. Na przykład, do kosmos. Ten międzynarodowy projekt zakłada obserwacje najjaśniejszych 
dzisiaj używana jest  nazwa faculae  dla określenia jasnych  regionów gwiazd, które astronom z ul. Korzennej za życia szczególnie sobie upodobał.
wokół plam słonecznych. Dorota Jesionek  
Mówiono, że gdański astronom wzrok miał tak dobry, że mógł dostrzec 
gołym okiem nawet najmniejsze gwiazdy. Zbudował jednak olbrzymie Powyższy tekst został zaprezentowany przez gdańską przewodniczkę 
przyrządy pomiarowe, które sam zaprojektował. Dzięki nim zdołał Dorotę Jesionek na XXXIX Konkursie Krasomówczym Przewodników PTTK 

i Młodzieży Szkolnej, który odbył się w dniach 26-28 listopada 2010 roku na udoskonalić dokładność pomiarów. Obliczenia Heweliusza potwierdził w 
Zamku w Golubiu - Dobrzyniu. Jury przyznało Dorocie Jesionek szóste czasie swojej wizyty w Gdańsku Edmund Halley, również znany astronom.  
miejsce.Gratulujemy!  Przeprowadził wówczas pomiary teleskopem, specjalnie przywiezionym ze 
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Sonia

Rok 2011 zosta³ og³oszony rokiem s³ynnego opiekuna, który odpowiada³ na pytania Gdañska i nauki polskiej". Spotkania 
gdañszczanina Jana Heweliusza. Inauguracja zwiedzaj¹cych i w rêkawiczkach przek³ada³ organizowane s¹ w Sali Wystawowej w 
mia³a kilka mocnych akcentów takich jak np. karty cennego dzie³a... budynku Biblioteki ul. Wa³owa 15 o godz. 
koncert znakomitej wokalistki jazzowej 16.00, w drug¹ œrodê miesi¹ca. 
Cassandry Wilson, wrêczenie dorocznych Oto niektóre zaprezentowane tytu³y:                                                                                                  

Dorota JesionekNagród Naukowych Prezydenta M. Gdañska *Selenographia (1647) - najwa¿niejsze dzie³o 
im. Jana Heweliusza i innych, o których by³o uczonego zawieraj¹ce opis obserwacji 

Wspomniane wy¿ej wyk³ady odbêd¹ siê:g³oœno na Wybrze¿u. Ksiê¿yca oraz liczne rysunki jego faz, 
09 marca - prof. dr Andrzej Januszajtis - Du¿ym zainteresowaniem cieszy³a siê te¿ *Machina coelestis (1673) - przedstawia 
,,Heweliusz – inaczej...", prezentacja oryginalnych dzie³ wybitnego historiê astronomii i opis gdañskiego 
13 kwietnia - mgr Lidia Z.Pszczóùkowska gdañszczanina. Cenne ksiêgi pokaza³a obserwatorium, opisy zaæmieñ Ksiê¿yca i 
,,Heweliusz – Autor korespondencji z goœciom w ostatni¹ sobotê stycznia Biblioteka planet oraz obliczenia astronomiczne, 
wybitnymi postaciami úwiata naukowego i Gdañska PAN. Specjalny pokaz okaza³ siê *Cometographia (1668) - dedykowana 
politycznego ówczesnej Europy", wyj¹tkow¹ okazj¹ do obejrzenia XVII- Ludwikowi XIV, dotyczy obserwacji komet i ok. 
11 maja - dr hab. Jarosùaw Wùodarczyk -wiecznych ksi¹g przechowywanych w 200 gwiazd od czasów najdawniejszych, 
,,Heweliusz – Cz ùonek zagranicznych bibliotecznych zasobach. Warto wiedzieæ, ¿e *Prodromus Astronomiae (1690) -  wydany ju¿ 
towarzystw naukowych"BG PAN jako jedyna na œwiecie posiada w po œmierci Heweliusza, ukazuje atlas nieba i 
08 czerwca - mgr Helena Dzienis -,,Heweliusz swoich zbiorach komplet dzie³ astronoma, a nowe gwiazdozbiory zaproponowane przez 
– Chluba Gdañska".     niektóre z nich zawieraj¹ odrêczne dedykacje wybitnego badacza.

Jana Heweliusza dla gdañskiej ksi¹¿nicy, o 
Du¿o ciekawych informacji znajd¹ Pañstwo   czym mogli przekonaæ siê ci, którzy przyszli na Jednym z eksponatów by³ tak¿e globus nieba z 
na stronie   oraz pokaz. To by³a prawdziwa uczta dla oka! Warto 1728 roku, (równie¿ ze zbiorów Biblioteki), 

by³o staæ w kolejce (oko³o po³udnia nawet w który na podstawie map Heweliusza sporz¹dzi³ 
Poni¿ej maj¹ Pañstwo niezwyk³¹ okazjê by godzinnej!), by obejrzeæ np. kolorowane Johann Gabriel Doppelmaier.
obejrzeæ grafiki z dzie³ Jana Heweliusza, które „Selenographia" i „Machina coelestis" oraz Warto te¿ wspomnieæ o innej ciekawej 
otrzymaliœmy z Dzia³u Zbiorów Specjalnych pos³uchaæ fachowych wyjaœnieñ bibliotekarzy. inicjatywie Biblioteki  Gdañskiej PAN, czyli o 
Biblioteki Gdañskiej Polskiej Akademii Nauk. Ka¿da ksiêga mia³a bowiem swojego cyklu wyk³adów "Jan Heweliusz - chluba 

www.bgpan.gda.pl
www.janheweliusz.pl 

http://www.janheweliusz.pl
http://www.bgpan.gda.pl
http://www.janheweliusz.pl
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Dnia 4 lutego 2011 r. w Polskiej Filharmonii człowiek powinien poznać. I wtedy ta inteligencja 
Bałtyckiej odbył się koncert "Zakopane w byłaby pełniejsza i człowiek byłby wrażliwszy. 
Gdańsku". Dzień wcześniej, po próbie, miałam Słuchanie muzyki  polega na tym, żeby docierać do 
okazję przeprowadzić wywiad ze znanym najgłębszych pokładów duszy ludzkiej...
skrzypkiem Krzysztofem Jakowiczem.  Jest to i dobra tkwiącego w człowieku.... 
już nasz drugi wywiad. Pierwszy ukazał się w Nr 7- tak, właśnie tak. A ta działalność, którą my 
8/2009 "Dobrych Wiadomości".  uprawiamy, uczy słuchać muzyki, ale także słuchać 

drugiego człowieka, uczy też szanować inność 
Jaki utwór wykona Pan podczas koncertu? drugiego człowieka. Sama umiejętność i chęć 
Tym razem zagram III koncert Grażyny Bacewicz. słuchania muzyki,  i właśnie taka pokora wobec 
Napisała siedem koncertów skrzypcowych. Ten, tego co pisze kompozytor jest czymś, co budzi w 
który zagram jest takim koncertem środka. nas podziw, co nam towarzyszy przy słuchaniu 
Główną jego zaletą jest to, że jest oparty na muzyki. To jest mniej więcej podobna sprawa jak z 
folklorze, na korzeniach muzyki. To jest siła tej przyglądaniem się przyrodzie, całej naturze, która 
muzyki. I  tu muszę podkreślić, że jest to wielka nas otacza. Pamiętam swoje najsilniejsze przeżycie 
zasługa dyrektora artystycznego Filharmonii Bałtyckiej. To właśnie Kai muzyczne, kiedy w ciszy, z dala od ludzi, odpoczywałem w domku w 
Bumann, który jest człowiekiem w pewnym sensie niezwykłym, bo lesie. Była piękna wiosna, świeciło słońce, było zielono, zaczęły pojawiać 
odkrywa  kulturę polską, penetruje ją i nam Polakom uświadamia jak się pierwsze kwiaty. Byłem zachwycony całym światem. Podziwiałem 
bogata jest nasza kultura, dał pomysł, by zagrać III koncert naturę, przez 3 dni z nikim się nie kontaktowałem. Potem włączyłem 
Bacewiczówny. Koncert dawno nie był grany. Został napisany przez radio, a tam usłyszałem "Wariacje Goldbergowskie"  Bacha. 
skrzypaczkę, a więc dobrze brzmi na skrzypcach i jest na ogół Wysłuchałem tego utworu z największym skupieniem, grała 84-letnia 
odbierany przez publiczność bardzo serdecznie, nawet, gdy słyszy go Amerykanka Rosalyn Tureck. Słuchałem tego Bacha, otoczony tą piękną 
po raz pierwszy. Koncert jest dosyć prosty - pierwsza część allegro, przyrodą i wtedy uświadomiłem sobie, że to wszystko to jest jedność, to 
druga część wolna, taka jak nucenie pieśni gdzieś w górach przez wszystko tworzy ciągłość, symbiozę. Myśląc o tym moim silnym 
górala, a trzecia część to oberek z motywami góralskimi.Tak więc jest to odczuwaniu muzyki i tej symbiozy doszedłem do wniosku, że to jest 
zgrabnie napisane. Orkiestra gra nadzwyczajnie i nadzwyczajnie jest absolutnie naturalne co odczuwałem, bo to było naturalne dla Bacha – 
przejęta tą całą sprawą. Ale muszę tu podkreślić raz jeszcze wpływ siadanie przy kajecie co rano i pisanie kolejnej partytury. On to robił 
pana Bumanna. Ja niedawno nagrałem płytę na piętnastu  polskich każdego ranka, to było dla niego coś absolutnie naturalnego - tak jak 
skrzypcach promującą polskie lutnictwo, na każdym instrumencie gram chodzimy, oddychamy, spacerujemy, jak kochamy. Pisanie muzyki było 
inny utwór polskiego kompozytora. Jest to pierwsza tego typu płyta w dla niego czymś naturalnym. Miałem wrażenie, że muzyka jest 
Polsce, a nawet na świecie. Płyta nazywa się "Skrzypce z polską duszą" przedłużeniem tego co widzę, czego mogę dotknąć i dlatego jego 
i zawiera również książeczkę z opisem poszczególnych instrumentów. muzyka tak na mnie podziałała. To chyba tak jest z tymi geniuszami - oni 
Kiedyś będąc w Gdańsku podarowałem tę płytę  panu Bumannowi, a on się rodzą, jakiś pył gwiezdny nad nimi się rozsypuje lub duch święty nad 
był zachwycony, że coś takiego powstało, że naród polski ma takie nimi przelatuje, czy jeszcze inaczej to nazwiemy. Oni są osobami 
tradycje jak Włosi, Niemcy czy Francuzi. Tak, tylko przez naszą historię, wyjątkowymi...
która była tak dramatyczna, nie mamy oglądu tej całości i teraz jest czas I moja refleksja jest też taka, że my jako społeczeństwo jesteśmy wciąż 
by to pokazać. Ta płyta jest taką jedną z maleńkich cegiełek odcinani  od natury. Żyjemy w dużych aglomeracjach, wdychamy smog, 
pokazujących nam ciągłość naszej kultury, także ta muzyka ciągle się spieszymy zamiast być częścią przyrody. Jednocześnie media 
Bacewiczówny to też jedna z takich cegiełek w tym całym ciągu. Na atakują nas okropnymi rzeczami, chcą nam uświadomić, że świat jest 
szczęście nasze życie, nasza kultura  wciąż trwa i ciągle rodzą się okropny. A ja uważam, że świat jest wspaniały, tylko trzeba umieć z niego 
utalentowani ludzie, tacy jak kiedyś właśnie Grażyna Bacewicz, która korzystać. I na co dzień jesteśmy też odcinani od tych geniuszy 
była fantastyczną skrzypaczką i wspaniałą kompozytorką.  ludzkości. Ludzie nie znają muzyki Chopina, Bacha. Na co dzień nie ma 
W programie koncertu jest również IV Symfonia e-moll Brahmsa. ich w telewizji czy radio, poza drugim programem, więc jak mamy poznać 

wielkich kompozytorów? Słyszymy, że Chopin był wielki, ale musimy Spotkałam się z opinią, że jest ona wyjątkowa. Na czym polega jej 
poznać jego muzykę i dowiedzieć się więcej o nim samym. Wszyscy wyjątkowość?
podziwiamy Einsteina, ale większość osób nie wie co on tak naprawdę Brahms to jeden z geniuszy ludzkości, a więc ta muzyka jest napisana w 
zrobił. Kompozytorzy powinni być bardziej znani. Jesteśmy odcinani od taki sposób, że wrażliwego człowieka zmusza do słuchania, zmusza do 
ludzi genialnych, dopiero się nimi interesujemy jak dostaną jakąś refleksji, a słuchacz poddaje się urokowi tej muzyki. Niektórzy nie 
nagrodę. Nie interesuje nas co robili, dlaczego, jaki był sens ich istnienia. przepadają za Brahmsem, bo uważają, że frazy są trochę za długie, 
I dlatego taki koncert jak w Gdańsku w Filharmonii przynajmniej pewnej zbyt rozbudowane, ale jednocześnie potwierdzają, że to geniusz. Jest 
grupie ludzi przybliży tych muzycznych geniuszy, od których jesteśmy jeszcze jedna rzecz w Brahmsie szczególnie ciekawa, potwierdzająca 
odcinani.jego geniusz. U niego emocja bierze się z tego, co jest napisane w 
Nie możemy się dać! W jutrzejszym koncercie usłyszymy również nutach. Często u innych  podczas grania emocje trzeba dawać z siebie, 

a u niego wystarczy, że się zagra  tak, jak to jest napisane. Muzyka utwór Schumanna...
Brahmsa jest tak skomponowana, że to zestawienie dźwięków daje Jest podobnym geniuszem jak Brahms. Jego życie pełne było burz, 
silne wrażenia emocjonalne, porusza wyobraźnię. Należy tu namiętności, miłości, cierpienia, sukcesów. Jest to też jeden z tych 
powiedzieć, że porusza wyobraźnię nie tylko muzyków, ale też i pisarzy geniuszy, którzy istnieją w  życiu koncertowym. Jest uznany,  jego dzieła 
– np. powieść “Czy pani lubi Brahmsa? wciąż są grane, ale znane wybranej garstce melomanów.
Tak więc Brahms jest kompozytorem, który na trwale zaistniał w historii Chciałbym powiedzieć, maniakalnie wracam do tego, że wierzę w 
muzyki, jest jednym z posągów, gigantów muzyki, tak jak Bach, Mozart, instynkt samozachowawczy ludzkości. Gram dużo w małych 
Beethoven. To są tacy kompozytorzy, których każdy inteligentny miejscowościach. Być może tamtejsi ludzie są bardziej związani z 
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naturą, oni często mają kontakt z lasem, ogrodem. Tam nie ma takiego zmęczony, to ta energia nadal na mnie promieniuje i na mnie działa. To są 
ruchu, zgiełku, nie ma tylu imprez, tych reklam, które przytłaczają. I w zjawiska nie do końca znane i opisane, ale głęboko wierzę, że istnieją. 
związku z tym  umysły mają bardziej otwarte i chłonne. I właśnie oni są Jesteśmy w stanie przekazać swoją energię. Ona krąży między 
wdzięcznymi słuchaczami muzyki. Bardzo lubię takie małe Państwem a mną. I ważne by była pozytywna. Każdy ma cechy 
miejscowości jak np Kąśna Dolna, między Tarnowem a Gorlicami. Jest pozytywne.

Czy nadal czyta Pan wiersze podczas koncertów?tam dworek Paderewskiego. Co roku odbywają się tam "Mistrzowskie 
Tak, czytam i dlatego ludzie często przesyłają mi swoje tomiki. Duża ilość Wieczory" albo Festiwal  Muzyki Kameralnej "Bravo Maestro". I tam 
ludzi pisze, a i ja zaczynam też swoje myśli spisywać. Nie mam odwagi, przyjeżdżają czołowi polscy artyści. Tam mieszkamy przez 7- 10 dni, 
ale czasem dorzucam swoje teksty, są śmieszne, a na końcu zawsze jest gramy, wzajemnie się inspirujemy. Ludzie przyjeżdżają  na 19 godzinę  
puenta. Widzę, że to działa, więc ośmielam się na to od czasu do czasu.na koncert by posłuchać muzyki. Jadą nawet i 100 kilometrów, często 
Jakie jest Pana zdanie o orkiestrze naszej Filharmonii w Gdańsku? po pracy i  potem wracają. To jest radość, a jednocześnie przywracanie 
Oni świetnie grają. Od lat jest to jeden z czołowych zespołów  w Polsce. całego sensu naszego działania.  
Mają jeszcze jedną cechę nadzwyczajną, że są fantastycznymi Wszyscy my artyści gramy najpiękniej jak tylko możemy, odcięci od 
kolegami, że są niesłychanie chętni i  otwarci na wszelkie propozycje i to świata, inspirowani przez otaczającą nas naturę. To jest to, o czym 
ich wyróżnia od innych zespołów. Ufają człowiekowi, który przychodzi i wspominałem mówiąc o Bachu, że to jest szalenie ważne, żeby nie być 
chce coś zagrać, trochę po swojemu, trochę inaczej. Oni są szalenie oderwanym od natury. Jak mówię, ci wszyscy genialni kompozytorzy,  
pozytywnie do tego nastawieni. Ja czuję, że ilekroć przyjeżdżam, oni my wszyscy jesteśmy jakby troszkę z kosmosu, ale ci są bardziej  
oczekują ode mnie, że będę ich w stanie czymś zaskoczyć. I to jest utalentowani, bardziej naznaczeni.  I oni nam dają radość,  powinni 
bardzo miłe i niesłychanie sympatyczne. Dziś po próbie przyszło do mnie pogłębiać nasze człowieczeństwo, naszą wrażliwość. I to można 
paru muzyków i zapytali jak mają zagrać jakąś frazę, bo oni nie wiedzą do uzyskać w takich miejscach, kiedy człowiek się wycisza i jest bliżej 
końca jak to mają zrobić, nie do końca rozumieją moje intencje. To natury. I odwrotnie, im większy ośrodek, tym trudniej jest o najwyższy 
świadczy o zaangażowaniu. Nie ma nic gorszego jak obojętne artyzm. I wtedy zostaje tylko profesjonalizm. Często mówi się o 
podchodzenie do tego w sposób mechaniczny.profesjonalizmie, specjalizacji – ktoś jest od  od muzyki dawnej, inny od 

współczesnej. Ale zmęczony człowiek nie jest już w stanie tego znieść – Ma Pan porównanie z różnych sal koncertowych – jak to jest z 
jedzie na koncert,  stoi w korku, mieszka w hotelu , gdzie w pobliżu nie uśmiechaniem się u  muzyków i dyrygentów?  Pytam, bo dyrektor 
ma drzew, idzie do garderoby, gdzie nie ma okna, gdzie jest Kai Bumann, podczas dyrygowania na koncertach pięknie się 
klimatyzacja, wszystko jest sztuczne, więc musi wystarczyć uśmiecha i ma taki pogodny, ciepły wyraz twarzy. To jest wspaniałe 
profesjonalizm, perfekcjonizm, który zabija sztukę... dla orkiestry i dla publiczności, ale na pewno nie wszyscy tak robią? 
i już tak słuchacza nie unosi... Jurek Maksymiuk opowiadał mi jak był szefem orkiestry w Glasgow, że 
tak, nie ma tego uniesienia, nie ma tego ducha, a o tego ducha w sztuce oboista grał świetnie, ale nigdy się nie uśmiechał. W końcu na swoje 
nam chodzi. Przewagę mają te miejsca, które są trochę izolowane od pytanie: "Czemu ty się nigdy nie uśmiechasz?"  Usłyszał odpowiedź: “Bo 
świata. Jest teraz wspaniały pomysł architektoniczny budowy Centrum mnie płacą za granie, a nie za uśmiechanie”.
Sinfonia Varsovia w Warszawie. Architekt proponuje zbudowanie Ale mówiąc już zupełnie poważnie Kai Bumann to jest taki pogodny typ 
olbrzymiego muru, który będzie oddzielał rzeczywistość miejską od człowieka. Kiedy dyrygował naszą Akademicką Orkiestrą w Warszawie  
tego miejsca, gdzie się ma odbywać koncert, z wykorzystaniem zieleni. to muzycy  byli niesłychanie poruszeni, bo od samego początku on tak z 
Grałem np. w pałacu w Łańcucie – cudownie! Idąc z miasta przechodzi nimi postępował -  łagodnie i z uśmiechem. Myślę, że dyrektor Kai 
się przez park I to jest nadzwyczajne. Następuje coś takiego jak Bumann przypomina nam o tym, że muzyka istnieje ku radości, ku 
catharsis – oczyszczenie. Przechodzi się przez zielony park i stajemy pokrzepieniu serc. I być może stąd jego sposób dyrygowania. Poza tym 
się gotowi na granie i na przyjęcie muzyki, która ma nas unosić ku górze odnoszę też wrażenie, że on jest po prostu dobrym człowiekiem, lubi 
i dawać głębokie przeżycia. Ci mądrzy architekci mając szansę muzykę i lubi ludzi. Jest entuzjastą. Myślę, że jest to wspaniała sprawa, 
wykorzystują tę możliwość, by otoczyć nas  zielenią. np w Białymstoku że Kai Bumann, poza wysokimi umiejętnościami czysto muzycznymi, 
powstaje opera i filharmonia, która juz niedługo będzie oddana do daje jeszcze tę radość.
użytku. Jest pomyślana tak, że na budynku jest rodzaj zielonego tarasu. Przyznam, że niedawno po koncercie "Mieszczanin szlachcicem" 
I to jest  wspaniale wtopione w istniejącą rzeczywistość. To wszystko zachwycona, zadzwoniłam do dyrektora Bumanna i podziękowałam 
jest również dowodem na to, że instynkt ludzkości wciąż działa. za te miłe chwile, bo widząc jego uśmiech podczas koncertu, 
Wspomniał Pan o miłości. To słowo wystepuje też w tytułach Pana czułam, że i ja cały czas się uśmiecham, a to takie sympatyczne... 
koncertów - "Miłośnie i  filmowo" oraz "Tango moja miłość". Myślę, że było mu miło słyszeć, że sprawia innym radość, że jest to 
Miłość to jest jeden z motorów naszego życia, co tu dużo mówić. Miłość zauważone i docenione.
jest czymś pięknym  I jest też miłość do zawodu, do tego, że wychodzę i Tak, Państwo przychodzicie na koncert i oczekujecie dobrych przeżyć, to 
daję z siebie maksimum tego, na co mnie stać tego dnia. Dzielę się z przecież nie może być cierpienie. Często muzycy tzw. klasyczni zbyt 
drugim człowiekiem. Być może to wynika z faktu, że ja się spotykam z celebrują ten swój występ. Trochę tak jakby to było coś  wzniosłego, jak 
ludźmi  życzliwymi. To jest tak, że my jesteśmy kowalami własnego msza, ale przecież msza też powinna być radosna. I dlatego taka bardzo 
losu. Przyciągamy albo odrzucamy. Mnie ciągle interesuje ludzka  pogodna postawa dyrygenta bardzo mi odpowiada.
życzliwość i dobre strony człowieczeństwa. Staram się nie widzieć tego, A więc uśmiech... i dobre wiadomości!  
co jest złe, staram się nie dopuszczać do siebie złych wiadomości. W Tak, zdecydowanie.
dzieciństwie przeżyłem fragmenty wojny, wszelkie okropieństwa, więc Bardzo dziękuję Panu za rozmowę, za te słowa o ludziach i świecie 
mam dość i dlatego nastawiam mój umysł na pozytywne doznania. muzyki, a wszystko to przepełnione pozytywną energią i wielkim 
Optymizm jest dominującym czynnikiem w moim życiu, widzę też, że to sercem.
jest potrzebne i mnie i tym, którzy przychodzą  na  moje koncerty. Ta I ja dziękuję.
energia, którą ja daję Państwu kiedy gram, ona do mnie wraca. Państwo zdjęcie i rozmowa Marta Polak
oddajecie mi tę energię, swój entuzjazm. Kiedy kończę koncert i jestem 
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To w³aœnie pierwszy z b³êdów wielu ³adnie i mi³o dla oka. W domu macie 
Kowalskich (i Nowaków te¿). Niewa¿ne, co odpoczywaæ. Staro¿ytna maksyma ”horror 

Znane przys³owie mówi: „o gustach siê nie Ci siê podoba. Nie ma rzeczy niemodnych, vacui” (strach przed woln¹ przestrzeni¹) 
dyskutuje”. Ale, czy ja wiem… Ogl¹daj¹c s¹ tylko Ÿle dobrane. Po prostu zdecyduj objawia siê wspó³czeœnie jeszcze w 
TV, buszuj¹c po Internecie stwierdzam, ¿e siê albo na dêbowe komody albo na jednym aspekcie. Strachu przed pustymi 
wrêcz przeciwnie! G³ówn¹ si³¹ napêdow¹ nowoczesne gad¿ety. Nie mieszaj! To pó³kami. I w zwi¹zku z tym ³adujemy 
mediów w œwiecie wspó³czesnym jest dok³adnie jak z piciem alkoholu – nie wszystkie pami¹tki z wakacji, gad¿ety 
w³aœnie ”dyskutowanie o gustach”. mieszamy, bo skutki mog¹ byæ op³akane. walentynkowe, zapachowe latarenki etc 
Oceniamy wci¹¿ innych wytykaj¹c im Wybierzmy jeden styl i trzymajmy siê go. na pó³eczki. Czy na pewno potrzebujemy 
wady mniejsze lub wiêksze. Programy pt.: do szczêœcia tych wszystkich s³oników na 
„Jak siê nie ubieraæ”, „Gwiazdy na telewizorze? Przecie¿ to trzeba odkurzaæ. 
dywaniku” czy cykle (sk¹d in¹d moich Schowaj je do pude³eczka, pude³eczko do 
ulubieñców) Colina i Justina – to szafy. Nie musisz wyrzucaæ. Ale nie katuj 
kszta³tuj¹ce nasz gust poradniki, jak ¿yæ by oczu swoich i goœci milionem wra¿eñ. 
nie wychodziæ poza szereg, aby nie byæ Oczopl¹s gwarantowany! Postaw jednego 
wyœmianym, czy nie uchodziæ za dziwaka. s³onika tego ulubionego (za tydzieñ 
Moim zdaniem jednak, nadmierne mo¿esz go wymieniæ na innego). No 
wchodzenie w buty dizajnerów to recepta przecie¿!
na frustracjê. W programach tych osoby 
wykszta³cone w danym kierunku wiedz¹ Kolor. I tutaj dok³adnie to samo. Umiar. Aby 
„co z czym siê je”. Jedni u³o¿¹ fantazyjnie wnêtrze cieszy³o oko i nie stanowi³o 
kwiaty w wazonie, drudzy przemaluj¹ miszmaszu kolorystycznego rodem  z 
stoliczek na inny kolor czy przestawi¹ fotel centrum  handlowego konieczna jest 
i … wnêtrze nagle o¿ywa. Ale jak ma sobie spójnoœæ kolorystyczna. Najkorzystniej 
z tym problemem radziæ Kowalski, którego wybraæ opcjê trzech kolorów. Pamiêtajmy, 
nikt nie uczy³, czy fotel w prawo, czy w lewo ¿e pisz¹c kolor mam na myœli tak¿e 
– a mo¿e wcale? Wychodz¹c naprzeciw odcienie. Czyli np. wybieramy jeden rodzaj 
wszystkim Kowalskim (i Nowakom te¿) br¹zu (meble+ np. panele w tym samym 
proponujê: bez paniki !!! Wszystko jest dla br¹zie). Drugi kolor to np. ecru: œciany + 
ludzi. poduszki na kanapie + inne dodatki. Trzeci 

kolor to powiedzmy ceglasty: kanapa + 
zas³onki + dywanik. I tak oto maj¹c br¹z, 
ecru  i ceglasty - komponujemy sobie 
ró¿ne warianty, ale tylko u¿ywaj¹c trzech 
kolorów.
Wierzcie mi, wszystko bêdzie graæ, nawet 
w odmiennych uk³adach, bo trójki siê 
sprawdzaj¹. Trójca Œwiêta, Trójka 
Klasowa, czy Tytus Romek i Atomek. Ju¿ Podsumujmy. Dobre wnêtrze to umiar, 
Kieœlowski odda³ ho³d Trzem Kolorom – to umiar, umiar. Jeden styl. 

Aby urz¹dziæ mi³e mieszkanko bez chyba coœ znaczy?! Mieszkanie to nie muzeum. Nawet tam jest 
pomocy architekta wnêtrz konieczne jest podzia³ na epoki i style, które s¹ 
po prostu zastosowanie siê do kilku zasad. eksponowane w ró¿nych pomie-
A w zasadzie jednej. ZASADY UMIARU. szczeniach.
Im mniej tym lepiej. Kwestia ta tyczy siê Trzy kolory. Przestrzeñ. Jeœli czegoœ po 
dos³ownie -  wszystkiego. Wiem. To prostu szkoda ci wyrzuciæ - pamiêtaj, ¿e 
trudne. Podoba nam siê tyle ró¿nych jest Allegro. I coœ co nie pasuje Tobie, dla 
rzeczy i najchêtniej chcielibyœmy mieæ je innego mo¿e byæ skarbem. A kaska 
wszystkie w  naszym wymarzonym zawsze siê przyda!
wnêtrzu. I skórzane fotele, niklowane Tyle tytu³em wstêpu. Wiêcej na temat 
stoliczki, stare dêbowe komody, tapety i metamorfoz wnêtrz w nastêpnym artykule.                                                         

Wasza Dizajnerka Agata               stiuki, kryszta³owe ¿yrandole…. Hola, Zasada trzecia i ostatnia. Przestrzeñ! Nie 
  apag@o2.plHola! Stop! Wiêc o ile wszystkie cuda tego wciskajmy na si³ê mebli w metra¿, który nie 

œwiata osobno wygl¹daj¹ naprawdê jest w stanie ich pomieœciæ. To nie szafa z 
Zdjêcia - Zasada trzech kolorów w wersji imponuj¹co, tyle zgrupowane razem Ikei, aby wykorzystaæ w niej ka¿d¹ woln¹ 
mistrzów  www.colinandjustin.tvtworz¹ ju¿ tylko chaos. przestrzeñ, to wasze mieszkanie. Ma byæ 

www.gaaj.pl

Podyskutujmy o gustach

http://www.gaaj.pl
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WIADOMOŚCISłownik Jerzego Snakowskiego

ARIA prostym akompaniamencie orkiestry (1’50’’) - coś w rodzaju um-pa-
 pa-pa (jak w naszym przypadku), albo . I 
Nie wiem, czy wiecie, ale powiedzenie „czasami człowiek musi, bo nagle pojawia się zjawisko, które często wielu śmieszy – 
inaczej się udusi” odnosi się do opery. A konkretnie do arii. Aria jest powtarzanie w kółko tych samych słów i zdań („żyję tu jak w raju, jak 
wentylem bezpieczeństwa. Uchodzą przez niego nagromadzone w raju, tak, tak, żyję tu jak w raju, jak w raju żyję tu, o tak, jak w raju”. O 
emocje. Ogólnie rzecz ujmując opery składają się z fragmentów raju!). Co ma swoje dobre strony – po czterech wersach możemy 
dramatycznych/dynamicznych, w których rozgrywa się akcja, w przestać wsłuchiwać się w słowa (gratulacje, jeśli uda się wam je 
których bohaterowie poczynają sobie walcząc, trując, paktując, zrozumieć) i możemy skupić się na urokach melodii i głosu. Smaczku 
mordując, zabraniając, uciekając, nakrywając itd. i fragmentów zupie dodaje kadencja (3’20’’). Pod koniec arii orkiestra milknie i 
lirycznych/statycznych. Nagle akcja ulega zatrzymaniu i bohater śpiewak zostaje z nami-słuchaczami sam na sam. Wykonuje 
musi wyrzucić z siebie nagromadzone emocje śpiewając arię. popisową kadencję – ozdobny śpiew (w tym przypadku kadencja jest 

bardzo skromna, ale  do 5’08’’ - orgia wokalna; uwaga! 
Rodzajów arii jest pięć tysięcy, albo jeszcze więcej. Szczególnie Tego linku nie polecam osobom, które nie lubią widoku krwi). Jego 
chętnie klasyfikowano je w bardziej formalnych epokach, gdy dzieła głos wije się na samogłosce w górę i w dół, i koniecznie muszą 
sztuki powstawały wg pewnych schematów, o których uczyły pojawić się tam wysokie dźwięki (chyba, że to aria basowa – basy 
podręczniki. W baroku mamy podział, wynikający np. z miejsca arii błyszczą w dołach, nie w górach; patrz: „ ” 1’34’’). 

Po zupie czas na , które pobudzi apetyt. Znów zaczyna się w dziele. Tzw. „aria na wyjście” („aria di sortita”) bynajmniej nie jest łyk wina
coś dziać. Bohater otrzymuje jakąś wiadomość – ustną lub pisemną śpiewana przed opuszczeniem sceny przez śpiewaka. Wręcz 
(3’54’’). Goniec, który ją przynosi to rola zwana „ogonem”. Co byście przeciwnie – wykonuje ją gdy pojawia się (czyli wychodzi z kulis) po 
zrobili na miejscu kompozytora i librecisty po długim, powolnym raz pierwszy. Arie dzielimy też ze względu na emocje jakie 
fragmencie lirycznym? Tak! Podkręcili tempo! Scena kocha wyrażają. Arie śpiewane przez rozwścieczonych i rządnych odwetu 
kontrasty! Przyniesiona wiadomość diametralnie zmienia bohaterów, to oczywiście „arie zemsty” (po włosku brzmi to jakoś 
nastawienie bohatera do rzeczywistości. Albo eksploduje gniewem ładniej „aria di vendetta”). Możecie być pewni, że będzie ona 
albo radością. W tym przypadku będzie to gniew. Co tak napisana w tonacji d-moll (gdyż wg teoretyków ta tonacja najlepiej 
zdenerwowało Alfreda? Od służącej dowiedział się, że Violetta w oddawała rządzę zemsty – tak im się wydawało, acz ja uważam, że 
tajemnicy utrzymuje ich, wyprzedając swój majątek (wielu z was ta teoria jest trochę naciągana). Najsłynniejszą z nich
pewnie śpiewałoby z radości będąc w tak komfortowej sytuacji. Ale  z „Czarodziejskiego fletu” Mozarta. Basta o 
nie nasz przewrażliwiony na punkcie honoru Alfred! O nie! On musi podziałach. 
być wściekły). 
Czas na . Nazywa się ono „cabaletta”. Składa się z Nie trzeba rozróżniać języków, by poznać w jakim jest śpiewana drugie danie
dwóch zwrotek. Dynamiczny, pulsujący akompaniament (um-para-dana aria. Obserwujcie, jak śpiewane są wysokie dźwięki 
pap – pa), szybkie tempo (4’42’’). (przeważnie pojawiają się one pod koniec arii – to jak na spinningu: 

dokręcamy na finiszu). Np. arie włoskie zawsze kończą się 
Ponieważ w obydwu zwrotkach jest zawsze ten sam tekst, a dziś z wysokimi dźwiękami śpiewanymi głośno – forte (
wielu względów śpiewa się trudniej niż kiedyś, a i publiczność jest ). Inaczej jest w operze francuskiej – tam 
mniej cierpliwa, więc we współczesnych inscenizacjach wykonuje im wyżej tym ciszej – piano ( ). Warunek: o tej 
się tylko jedną zwrotkę. Treść naszej cabaletty sprowadza się do zasadzie muszą też wiedzieć śpiewacy. 
stwierdzenia, że należy zmyć z siebie hańbę (w innych ariach jest to Ponieważ repertuar naszych teatrów zdominowany jest przez 
często wezwanie do walki czy innych form okazywania przemocy. Na włoskie opery XIX, więc proponuję przeanalizować arię z tego 
przykład . I .). właśnie repertuaru. 
A co z deserem? Otóż pod koniec i tak już szybkiej cabaletty 
zwiększa się jeszcze tempo (5’51’’). Końcówka cabaletty to tzw. 

 „stretta”, w której MUSI być wysoki dźwięk. Często śpiewacy nawet 
nie śpiewają kilku taktów przed tym dźwiękiem, by się przygotować 
do tego karkołomnego wyczynu, jakim jest zwieńczenie bezowego Na przystawkę mamy krótki wstęp orkiestrowy i recytatyw. 
tortu wisienką o smaku wysokiego C (tylko zwróćcie uwagę, jak ? A jak to się i je i jak smakuje? To śpiewne mówienie, bez 
śpiewak, cudowny niemiecki tenor Jonas Kaufmann, nonszalancko szczególnie melodyjnych zwrotów, coś na pograniczu mowy i 
chodzi, śpiewając ostatnią nutę – jest to owo fetyszowe wysokie C – śpiewu. Orkiestry tu tyle, co kot napłakał – wszak nie możemy 
6’08’’; większość tenorów w tym momencie staje w miejscu, zapiera przejeść się na samym początku obiadu. W recytatywach śpiewacy 
się nogami, zamyka oczy jak przed skokiem w przepaść i ryczy mówią w jakiej sytuacji się obecnie znajdują. W tej arii bohater 
wysoki dźwięk. Ale Kaufmann widocznie zna najnowsze badania informuje nas (niby mówiąc do siebie), że od 3 miesięcy mieszka ze 
amerykańskich uczonych, mówiące, że w ruchu śpiewa się lżej). swoją ukochaną na wsi. Violetta zostawiła dla niego 
Teraz już o arii wiecie wystarczająco dużo, by ją… skomponować. Ze dotychczasowe życie. Ok, ok – nie możemy tego dłużej ukrywać: 
śpiewaniem musicie zaczekać na hasło „co się robi ze strunami była luksusową prostytutką, a on, głosem swej tenorowej miłości, 
głosowymi, by śpiewać jak Caruso”.wyrwał ją z paryskiego bagienka. Jest im cudownie. 

Jerzy Snakowski
O tym Alfred informuje nas w zupie, czyli lirycznej części arii. Ma Dużo ciekawych informacji  znajdą Państwo 
ona powolne tempo, a śpiewna melodia oparta jest najczęściej na na stronie  

plum-plum-plum-plum-plum

TU – od 3’46’’

zażyj ta-BA-KI

 to druga aria 
Królowej Nocy

przykład – 1 
minuta 52 sekundy; 1’52’’

przykład – 3’23’’

tu tu
Za przykład weźmy wykonanie arii Alfreda z nieortodoksyjnej, ale 
też i niestety wg mnie naciąganej na siłę inscenizacji „Traviaty”. 
Przypomina ona wielodaniowy obiad. No to serwujemy.

Recytatyw

www.snakowski.pl

http://www.snakowski.pl
http://www.youtube.com/watch?v=02yf6RHIQjQ
http://www.youtube.com/watch?v=lMtOtRed6Fs
http://www.youtube.com/watch?v=_WbiHVGB6zg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=yLR4Xp9srXk&playnext=1&list=PL65E0B022C7EAEFCF&index=3
http://www.youtube.com/watch?v=yLR4Xp9srXk&playnext=1&list=PL65E0B022C7EAEFCF&index=3
http://www.youtube.com/watch?v=oblgxkTakAo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=9TOYKHcwFH4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=JW5Ol3jNrJI&feature=related
http://www.ciee-gda.pl
http://www.ciee-gda.pl
http://www.snakowski.pl
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WIADOMOŚCIKredo optymisty

"Obiecaj sobie, że:
Zachowasz pogodę ducha bez względu 

Będziesz tak silny, że nic nie zmąci Twojego na okoliczności i obdarzysz uśmiechem każdego,
 spokoju ducha.  kogo spotkasz na swojej drodze.

Będziesz rozmawiał o zdrowiu, szczęściu i dobrobycie Skupisz się na udoskonalaniu siebie tak bardzo , że 
z każdą osobą, którą spotkasz. nie będziesz miał już czasu na krytykowanie innych.

Postarasz się, żeby każdy Twój przyjaciel Będziesz zbyt pogodny, żeby się martwić, zbyt 
 poczuł się wyjątkowy. szlachetny , żeby się złościć, zbyt silny, żeby się bać

 i zbyt szczęśliwy, żeby myśleć o kłopotach.
Będziesz tryskał optymizmem i szukał dobrych stron 

każdej sytuacji. Będziesz myślał dobrze o sobie i ogłaszał ten fakt 
całemu światu - nie głośnymi słowami, 

Będziesz zawsze myślał o najlepszym, pracował dla lecz wspaniałymi czynami.
najlepszych i oczekiwał najlepszego.

Będziesz żył w przekonaniu, że cały świat jest po
Będziesz tak samo entuzjastyczny wobec sukcesów Twojej stronie, jeśli tylko pozostaniesz wierny temu,

innych ludzi,  jak  wobec  własnych.  co jest w Tobie najlepsze.”

Kredo Optymisty pierwszy raz opublikowano w 1912 r. w książceZapomnisz o błędach z przeszłości i skupisz się na tym, 
Christiana D. Larsona: "Your Forces and How to Use Them".co chcesz osiągnąć w przyszłości.

http://www.amberink.pl
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WIADOMOŚCIZapraszamy na wędrówki górskie  
Wyciąg z planu kolejowych podróży studyjnych  - Nürnberg: Starówka, Ulica Praw Człowieka i €, posiłki dodatkowe za og. ok. 50 €. W 
TPN Gdańsk na 2011 r. bogate muzeum historii "Germanisches programie są te dwa zamki królewskie Ludwiga 

National-Museum", teren zjazdów NSDAP i II w Schwangau,  są Monachium i Norymberga, 
33. podróż studyjna Towarzystwa Polska - muzeum dot. III Rzeszy, pałac Procesów spotkanie z DPG Frankonii, jeden wąwóz 
Niemcy w Gdańsku (TPN) - Górna Bawaria  Norymberskich, słynny cmentarz  St.Johannis alpejski i także górskie wędrówki.

(gdzie leżą Albrecht Dürer, Wit Stwosz, wędrówki górskie  i  muzea, w tym wszystkie 
humanista Willibald Pirckheimer, poeta Hans Wyprawa do Płd. Bawarii jest zasadniczo pałace króla Bawarii Ludwiga II. München, 
Sachs, malarz Anselm Feuerbach i in.) oraz ukierunkowana na aktywny wypoczynek Nürnberg, Oberbayern i Allgäu 1.7-18.7. 
również piękny cmentarz  St. Rochus z grobami podczas górskich wędrówek na szlakach przez 2011r. 
gisera Petera Vischer'a i synów, budowniczego ciekawe przyrodniczo i krajobrazowo tereny. 
Hansa Beheima i in.), a w końcu spotkanie z 13 noclegów w znanych z Turnieju Czterech 

Wymagane: członkami  DPG Franken e.V. w Domu Skoczni miejscowościach niemieckich.  
- bdb kondycja fizyczna, Krakowskim  w sobotę, 16.07.Przedpłata 490 euro - możliwa  w ratach po min. 
- bdb kondycja psychiczna, 50 €,  z tego min. 50 € do 17.2./18.3.2011,  
- wytrzymałość (to przeciętnie 12 - 13 godzin Uwaga: Podróż do Bawarii jest planowana jako 300 € do 19.5.  Całość do 16.czerwca 2011 r.  
poza kwaterą),jedność z kosztem podstawowym ca 490 euro  Liczba uczestników: 10  lub 15 osób. 
- pewność kroków, (obejmującym 15 noclegów w Niemczech, a 16 Terminy zebrań w czwartki: 17.2., 18.3., 19.5., 
- brak lęku przestrzeni, dni urozmaiconego pobytu). 16.6., w Towarzystwie Polska - Niemcy w 
- brak zachwiań równowagi, Gdańsku, 
-zachowanie bezpieczeństwa jako członka Jest możliwość podzielenia tej podróży do Oliwa, ul.Wita Stwosza 73, pok.28,  od  godz. 
grupy w górach dla siebie i dla całej grupy;Bawarii na dwie części celem zmniejszenia 16.30  do  17.30.  
- wędrowanie z grupą, a nie samotne odłączanie kosztów uczestnictwa
się,- Całość programu (oznaczony "C") od 1.7 do Skrócony program oraz wydatki rozliczane z 
- włączone telefony komórkowe. 17.7./18.7 (pn) za ca 490 euro obejmuje 16 dni przedpłaty: 
Uczestnik zna najlepiej swój aktualny stan pobytu w Niemczech w tym 15 noclegów i 14 - zwiedzanie i wędrówki w Przedalpiu, w Alpach 
zdrowotny, i sam każdorazowo decyduje, czy śniadań za ca 287 €, pełne koszty przejazdów Bawarskich oraz  w Alpach Allgäu  
wejście na szczyt, bądź nawet sama górska na terenie Niemiec od granicy z RP i przez - 2 noclegi nad Odrą/Nysą  w dniach 1/2  i  17/18 
wędrówka jest dla niego możliwa. Bawarię za ok. 90 €, dodatkowe posiłki za og. 80 lipca  (opłata indywidualna w zł) 

€, wstępy do muzeów w Monachium i - 2 noclegi  w schronisku  młodzieżowym  (DJH) 
Cały bagaż zabieramy do jednego dużego Norymberdze + wejścia do płatnych wąwozów we Frankonii ze śniadaniem  15/16  i 16/17 lipca    
plecaka w tym najlepiej i mały plecak. alpejskich w dolinach rzek za ca 33 €. - jeden nocleg w chacie górskiej na wysokości 

- Program na dni 1.7 do 10.7./11.7 (oznaczony powyżej 1900 metrów,  14/15.lipca   
W dniach wędrówek trzeba mieć: "A") ma dwie wersje o tej samej liczbie dni -  12 noclegów w gminie Garmisch-
- buty górskie za kostki, wypróbowane u nas w pobytu w Niemczech = 10  i  9 noclegów  tj. Partenkirchen i w Oberstdorf  na wys. 700 - 800 
terenie przynajmniej jednorazowo w czasie droższą A1  ze zwiedzaniem Monachium, m w pensjonatach ze śniadaniem 
całodniowego 12-godzinego chodzenia, tańszą A2 - bez zwiedzania stolicy, z  wyjazdem - jazdy busem w Przedalpie: Mittenwald, 
- mały plecak na codzienne chodzenie w góry, rano na jeden bilet weekendowy  w niedzielę Wallgau, Walchensee, Kochel am See, 
czy na zwiedzanie miast, 10.7. do granicy RP. Estergebirge   w czwartek  7.07.  
- kije do chodzenia, nakrycie głowy, okulary * Koszt wersji A1 ca 310 euro obejmuje 8 - pociągiem w środku Alp: Garmisch-
przeciwsłoneczne, zażywane leki własne, noclegów ze śniadaniem w pensjonacie rej. Partenkirchen, Reutte (Austria), Schwangau, 
kremy anty-UV, pomadki do ust anty-UV,  Garmisch-Partenkirchen za ca 133 €+ jeden Oberstdorf  w poniedz. 11.07.  
p o m a d k i  d o  u s t  n o c n e ,  p ł a s z c z  nocleg w DJH rej. Monachium za ca 30 €, tj. 163 - trzy spacery w jarach obok rzek górskich 
przeciwdeszczowy, ubranie ciepłe na €, przejazdy za ca 71€, muzea Monachium i ( H ö l l e n t a l k l a m m ,  P a r t n a c h k l a m m ,  
odpoczynek na szczytach gór, butelki z piciem, dwa alpejskie wąwozy za ca 21 €, posiłki Breitachklamm),  5, 9 i 13 lipca 
kanapki na drogę, tabliczkę czekolady, ciastka dodatkowe za og. ca 55 €.  (W programie tej - wejście na: Höllental (1650 m), Laber (1684 
energetyczne (Energie-Riegel),  telefon części poza stolicą m.in.te trzy zamki królewskie m), Vord.Brünstelkopf  (1734 m), Schachen 
komórkowy i  numery kontaktowe do Ludwiga II. Linderhof - Herreninsel - Schachen, (1861 m), Edm.-Probst-Haus (1927m), 
uczestników grupy, program dnia z adresem z listy UNESCO - Wieskirche, dwa malownicze Gottesacker-Scharte (1966 m), Gaisalp-Pass 
aktualnego miejsca noclegowego. wąwozy alpejskie i górskie wędrówki). (1970 m), Nebelhorn (2224 m) - w dniach 3, 4, 5, 
W miarę możliwości dobrze jest mieć w * Koszt wersji A2 =ca 270 euro zawiera 9 7, 9, 12, 14, 15 lipca.  (Korzystanie z wyciągów  -  
"plecaku na codzienne chodzenie w góry", noclegów w pensjonacie rej. Garmisch-z kieszonkowego). 
także latarkę, kompas, mapy; ważne na Partenkirchen za ca 150 €, przejazdy za 59 €, - zwiedzanie bawarskiego skarbu Światowego 
wypadek zagubienia się.  dwa wąwozy alpejskie za 6 €, dodatkowe posiłki Dziedzictwa Kultury UNESCO - Wieskirche 

za ca 55 €. (Program jw, lecz bez zwiedzania oraz z kieszonkowego wszystkich pięciu  
"Droga jest celem" to nasze credo, i nikt nie stolicy Bawarii). bawarskich zamków królewskich ("Königs- 

- Program na dni od 8.7. (piątek) do 17.7./18.7.  musi zdobyć za wszelką cenę szczytu schlösser") Ludwiga II - 3, 6, 8, 9  i  11 lipca
(pn) oznaczony jako "B" za ca 320 euro mieści 9 - München - stolica Bawarii: m.in. Starówka, określonego w planie i w programie, by 
dni pobytu w Niemczech i 8 noclegów ze Stary Park Botaniczny, katedra NMP, śliczny potem w pośpiechu schodzić do autobusu 
śniadaniem za og. ca 198 € (dwa w DJH rej. kościół Asam, światowe Galerie Obrazów czy pociągu.
Monachium, trzy w pensjonacie w  Oberstdorf, "Pinakothek", największe i nastarsze muzeum 
jeden w górskiej chacie, dwa w DJH Frankonii), Organizatorzy :techniki na świecie "Deutsches Museum", obiad 
przejazdy za ca 43 €, muzea w Monachium i Henryk i Zofia Ruserw najstarszej  i  b .znanej  restauracj i  
Norymberdze + jeden wąwóz alpejski za ok. 29 e-mail: detti@wp.pl Augustinerbräu, w niedzielę 10.7.  
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WIADOMOŚCICo jedzą psy - cz. 3 
Oto trzecia, ostatnia już część tekstu autorstwa długo" i jakoś nie widać, żeby robiło to wrażenie na wygodą. Gdy mamy czas  gotujemy, w dni 
dr Ewy Walkowicz o wyżywieniu psów. Pierwsze hodowcach. Rzecz jasna, w kwestii długości życia ,,pracowite"  granulat (plus ewentualnie nasze 

punkty widzenia hodowców i właścicieli będą resztki  może być praktycznie wszystko, byle bez dwie części dostępne są w poprzednich 
rozbieżne: hodowca chce mieć zbyt na szczenięta, przypraw). Nie będzie też kłopotu, gdy będziemy wydaniach "Dobrych Wiadomości" Nr 7-8/2010 
właściciel chce mieć swojego psa jak najdłużej. musieli zostawić psa lub zabrać go na urlop. Nawet oraz 9/2010. 
 Czy więc zrezygnować z granulatów? Oczywiście, jak przez kilka tygodni będzie jadł ,,na sucho''  nic W podobny sposób analizujemy wszystkie uwagi i 
nie! Mają przecież wiele zalet. Przede wszystkim mu się nie stanie, nadrobi ewentualne niedobory po wskazówki; patrzymy przede wszystkim pod kątem 
wspomniana wygoda, istotna zwłaszcza w lecie, gdy powrocie do normalnego żywienia. Jeśli natomiast naszego psa; jego wielkości, rasy, płci a przede 
nie musimy się obawiać, że zepsuje się w wysokiej pies zaczyna mieć problemy typu alergicznego  wszystkim właściwości osobniczych, upodobań i 
temperaturze. Stały i stabilny skład  cecha ważna lepiej zapomnieć o granulatach. przyzwyczajeń. Tak więc literaturę i dobre rady 
szczególnie w podróży lub gdy zostawiamy naszego Przy tym trybie żywienia możemy z powodzeniem traktujmy z rozsądną rezerwą.  
pupila pod czyjąś opieką  unikamy stresu wykorzystać tańszą, zwykle nieco gorszej jakości Wskazana ona jest zwłaszcza gdy dochodzi do 
żywieniowego. I z całą pewnością lepiej ka rmę .  Odpow iedn ią  i l o ść  sk ł adn i ków  delikatnej kwestii witamin i preparatów mineralnych. 
zbilansowany skład, niż zapewniliby niektórzy pokarmowych i tak dostarczymy w gotowanym Chcemy jak najlepiej dla naszego psa, ale 
właściciele. Tak więc, choć nie jest to rozwiązanie jedzeniu, więc sprawdźmy jedynie, która będzie psu pamiętajmy, że nadmiar szkodzi równie mocno jak 
optymalne, nie jest też takie złe. odpowiadać; mniej ważne są rewelacje na etykiecie. niedobór. Jeżeli ma urozmaiconą dietę, bogatą w 
Jednym z ważniejszych problemów, związanych z Pamiętajmy, że zwierzę to nie fabryka i nie wszystkie różne gatunki mięsa i warzyw, z reguły nie 
granulatami jest słabsza przyswajalność tłuszczów, składniki musi dostać na raz , a nawet jest to potrzebuje żadnych dodatków mineralnych, za 
co wynika głównie ze sposobu ich konserwacji i niewskazane; np. niektóre witaminy i minerały mogą wyjątkiem okresów szczególnie intensywnego 
przechowywania. Ze względów ekonomicznych hamować lub blokować przyswajanie innych. wzrostu. Podawanie w nadmiarze różnorakich 
kupujemy większe worki paszy, która stoi otwarta D l a t e g o  s k u t e c z n o ś ć  p r e p a r a t ó w  suplementów ,,na wszelki wypadek'' nie jest 
przez 2-6 tygodni. W tym czasie dochodzi do wieloskładnikowych typu ,,all in one'' jest dużo obojętne dla zdrowia psa  dotyczy to zwłaszcza tak 
utlenienia znacznych ilości kwasów tłuszczowych niższa, niżby to wynikało z ich składu (o czym hojnie szafowanych preparatów wapniowych (może 
(wystarczy powąchać karmę ze świeżo zapewne przekonał się każdy, kto stosował dojść do zaburzeń gospodarki fosforanowo  
otworzonego worka i z jego końcówki  można dostępne w aptekach ,,kompleksy witaminowo  wapn iowe j ) .  Sup lementac ja  sk ładn ików 
wyczuć wyraźną różn icę) ,  zmien ia  s ię  mineralno  enzymatyczno  Bóg wie jakie", po mineralnych powinna odbywać się wyłącznie na 
p rzyswa ja lność  sk ładn ików i  m is te rn ie  których  teoretycznie - powinien przypominać zalecenie lekarza weterynarii i pod jego kontrolą, a 
zbilansowana karma pozostaje wspomnieniem. Co skrzyżowanie Pameli Anderson i Rambo).nie dlatego, że ,,kolega to dawał i psu służyło''. Jeżeli 
ciekawe, większość producentów nie fatyguje się O prawidłowości stosowanego menu najlepiej zwierzęciu brakuje jakichś składników  zwykle 
zamieścić na opakowaniu wskazówki o sposobie świadczy wygląd i samopoczucie naszego pupila. sygnalizuje to poprzez nienormalny apetyt: liże 
przechowywania i terminie zachowania składu Jeżeli jest żywy i energiczny, wygląda zdrowo i ziemię, kamienie czy zardzewiałe rury. To sygnał, że 
paszy po otwarciu worka. dobrze się czuje  to znak, że wszystko jest w pora przeanalizować jego dietę, a jeśli to nie 
Kolejnym problemem jest wielkość dawki suchej porządku. Warto przy tym zaznaczyć, że łatwiej jest pomoże -  złożyć wizytę weterynarzowi.
karmy  wynosi ona wagowo około 25 - 30 % popełnić istotne błędy w żywieniu małych psów niż Jeśli nasz pies jest przyzwyczajony (a trzeba to robić 
,,mokrej",  mała jest też jej objętość. Istnieje ryzyko, przedstawicieli większych, cięższych ras. Dotyczy od szczeniaka) do urozmaiconego żywienia, łatwiej 
że pies zje jej za dużo, a jeśli ograniczymy mu porcje  to zwłaszcza ,,grzechów dietetycznych'', czyli jest nam zbilansować prawidłowo jego dawkę 
będzie ciągle głodny i podkradał co się da. podawania niewskazanych przysmaków. Jak pokarmową. Dorosłe zwierzę znacznie gorzej znosi 
Szczególnie niebezpieczne są karmy, które wspomniano wcześniej, w zasadzie mało jest takich zmiany i może dojść do zaburzeń przewodu 
producent zachwala jako ,,wysoko przyswajalne, ze pokarmów, których nie wolno jeść psom, ale  pokarmowego, gdy wprowadzimy nową paszę, np. 
znikomą ilością resztek", czyli, że pies będzie podobnie jak ludzi  obowiązuje je zasada: ,,co za na wniosek weterynarza. 
pozostawiał mało odchodów. Zestawianie dawki dużo to niezdrowo". Problem w tym, że częstując Z tego też powodu, wcześniej czy później każdy 
pokarmowej pod kątem wielkości (a raczej małości) naszego ukochanego czworonoga, zwykle właściciel staje przed pokusą: a może by tak sucha 
kupek, przeczy fizjologii i zdrowemu rozsądkowi; stosujemy ,,ludzkie" kryteria wielkości porcji. Jeśli karma? W końcu po to została wymyślona, żeby 
pomijając już drobiazg, że jest to prosta droga do nasz piesek jest dorodnym, 50-kilogramowym ułatwić życie osobom, które nie znają się na 
schorzeń jelitowych. Albo więc potencjalny nowofunlandem  nie ma większego problemu; żywieniu psów, bądź nie mają na to czasu. Nie 
właśc ic ie l  wcześn ie j  p rzemyś l i  kwest ię  kromka chleba z masłem i miodem (bo on tak bardzo trzeba się martwić o składniki i ich bilansowanie, 
satysfakcjonującej go wielkości psich odchodów i lubi) zniknie bez śladu w przepastnym żołądku. Ale czego za dużo, czego za mało  od tego są fachowcy. 
stosownie do niej wybierze sobie odpowiednie ta sama kromka w żołądku pekińczyka to zupełnie Wszystko przygotowane, sprasowane w poręczny 
zwierzę, albo zdecyduje się na psa ,,z inna historia. Lepiej więc uważać i nie przesadzać ze granulat, dawkowanie wypisane  sypiemy z worka 
przyległościami". (A swoją drogą, byłby to szczodrością. Jeśli ktoś koniecznie musi do miski i gotowe. No, po prostu wash and go! 
niezmiernie ciekawy element charakterystyki ras, wyładowywać nadmiar uczuć przez karmienie  Wystarczy wybrać najlepszą karmę i mamy raz na 
nie wspominając o pięknych zdjęciach w doskonale do tego celu nadają się przedstawiciele zawsze kłopot z głowy. 
katalogach). Brak jest danych o doświadczeniach płci męskiej ludzkiego gatunku. Przepis na znalezienie ,,tej najlepszej'' nie jest 
na temat wpływu długotrwałego żywienia psów Jeżeli więc chcemy, żeby nasz czworonożny skomplikowany. Odszukujemy psy pokrewnej lub tej 
wyłącznie suchą karmą na ich zdrowie, natomiast towarzysz dożył w zdrowiu późnego wieku, samej rasy, żywione wyłącznie suchą karmą 
wyniki 10-miesięcznych badań, przeprowadzonych pamiętajmy, że ,,szczypta rozsądku i garść umiaru jednego producenta; jeżeli będą w wieku 15 18 lat, 
w Instytucie Weterynarii AR we Wrocławiu przez to podstawa każdej zdrowej diety".  zdrowe i w dobrej kondycji, a rachunek od 
Nicponia i wsp. wykazały gorszą przyswajalność tekst autorstwa dr Ewy Walkowiczweterynarza będzie się składał głównie z opłat za 
pasz suchych (przy tym samym składzie co szczepienia  karma nie jest zła. Proste, 
kontrolna ,,mokra'') oraz zmiany mikroskopowe w nieprawdaż? 
śluzówce żołądka młodych (od 2 do 12 mies.) psów. Jest tylko jeden, mały problem  chyba nikt nie widział 
To może rzeczywiście odrzucić granulaty w obawie 18-letniego psa, karmionego wyłącznie suchą 
przed wizją owrzodzonego, zrakowaciałego żołądka karmą. Przy tym ,,nowoczesnym'' żywieniu jakoś 
naszego pupila? Chyba nie ma takiej potrzeby. trudno im dojść do wieku, który osiągają czworonogi 
Sucha karma to nie trucizna, a racjonalnie na naturalnej bądź kombinowanej diecie. (W USA, 
wykorzystywana może być dla nas prawdziwym kolebce pasz suchych, pies 7-letni uważany jest za 
wybawieniem. Możemy zastosować tzw. żywienie starego!).  W Polsce też coraz bardziej 
kombinowane, czyli kompromis między naturą a rozpowszechnia się pogląd, że ,,duże psy nie żyją 

http://www.hauward.pl
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WIADOMOŚCISPINAKER -  wiadomości żeglarskie

Populaire V” walczący o Jules Verne Trophy. 
Niestety UFO (Unidentified Floating Object – 
Niezidentyfikowany Obiekt Pływający) 
zniszczyło jeden z dwóch mieczy tego 
trimarana i jeden z dziobów pełniący funkcję 
przedziału bezpieczeństwa. 

 

W tej  sytuacj i  n ie mogąc dokonać 
odpowiednich napraw w morzu rekord został 
przerwany. W kierunku Oceaniu Południowego 
płynie też Thomas Coville na trimaranie 
„Sodebo”. Samotnie po bardzo wyśrubowany 

( Internat ional  Monohul l  Open Class rekord rejsu dookoła świata. W tej chwili jest na 
No i wystartowali. Piszę to myśląc o trzecim Association). Zainstalowany silnik okazał się Południowym Atlantyku i czatuje na możliwość 
etapie Velux 5 Oceans, który wiedzie z zbyt słaby dla nowych przepisów. Dotyczyło to wejścia w rejon Dryfu Wiatrów Zachodnich. Oj, 
n o w o z e l a n d z k i e g o  W e l l i n g t o n  d o  jachtu, który dwukrotnie wygrał Vendee Globe, może być ciasno na Południu.
urugwajskiego Punta del Este. Już na starcie a w ostatniej jego edycji był czwarty. 
żeglarze mieli bardzo trudne warunki, a w Najwyraźniej klasa cały czas się rozwija. 
perspektywie pogodę, którą Anglicy nazywają Dowodem niech będą wyniki dwóch łódek 
„tricky”. W tym wypadku to na przemian pasma najnowszej generacji: „Foncii” i „Virbac Paprec 
słabych i silnych wiatrów. Trzeba będzie dużo 3”. Oba jachty od początku regat objęły 
wiedzy, doświadczenia i szczęścia, żeby po prowadzenie i nawet krótki postój w Brazylii 
takim wstępie znaleźć się na dobrej pozycji na odebrał im je na krótko. Dwukrotny zwycięzca 
autostradzie wiatrów zachodnich na Wielkim Vendee Globe, Michael Desjoyeaux i Francois 
Oceanie Południowym. Potem jeszcze 6000 Gabart musieli wprawdzie wycofać się z regat 
mil, przejście przez Punkt Nemo, przylądek po złamaniu fragmentu masztu, ale do awarii 
Horn i nieprzewidywalny Południowy Atlantyk. wraz z Jean Pierre Dickiem i Loickiem Peyron 
O Przylądku Horn wszyscy słyszeli, a Punkt prowadzili zdecydowanie stawkę. „Virbac 
Nemo? To najbardziej od lądu oddalone Paprec 3” ma w tej chwili zdecydowanie ponad 
miejsce na Oceanie. Do najbliższego 600 mil przewagi nad drugim jachtem. Co do rekordów, mamy też polski akcent. 
wybrzeża jest z tego punktu co najmniej 2000 Świadczy to nie tylko o właściwym wyborze Roman Paszke na swoim 90 stopowym 
mil. Zbigniew Gutkowski, zwany Gutkiem, po trasy, ucieczce przed goniącym ich peletonem katamaranie „Renault Eco 2” przepłynął z 
dwóch etapach znajduje się na drugiej pozycji i w inny system pogody, ale przede wszystkim o Wysp  Kanary j sk i ch  na  Gwade lupę  
z pewnością będzie tego miejsca bronił. Czy olbrzymiej przewadze technicznej jachtów ustanawiając nowy rekord na nowej trasie. Nikt 
ma szansę na pierwsze miejsce? Szansa jest najnowszej generacji. „Foncia” i „Virbac przed nim tej trasy jeszcze nie pokonywał 
zawsze, ale realnie patrząc jego najstarsza Paprec 3” to nie są jedyne jachty ścigając się z czasem, dlatego już ukończenie 
łódka wśród wszystkich startujących jest przygotowywane na przyszłoroczne regaty rejsu było ustanowieniem nowego rekordu i 
zdecydowanie wolniejsza od „Pingwina” Brada  samotnie non stop dookoła świata, bo dla zostało zaakceptowane przez World Sailing 
van Liew. Nic dziwnego, skoro różnią się one o Francois Garbartha budowany jest nowy jacht, Speed Record Council (WSSRC) przez 
dwie generacje, a postęp wśród jachtów klasy a z pewnością nie jest to jedyna powstająca „Performance Certificate No 35”. W załodze 
IMOCA 60 jest ogromny. konstrukcja. Nowe jachty będziemy mogli znaleźli się Robert  Janecki, Igor Szrubkowski, 

zapewne poznać podczas przyszłorocznego Mariusz Siedlecki, Robert Szustkowski, Robin 
Jak duży jest to postęp można zobaczyć wyścigu z Plymouth do Newport. Sądząc z Szustkowski, Jarek Kazberuk, Denis Bass, 
śledząc regaty Barcelona World Race. Startują nieprawdopodobnej wręcz przewagi jachtów Viacheslav Konstantinovsky, Grzegorz 
tam jachty IMOCA 60, które przygotowują się nowej generacji, te starsze będą grały role Zalewski i Michael Adamczyk (według listy 
do przyszłorocznego Vendee Globe. drugoplanowe. WSSRC). Czas nowego rekordu to 8 dni 2 
Barcelona World Race to regaty non stop Ciasno na południu. Velux 5 Oceans, godziny 38 minut i  11 sekund. Można 
dookoła świata z dwuosobowymi załogami. Barcelona World Race i wygląda, że wszyscy dyskutować nad celem tego rekordu, ale miły 

spotkają się w okolicy Hornu lub nieco dalej na jest taki polski akcent na międzynarodowej 
Atlantyku. arenie i to jest naszą dobrą wiadomością. 

Marek ZwierzO mały włos znalazłby się tam „Banque 

Wystartowało 14 jachtów, zapowiadany polski 
akcent niestety nie udał się. Zakupiony jacht 
nie przeszedł klasyfikacji klasowej IMOCA 

Gutek przed startem w Wellington.   Fot: Ainhoa Sanchez/w-w-i.com

Operon i Gutek na starcie 3 Etapu Velux 5 Oceans w Wellington. 
 Fot: Ainhoa Sanchez/w-w-i.com

Sezon trwa!

Córka Zbigniewa Gutkowskiego maluje na balonie „Go Gutek!”   
Fot: Ainhoa Sanchez/w-w-i.com

Start do 3 Etapu Velux 5 Oceans:  “Le Pinguin” i “Operon”.        
Fot: Ainhoa Sanchez/w-w-i.com

„Virbac Paprec 3”, Jean Pierre Dick i Loic Peyron.     
Fot: Yvan Zedda – Virbac-Paprec

Thomas Coville odlatuje dookoła świata. Fot: Sodebo - © Sea & Co
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