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Od redakcji

Witam Państwa w pięknym maju. Cieszymy się
wiosną, choć jeszcze nie tak dawno gościła
żałoba i smutek. No, coż... Miłość i śmierć
przychodzą niespodziewanie... Oby tej
pierwszej było na świecie jak najwięcej.
Nawiązując do poruszającej katastrofy lotniczej
pod Smoleńskiem na stronie 8 przybliżam
postać ze wszech miar godną podziwu i naszej
pamięci, a mianowicie ostatniego prezydenta
RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego. W dniu 22 grudnia 1990 roku
uznając swoją misję za zakończoną przekazał
insygnia władzy prezydenckiej Lechowi
Wałęsie, wybranemu w demokratycznych
wyborach. Na stronie 8 znajdą Państwo
również garść informacji o rządzie na
uchodźstwie. To nasza narodowa historia.
Zapraszam również do zapoznania się z
wywiadem z Lechem Wałęsą na stronie 9.
W majowym wydaniu "Dobrych Wiadomości"
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proponuję Państwu także dwa teksty o zdrowiu.
I tak na stronie 7 przedstawiam NZOZ
STARMED z Gdyni, gdzie wykonywane są
badania przy użyciu rezonansu magnetycznego oraz badania prenatalne i zdjęcia w
obrazie 3D i 4D. Na stronie 6 mamy natomiast
zaproszenie do Zabytkowej Kopalni Soli w
Bochni, będącej dużą atrakcją turystyczną i
miejscem, gdzie można skutecznie leczyć
choroby układu oddechowego.
Atrakcji będzie dużo także i w Gdańsku. W dniu
15 maja czeka nas Europejska Noc Muzeów. Ta
noc może być niezapomniana, oczywiście pod
warunkiem, że wyruszymy na poszukiwanie
wrażeń w gdańskich muzeach. Wszystkie
przygotowały szereg atrakcji i niespodzianek.
Na stronie 8 opisujemy program tej szczególnej
nocy w Muzeum Historycznym Miasta
Gdańska, którego miesięcznik "Dobre
Wiadomości" jest partnerem medialnym.
W maju odbędzie się także VIII Bałtycki
Festiwal Naukowy, czyli wykłady i eksperymenty naukowe prowadzone przez
naukowców w prostej, przystępnej formie.
Wśród tematów znajdą się ciekawostki i dla
dziadka i dla wnuka.
Wrażeń smakowych też na pewno nie
zabraknie - dla osób ceniących kulinarne
przysmaki mamy na str. 10 kolejny przepis
pochodzący z Restauracji Senso w Hotelu
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Scandic.
Miło mi też zaanonsować, że na naszej okładce
pojawiła się nowa reklama - jest to restauracja
Tandoor House z ul. Mściwoja w Gdyni. Taj
Mahal w logo firmy i wszystko jasne. Jest to
nowa restauracja indyjska, kucharz prosto z
Indii, egzotyczne smaki - polecam. Jako
miłośniczka filmów Bollywood nie mogę nie
wspomnieć, że 23 kwietnia na ekranach
polskich kin pojawił się długo oczekiwany film
indyjski "Nazywam się Khan" z megagwiazdą
Shah Rukh Khanem w roli głównej i
partnerującą mu piękną Kajol. Ten film to 127
minut pozytywnych wzruszeń zapadających
głęboko w pamięć.
Przy okazji zapraszam wszystkie osoby
kochające Bollywood i indyjskie klimaty do
kontaktu ze mną - może wspólnie coś
wymyślimy?
I tak od spraw poważnych przeszłam do spraw
pogodnych i wesołych. I tak jest w życiu, czyli...
"Czasem słońce, czasem deszcz..." To też
piękny, bollywoodzki film!

Zapraszam na stronę
www.dobrewiadomosci.eu
www.dobrewiadomości.eu/wydawnictwo
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Dzień Matki 26 maja
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RYCERZ
Na Dzień Matki
wszystkie dzieci niosą
swoim mamom kwiatki.
Ja pójdę na łąkę
i nazbieram takie
świeże i pachnące,
bo Cię kocham szczerze.
I wiedz Mamo:
chcę być Twoim rycerzem!
Jak już będę duży i silny
będę się Tobą opiekował.
A teraz moje małe serce
bardzo Ci dziękuje
i składa kwiaty w podzięce.

MIŁOŚĆ
Dziś dzień Twój Mamo,
taki magiczny i szczególny,
więc nie chcę, żeby było tak samo
jak w każdy inny dzień.
A więc:
do łóżka śniadanie Ci przyniosę,
śmieci wyniosę,
psa wyprowadzę,
zakupy zrobię,
obiad ugotuję,
ciasto na niedzielę upiekę,
lekcje sam sobie posprawdzam
i czy mam czyste uszy i szyję .

A potem już tylko
koszulę zszyję,
pranie i prasowanie zrobię,
no i małe sprzątanie.
Uff, ale się zmęczyłem,
wszystkie siły zużyłem...
I Ty to wszystko robisz, Mamo?!
I jeszcze mnie kochasz,
całujesz i przytulasz,
interesujesz się wszystkim
co mnie dotyczy...
Skąd masz na to siły?
Wiem, to pewnie
ta miłość co nasz łączy, Mamo.
Dziękuję Ci za nią!

wiersze Marta Polak

Sonia
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VIII Bałtycki Festiwal Nauki 27 - 30 maja 2010
W tym roku już po raz ósmy odbędzie się
wspaniała impreza, jaką jest Bałtycki
Festiwal Nauki. Jest to impreza
popularnonaukowa przeznaczona dla
wszystkich chętnych, bez względu na wiek i
wykształcenie. Wstęp wolny. Trzeba jedynie
zabrać ze sobą ciekawość świata i chęć
poznania różnych tajemnic i zagadek nauki.
Celem festiwalu jest bowiem upowszechnienie tematyki i osiągnięć prowadzonych badań naukowych oraz przybliżenie ich społeczeństwu w możliwie
zrozumiałej, atrakcyjnej formie.
Organizatorzy pragną zwrócić społeczną
uwagę na znaczenie jakie niesie Morze
Bałtyckie dla naszego regionu oraz na
wartość i przydatność badań prowadzonych
w licznych laboratoriach naukowych.
Festiwal odbędzie się w dniach od 27 do 30
maja 2010 roku w Gdańsku, w Gdyni, w
Sopocie, a także w Słupsku, Elblągu,
Malborku, Borucinie, Będominie, Pelplinie i
Wąglikowicach k. Kościerzyny. W ramach
Festiwalu odbędzie się ponad 800 różnego
rodzaju warsztatów, pokazów multimedialnych, wykładów, wystaw i koncertów.
Przygotowało je ponad 3500 osób z 40
instytucji biorących udział w tej imprezie
takich jak: Akademia Marynarki Wojennej w
Gdyni, Akademia Morska w Gdyni,
Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia
Pomorska w Słupsku, Akademia Sztuk
Pięknych w Gdańsku, AWFiS, pomorskie
muzea, Archiwum Państwowe w Gdańsku,
Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej,
Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańskie
Seminarium Duchowne, Instytut
Oceanologii PAN w Sopocie, MIR w Gdyni,
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w
Elblągu, Politechnika Gdańska, Uniwersytet
Gdański, Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Pelplińskiej i inne. Pełną listę
instytucji znajdą Państwo na stronie
www.festiwal.gda.pl.
Warto zaglądnąć na tę stronę również i po to,
by zapoznać się ze szczegółowym
programem, gdyż wobec ponad 800 różnych
wydarzeń festiwalu nie jesteśmy tu w stanie
wymienić ich wszystkich.
Wymieńmy jedynie, że 30 maja 2010 r.
(niedziela) w godz. 10.00 - 18.00 w Gdyni,
przy Al. Jana Pawła II (przy Akwarium
Gdyńskim) oraz w budynkach Wydziału
Nawigacyjnego i na basenie Akademii
Morskiej w Gdyni odbędzie się XI Piknik
Naukowy. Uzupełnieniem pikniku będzie
stoisko geologiczne pod klifem na plaży w
Gdyni-Orłowie czynne w sobotę i niedzielę

www.festiwal.gda.pl

(29 -30 maja br.) od 10.00 do 16.45. Zaś w
piątek (28 maja br.) od 10 do 18 odbędzie się
Sopocki Dzień Nauki na terenie Instytutu
O c e a n o l o g i i PA N w S o p o c i e , u l .
Powstańców Warszawy 55.
Liczne imprezy odbędą się też na terenie
Kampusu Uniwersyteu Gdańskiego. Warto
dodać, że ta uczelnia obchodzi w tym roku 40
lat swego istnienia. Inne wydarzenia
festiwalowe będą się odbywały na terenie
wyżej wymienionych instytucji
uczestniczących w VIII Bałtyckim Festiwalu
Nauki.

Warto wybrać się na spotkanie z nauką
całymi rodzinami, bo wśród propozycji
znajdują się takie dziedziny, które mogą
zainteresować wszystkich. Oto przykładowe
tematy: Zabawy z grawitacją, Chemia
kuchenna, Doświadczenia z wodą,
Eksperymenty w akustyce, Tęcza w
laboratorium, Geometria na wesoło,
Łamigłówki matematyczne, Z życia
codziennego damy i arystokratki z XIX
wieku, Storczyki - piękne i podstępne,
Meduzy w Morzu Bałtyckim, Cztery pory
roku w Bałtyku, Archeologia podwodna itp.
W ramach festiwalu będzie także możliwość
zwiedzania statku naukowo-szkolnego
"HORYZONT II" oraz statków naukowobadawczych "Oceanograf 2", "Baltica" oraz
"Oceania".

Nauki. Mamy nadzieję, że w przygotowanym
programie znajdą Państwo interesujące dla
siebie propozycje, które rozbudzą chęć
zdobywania i pogłębiania wiedzy.
Chcielibyśmy udowodnić, że nauka nie
zamyka się jedynie w mądrych księgach.
Wierzymy, że uda nam się połączyć ją z
ciekawą zabawą i rozrywką, czego i
Państwu, i sobie gorąco życzymy".
A więc do zobaczenia na imprezach VIII
Bałtyckiego Festiwalu Nauki!
Patronami i sponsorami tegorocznego
Festiwalu są:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Marszałek Województwa Pomorskiego
Prezydent Miasta Gdańska
Prezydent Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Sopotu
Prezydent Miasta Słupska
Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo SA
Grupa LOTOS S.A.
ENERGA SA
ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe
Sp. z.o.o.
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu
Gdańskiego
Patroni medialni
Radio Gdańsk
Gazeta Wyborcza
Echo Miasta
Portal Regionalny trójmiasto.pl
Portal Województwa Pomorskiego 'Wrota
Pomorza'
Specjalne podziękowanie dla Pomorskiego
Kuratora Oświaty
Biuro Festiwalu:
dr Tadeusz Zaleski
pełnomocnik Rady Rektorów
Województwa Pomorskiego
ds. Festiwalu Nauki
Uniwersytet Gdański
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
ul. Wita Stwosza 57, p. 74
80-952 Gdańsk-Oliwa

A oto co mówią organizatorzy: "Serdecznie
zapraszamy mieszkańców Trójmiasta do
wzięcia udziału w VIII Bałtyckim Festiwalu
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tel. 58 523 25 60, kom. +48 725 99 11 93
faks 58 523 25 10
e-mail: festiwal@univ.gda.pl
www.festiwal.gda.pl

Po zdrowie do Zabytkowej Kopalni Soli w Bochni
rapii są choroby układu oddechowego:
- astma oskrzelowa
- przewlekły i alergiczny nieżyt nosa
- przewlekłe zapalenie zatok
- zapalenie trąbki słuchowej Eustachiusza
- przewlekłe zapalenie gardła i krtani
- przewlekłe zapalenie oskrzeli
- rozstrzenie oskrzeli
-nawracające zakażenia układu oddechowego
Dziś zapraszamy Czytelników "Dobrych
Wiadomości" w podróż do odległej od
Gdańska o 660 kilometrów Bochni.
Znajduje się tam najstarsza na ziemiach
polskich kopalnia soli kamiennej. Jej
wydobycie rozpoczęto w 1248 roku. Po
750 latach eksploatacji złoża wyczerpały
się pozostawiając około 60 km górniczych
chodników i komór. Kopalnia przypomina
niezwykłe podziemne miasto, zachwyca
niepowtarzalnymi wyrobiskami, kaplicami
wykutymi w solnych skałach oraz
oryginalnymi rzeźbami i urządzeniami
wykorzystywanymi przed wiekami.
Kopalnię można zwiedzać pieszo, ale
także podziemnym metrem oraz...
łodziami.
Wizyta w kopalni w Bochni jest dużą
atrakcją turystyczną, a także miejscem,
gdzie skutecznie możemy podreperować
nasze zdrowie, korzystając z wczasów
zdrowotnych, turnusów rehabilitacyjnych
oraz turnusów leczniczych.
Podziemny Ośrodek Leczniczy
To unikalny na skalę światową ośrodek
zajmujący się nowatorską metodą
leczenia zwaną subterraneoterapią.
Polega ona na poddaniu chorych
specyficznemu działaniu intensywnych
bodźców natury fizycznej, chemicznej i
biologicznej występujących w podziemnych wyrobiskach bocheńskiej
kopalni. Panuje tam specyficzny
mikroklimat, który cechuje się wyjątkową
czystością bakteriologiczną, stałą
temperaturą powietrza (ok. 16 stopni C),
wysoką wilgotnością względną (ok. 80%) i
dużą zawartością chlorku sodu oraz
pierwiastków takich jak magnez, mangan i
wapń. Leczenie odbywa się na poziomie
VI w komorach „Ważyn" i „Manna" znajdujących się na głębokości 250 m pod
ziemią. Wskazaniem do subterraneote-

Turnusy rehabilitacyjne dróg oddechowych
Oferta turnusu rehabilitacyjnego została
przygotowana z myślą o osobach
uskarżających się na dolegliwości dróg
oddechowych, alergie oraz schorzenia
laryngologiczne. Jest to kompleksowy
program leczenia oparty na metodzie
subterraneoterapii. Aby zmaksymalizować
efekt leczniczy oprócz 33 godzin
spędzonych w podziemnych wyrobiskach
pod opieką fizjoterapeuty oferta obejmuje
także 1 pobyt nocny w kopalni, który
dostarczy niezapomnianych wrażeń oraz
o 30% zwiększy czas spędzony w
leczniczym mikroklimacie. Doskonałym
uzupełnieniem programu aktywnej
rehabilitacji ruchowej realizowanego w
kopalni będą odpowiednio dobrane
zabiegi w Centrum Rehabilitacji i Odnowy
Biologicznej. Program dostosowywany
jest do indywidualnych potrzeb podczas
konsultacji lekarskiej po przyjeździe do
ośrodka.
Istnieje możliwość dofinansowania pobytu
ze środków PFRON.
Przeciwwskazaniem do leczenia dróg
oddechowych na turnusach rehabilitacyjnych są:
-choroby stanowiące przeciwwskazanie
do leczenia bodźcowego
-choroby reumatyczne, infekcyjne i
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nowotworowe
-niewydolność krążenia i oddychania
- klaustrofobia
Terminy rozpoczęcia turnusów rehabilitacyjnych dróg oddechowych w 2010
roku: 6 czerwca, 27 czerwca, 18 lipca, 1
sierpnia, 15 sierpnia, 5 września, 3
października, 14 listopada, 5 grudnia.
Turnusy lecznicze
Wykorzystując lecznicze właściwości
podziemnego mikroklimatu opracowany
został wyjątkowy program leczenia oparty
na metodzie subterraneoterapii, a
skierowany do osób ze schorzeniami
układu oddechowego, dolegliwościami
alergologicznymi oraz laryngologicznymi.
Program realizowany jest w oparciu o aktywną rehabilitację ruchową prowadzoną
przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów.

Świadczenia wchodzące w skład turnusów
leczniczych wykonywane są w ramach
bezpłatnej opieki zdrowotnej z
Narodowego Funduszu Zdrowia. Wymagane jest skierowanie od lekarza
specjalisty. Łączny czas przebywania w
podziemnych komorach solnych w czasie
trwania turnusu wynosi 84 godziny.
Terminy rozpoczęcia turnusów leczniczych w 2010 r.: 7 czerwca, 28 czerwca,
14 lipca, 30 lipca, 16 sierpnia, 6 września,
4 października, 15 listopada, 7 grudnia.
Szczegółowych informacji udziela
rejestracja medyczna tel: 14 615 36 15,
rehabilitacja@kopalniasoli.pl
Uzdrowisko Kopalnia Soli
Bochnia Sp. z o.o.
ul. Solna 2, 32-700 Bochnia
tel. 14 615 36 00
www.kopalniasoli.pl
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NZOZ Starmed
Wiedza lekarzy oraz nowoczesne
urządzenia techniczne pomagają pacjentom
w powrocie do zdrowia. A zdrowie, jak wiadomo, to rzecz najważniejsza. Zapraszam
do zapoznania się z informacjami, które
przekazała nam Pani Małgorzata
Murawska lekarz specjalista radiologii i
diagnostyki obrazowej, pracująca w NZOZ
Starmed w Gdyni.
Jakie badania wykonywane są w Starmedzie?
Wykonujemy badania rezonansem magnetycznym różnych części i okolic ciała. Są to:
głowa, kręgosłup w odcinku szyjnym,
piersiowym, lędźwiowym, krzyżowym, a
także stawy krzyżowo-biodrowe, stawy
biodrowe, łokciowe, kolanowe, barkowe,
skokowe oraz nadgarstki. Wykonujemy
również badania jamy brzusznej i miednicy
małej, w szczególnych przypadkach również
badania piersi. Wykonujemy również
badania naczyniowe. Część badań
wykonujemy z kontrastem. O tym decyduje
lekarz kierujący lub lekarz wykonujący
badanie.
Lekarze jakich specjalności pracują w
Starmedzie?
Pracują u nas lekarze radiologii i diagnostyki
obrazowej, neurolodzy, ortopedzi i
ginekolodzy.
Jakie jest zadanie ginekologów?
Ginekolodzy przeprowadzają badania
prenatalne u kobiet w ciąży informujące o
ewentualnych chorobach płodu. Wykonują
badania i zdjęcia w obrazie 3D i 4D. Panie
mogą sobie takie płyty odtworzyć w domu i
mieć jako pamiątkę.
Jak należy przygotować się do badań
rezonansem magnetycznym?
Wystarczy przynieść ze sobą dokumentację
z poprzednich badań. Nie trzeba być na
czczo. Badanie nie wymaga żadnego
specjalnego przygotowania. Są to badania
całkowicie bezpieczne. Badania odbywają
się w pozycji leżącej, ale niedogodność
takiego badania polega na tym, że trzeba
wytrzymać w bezruchu ok. 20 minut.
W niektórych przypadkach np. przy badaniu
jamy brzusznej, niekiedy trzeba wytrzymać
w bezruchu znacznie dłużej, nawet do
godziny. Dla niektórych osób, szczególnie
starszych, jest to niewygodne. Kiedy pacjent
nie wytrzymuje jest to problem i dla lekarza,
bo badanie może być poruszone. Staramy
się temu zaradzić poprzez pomoc w ułożeniu
ciała i specjalne podpórki czy
przytrzymywacze. Podczas pracy aparat
stuka, więc pacjenci otrzymują słuchawki i
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słuchają muzyki. W przypadku badania jamy
brzusznej należy reagować na polecenia i
zgrać oddechy z pracą urządzenia.
W przypadku jamy brzusznej rezonans
bada tkanki miękkie?
Tak, jest to badanie narządów takich jak
wątroba,pecherzyk żółciowy, trzustka, nerki,
nadnercza, pęcherz moczowy, przestrzeń
zaotrzewnowa.
Czy w trakcie takich badań rezonans
może wykryć choroby nowotworowe
narządów wewnętrznych?
Tak, jest to w stanie wykryć. Zwykle najpierw
wykonuje się USG i tomografię. Jednak to
właśnie rezonans może nam odpowiedzieć
czy dane zmiany są natury złośliwej czy
niezłośliwej.
Czy jest refundacja z NFZ na wykonywane w Starmedzie badania?
Tak, mamy podpisany kontrakt z NFZ i
dziennie możemy wykonać określoną ilość
badań refundowanych. Pozostałe to badania
wykonywane prywatnie. Tu dodam, że w
przypadku rezonansu magnetycznego na
badanie można przyjść z własnej inicjatywy,
wtedy, gdy mamy jakiś problem zdrowotny.
Nie jest wymagane zalecenie i skierowanie
od lekarza, tak jak w przypadku tomografii
komputerowej.
Czy jest jakaś grupa osób, u których
występują przeciwwskazania do wykonywania badań rezonansem?
Tak, są to osoby, które mają wszczepione
różne metalowe elementy takie jak
rozrusznik serca, wewnętrzny aparat
słuchowy, biostymulatory, niektóre klipsy na
tętniaku naczyniowym, spirale ginekologiczne. Wszystko jednak zależy od
materiału, z którego wykonany jest dany
wszczep. Ostatnio wszczepia się materiały
nie kolidujące z badaniem np. z tytanu, ale
trzeba mieć tę pewność.
Kiedy powstał Starmed?
Nasza firma rozpoczęła swoją działalność w
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październiku 2009 roku. Stale się rozwijamy i
zapraszamy do nas wszystkich pacjentów z
Trójmiasta i okolic.
Jakie są ceny?
Ceny badań wykonywanych prywatnie to np.
badanie głowy 450 zł, kręgosłupa 350 zł,
jamy brzusznej 450 zł, jednego stawu 500 zł.
Może się to wydać dużo, ale jeżeli coś
dolega, to warto to sprawdzić. Zdrowie i
życie mamy tylko jedno.
Jakie są główne atuty Starmedu?
Przede wszystkim wiedza i wieloletnie
doświadczenie zatrudnionych tu lekarzy,
krótki czas (2-3 dni) oczekiwania na
otrzymanie opisu. Poza tym wysoka jakość
badań dzięki stosowaniu nowoczesnych
urządzeń diagnostycznych najwyższej
klasy. Dbamy o komfort pacjentów,
udzielamy porad do jakiego lekarza pójść z
danym problemem, co zaznaczamy w
opisie, i jakie jeszcze inne badania
pomocnicze powinny być wykonane, aby
pacjent odzyskał zdrowie. Nasza placówka
stale się rozwija, wkrótce pojawi się również
tomokomputer, rozszerzamy zakres usług
jako znaczące centrum diagnostyczne.
Należy też wziąć pod uwagę korzystną
lokalizację naszej placówki przy ul. 10
Lutego 23, a więc kilka minut od SKM i
dworca Gdynia Główna.
Na koniec zadam jeszcze jedno, bardzo
ważne pytanie: Czy pacjent może sam
dobrać sobie muzykę, której będzie
słuchał podczas badania i czy może np.
przynieść swoją własną płytę?
Tak, oczywiście, jest taka możliwość.
A więc naprawdę możemy mieć pewność,
że pod każdym względem dbacie
Państwo o swoich pacjentów i mogą być
w pełni zadowoleni z Państwa usług.
Dziękuję za rozmowę i udzielone
informacje.
pytania zadawała Marta Polak
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Noc Muzeów 15 maja 2010 r.
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska jak co roku
szykuje dla swoich gości moc atrakcji. W imprezie
udział wezmą Oddziały: Dwór Artusa, Dom
Uphagena, Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku i
Muzeum Bursztynu.
Dwór Artusa
W feudalnym świecie, pośród ascetycznego
żywota, towarzyszących przemijaniu myśli,
ciągnących się ulicami łańcuchów biczowników i
zastępów mnichów odśpiewujących chorały,
zwyczajny człowiek mógł czuć się nieco smutny.
Toteż by całkowicie ludu bożego nie zniechęcać,
a dusz ich na potępienie wieczne nie skazywać,
każdy z kościołów w mieście, wedle patrona
swego, urządzał…
DOROCZNY ODPUST!!!
Przez całe wieki był on świetną okazją by za
odpowiednią opłatą zadbać nie tylko o swoją
duszę, ale również ciało. W tym celu osoby
wszelkiego stanu i profesji ściągały tłumnie do
miasta, bardowie akompaniowali zabawom i
pokazom kuglarzy, a cech złodziejski zacierał
ręce na myśl o gwarantowanym dochodzie. W
pobliskich szynkach nie mogło zabraknąć
mięsiwa z kaszą, a piwo i miody rozochocały do
dalszej zabawy. Nie obywało się i bez awantur,
toteż często się za łby brano ku uciesze gawiedzi.
A gdy kto, nie daj Boże, zbytnio poswawolił – ten
resztę dnia, rad nie rad, w dybach publicznie
spędzał.
Bacząc by Ci przybyszu, zabawy przedniej nie
brakło, gościnne otwieramy swe progi. Jako

Ryszard Kaczorowski
W katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w
dniu 10 kwietnia 2010 r. wśród wielu innych
osób, zginął również ostatni prezydent RP na
uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.
Ryszard Kaczorowski (26.11.1919 10.04.2010) urodził się w Białymstoku, pochodził
ze szlacheckiej rodziny herbu Jelita. W czerwcu
1940 r. przejął obowiązki komendanta Szarych
Szeregów w Białymstoku, Jego konspiracyjną
działalność w czasie wojny przerwało
aresztowanie przez NKWD 17 lipca 1940 roku.
Sąd wojskowy skazał go na karę śmierci. Po stu
dniach w celi zamieniono ją na 10 lat obozu na
Syberii. Przeszedł transporty deportacyjne i
pobyt w łagrach. Z obozu w Nachodce
transportem śmierci dotarł na Magadan, gdzie
czekała go praca ponad siły w kopalni złota
Dukanskaja (Dolina Śmierci). Związek Radziecki
opuścił w 1942 roku wraz z żołnierzami generała
Andersa, by znaleźć się w Palestynie. Przeszedł
cały szlak bojowy II Korpusu. W bitwie pod Monte
Cassino był dowódcą ośrodka łączności 2
Brygady Strzelców. Po wojnie osiadł na stałe w
Londynie. W 1949 roku skończył Szkołę Handlu
Zagranicznego. Pracował w przemyśle jako
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dawniej bywało, tak i tej nocy w Dworze Artusa
dziać się będzie.
Dom Uphagena
„Weźmij świeżego żubra, albo łosia, jelenia, albo
daniela, albo sarnę, albo dziką kozę, albo co
chcesz…". O gotowaniu w XVIII w.
Noc Muzeów poświęcona zostanie zagadnieniom związanym z przygotowaniem posiłków
w XVIII w. Zwiedzający będą mieli także okazję
poznać pomieszczenia gospodarcze domu
gdańskiego. Dowiedzą się gdzie usytuowane
były kuchnie, spiżarnie oraz piwnice i jak
wyglądało wyposażenie tych pomieszczeń.
Goście usłyszą opowieści o osiemnastowiecznych książkach kucharskich i poradnikach przeznaczonych dla gospodyń
domowych oraz dowiedzą się, gdzie
gdańszczanie zaopatrywali się w produkty
spożywcze. Stanie się to także okazją do
przedstawienia luksusowych produktów
trafiających na stoły najbogatszych mieszczan.
W trakcie wieczoru przewidziano prelekcje i
wspólne zwiedzanie uphagenowskiej kamienicy.
Każdy zwiedzający otrzyma pamiątkę
nawiązującą do tematyki nocy muzealnej.
Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku
„Kadry wojenne. Sfilmowane Pomorze 1939"
Oprócz tradycyjnego zwiedzania Muzeum
odbędzie się projekcja wybranych filmów, których
obejrzenie w miejscu upamiętniającym
wydarzenia z września 1939 roku będzie
wyjątkowym przeżyciem dla uczestników.
księgowy, do przejścia na emeryturę w 1986 roku.
Na emigracji organizował polskie harcerstwo, w
latach 50. i 60. był we władzach światowego
Związku Harcerstwa na Obczyźnie.
W 1986 został powołany do Rady Narodowej
Rzeczpospolitej, co oznaczało powierzenie mu
obowiązków ministra spraw krajowych. Na
prezydenta RP na uchodźstwie został
zaprzysiężony w lipcu 1989 roku, po tragicznej
śmierci piątego prezydenta, Kazimierza Sabbata.
Rok później R. Kaczorowski przyjechał do kraju,
po ponad 50 latach nieobecności.
Przed Ryszardem Kaczorowskim prezydentami
RP na uchodźstwie byli: Władysław Raczkiewicz
1939 - 1947, August Zaleski 1947 - 1972,
Stanisław Ostrowski 1972 - 1979, Edward
Raczyński 1979 - 1986, Kazimierz Sabbat 1986 1989.
Prawną podstawą działania władz RP na
uchodźstwie była konstytucji z 1935 r., która
przeczyła twierdzeniom Berlina i Moskwy, iż
polskie państwo przestało istnieć po ucieczce
najwyższych polskich władz do Rumunii.
Dnia 22 grudnia 1990 w Warszawie Ryszard
Kaczorowski przekazał insygnia władzy
prezydenckiej Lechowi Wałęsie. Były to:
chorągiew II Rzeczypospolitej, rękopis
Konstytucji Kwietniowej 1935 roku, pieczęcie
Kancelarii Prezydenta, insygnia Orderu Orła
Białego.
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Kameralny charakter wydarzenia kulturalnego
jest naszym zdaniem adekwatny do miejsca
pamięci narodowej, jakim jest historyczny
budynek Poczty Polskiej w Gdańsku.
Muzeum Bursztynu
Muzeum Bursztynu, oddział Muzeum
Historycznego Miasta Gdańska, już po raz
czwarty bierze udział w Europejskiej Nocy
Muzeów. Również w tym roku czeka na
zwiedzających wiele atrakcji.
Na dziedzińcu Muzeum będzie można podziwiać
replikę wozu rzymskiego użyczonego przez
Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej. Wóz kupiecki
typu „carruca", z czasów rozkwitu Cesarstwa
Rzymskiego, jest jedyną taką rekonstrukcją w
Polsce. Został on wykonany ściśle według
posiadanej wiedzy historycznej, za pomocą
dawnych technik przy współudziale kołodziejów,
kowali, ślusarzy, stolarzy, odlewników oraz
garbarzy. W Polsce jedynym śladem obecności
tego typu wozów, są pozostawione przez nie
ślady kół, dlatego też przy rekonstrukcji
wzorowano się na wozach znajdujących się w
Muzeach w Niemczech, które zostały odtworzone
na podstawie zachowanych w ziemi oryginalnych
części oraz dostępnych przedstawień
ikonograficznych. Prezentowany wóz podróżny,
mogący pomieścić nawet 6 osób, wraz z
dwukonnym zaprzęgiem, osłonięty specjalnym
parawanem ochronnym z własnym oświetleniem,
będzie można oglądać do 23 maja 2010.
Serdecznie zapraszamy!
W ciągu ostatnich lat Ryszard Kaczorowski
wielokrotnie bywał w Polsce.
Otrzymał tytuł doktora honoris causa czterech
polskich uczelni oraz honorowe obywatelstwa
kilku polskich miast, w tym Honorowe
Obywatelstwo Gdańska w dniu 18 marca 2008 r.

fot. Marta Polak

Podczas uroczystości w Dworze Artusa laudację
na cześć Ryszarda Kaczorowskiego wygłosił
Prezydent Paweł Adamowicz, który powiedział:
- Panie Prezydencie, był Pan, jest Pan i zawsze
będzie Pan dla nas symbolem wolności.
Szczególnie dla nas tu, w Gdańsku – mieście, w
którym narodziła się „Solidarność". Sonia

Lech Wałęsa - muszę zajmować się dniem dzisiejszym
Dziś chciałabym poprosić o wspomnienie o postaci
ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda
Kaczorowskiego...
Mało go znałem, spotkaliśmy się jedynie kilka razy. Jednak z tych
kontaktów, które między nami były, można było zauważyć jego
wielką kulturę, wielką wiedzę, jego wielkie zainteresowanie
Polską.
W 2008 roku Ryszard Kaczorowski gościł w Gdańsku i
otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gdańska...
Tak, ale mnie wtedy nie było i nie gościłem go u siebie. Jakoś tak
mijaliśmy się, ale byliśmy w dobrej komitywie.
W grudniu 1990 roku z rąk Ryszarda Kaczorowskiego odebrał
Pan insygnia władzy prezydenckiej. Jak to było?
To było ważne, historyczne wydarzenie. Przekazanie insygniów
odbyło się uroczyście na Zamku w Warszawie. Jednak wtedy było
milion spraw do zrobienia. Miałem wtedy ograniczony czas,
musiałem robić coś kolejnego, czuwać czy coś się nie pali i nie
wali.

fot. Marta Polak

Od lutego na Kubie opozycjonista Guillermo Farinas
prowadzi strajk głodowy, protestując przeciwko władzom
komunistycznym. Dzwonił Pan do niego i w ogóle pomaga
Pan w rozwoju demokracji na Kubie...
Uważam, że świat idzie w kierunku globalnym, ale żeby to się
stało, to musimy dopasowywać rozwiązania. Musimy być podobni,
krótko mówiąc. Źle jest jak jeden trybik chodzi inaczej, bo może
popsuć maszynę. Kuba ma szczególne położenie. Pan Bóg im dał
piękne warunki, wspaniałe słońce. Chodzi o to, żeby mądrze to
wykorzystać, a przez zły sytem nie można tego zrobić. Staram się
od dawna pomagać Kubańczykom, by jak najszybciej zrzucili ten
system, ale nie bardzo to wychodzi. Stany Zjednoczone są za
blisko i ci bardziej aktywni są wyrzucani, albo sami wyjeżdzają i to
powoduje, że nie ma chętnych do walki. Chętni są na zewnątrz. A
jednocześnie Castro jest wybitny i ma talent, ma wysoką
inteligencję, rozgrywa ich maksymalnie, ale wszystko
wykorzystuje do swoich niecnych celów. I stąd ta walka jest taka
trudna. Pomagam im dalej, ale nie idzie to dobrze.
Na pewno potrzebna by była pomoc połączonych sił innych
krajów..
Wie Pani - "Trudno tego woła wodzić, jak on nie chce chodzić" (z
uśmiechem - a to dobre przysłowie! ). Trudno jest zrobić coś za
Kubańczyków, oni to sami muszą zrobić. Można im pomóc,
zachęcić, ale za nich roboty nie da się zrobić.
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Ostatnio jak rozmawialiśmy mówił Pan, że ma 66 lat i teraz
chodzi tylko o to by maszynka rano działała.
Zostaje tylko golenie, jak maszynka dobrze goli to świetnie.
Ale na pewno ma Pan różne plany!
Chciałbym porządkować swoje życie, spisywać zyski i straty,
porządkować rodzinę, wypoczywać i czekać na powołanie na inną
planetę.
A propos powołania na inną planetę - mówił Pan ostatnio, tak
odważnie o swojej śmierci, o tym, żeby nie było przemówień,
ani nawet kazań, a tylko śpiewy i modlitwy na pogrzebie, a
prochy rozsypać...
Wie Pani, jestem wierzącym, praktykującym katolikiem,
grzesznym, nie świętym, ale jednak wiem, że to już z góreczki, a
dlatego mówię o tym, bo wymigać się tu nie da...
A co żona na to powiedziała?
Żona się nie włącza, odrzuca takie informacje. Ona żyje w innym
świecie, żyje dniem dzisiejszym, ma wszystko uporządkowane, ale
inaczej niż ja.
Świetnie Pan sobie radzi z komputerem i internetem. Daje Pan
doskonały przykład, że nie taki diabeł straszny...
Długo się za to nie brałem. Uważałem, że to nie dla mojego
pokolenia. Ale leciałem do Japonii, długa droga, i Instytut kupił mi
taki mały komputerek i ja się tym bawiłem. Nie byłem go w stanie
popsuć i to mi się spodobało.
Teraz sam prowadzi Pan swoje dwie strony internetowe,
zamieszcza różne ciekawe dokumenty, a także dużo zdjęć
wykonanych aparatem multimedialnym. Są to zdjęcia z
podróży, czy z osobami, z którymi się Pan spotyka każdego
dnia, osobistościami, czy napotkanymi spacerowiczami,
kelnerami, stewadessami...
Różnie to wychodzi, czasem dobrze, czasem źle. Zaraz my sobie
też zrobimy takie zdjęcie.

Panie Prezydencie co będzie Pan robił 20 czerwca?
Chyba będę na głosowaniu. Nie wiem tylko czy nie będę za granicą,
tak daleko nie sięgam, mam tyle roboty, że muszę zajmować się
dniem dzisiejszym.
Kogo Pan popiera w wyborach prezydenckich?
Zadecydowała moja żona, że popieram Komorowskiego.
Panie Prezydencie bardzo dziękuję za rozmowę i serdecznie
pozdrawiam
rozmowę przeprowadziła Marta Polak
www.lechwalesa.blip.pl
www.mojageneracja.pl/1980
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Zdrowie w waszych rękach i głowach
Drodzy Czytelnicy! Dziś pragnę podzielić się
z Wami częścią moich przemyśleń na temat
różnego typu ,,zdrowych tłuszczów'' –
margaryn i ich miksów, maseł roślinnych w
wersjach zwykłych i light, czy wręcz
,,dietetycznych''. Są one często polecane, a
wręcz propagowane w reklamach
telewizyjnych przez ludzi często nie
zdających sobie sprawy z tego, że ich
ulubione produkty (bo łatwo się je smaruje)
nie pomagają wcale naszemu organizmowi
w zachowaniu naturalnej formy i w zdrowym
rozwoju, a wręcz szkodzą i są nieudaną
próbą zastąpienia nimi naturalnych
składników niezbędnych dla naszego
organizmu zawartych w nieprzetworzonych
tłuszczach roślinnych i zwierzęcych. Aby nie
być gołosłownym posłużę się tu przykładem
prostym, ale jakże dobrze obrazującym
sedno tego o co mi chodzi! Margaryna lub
pięknie nazywane ,,masło roślinne'' jest to
niestety olej roślinny (lepszy lub gorszy) z
dodatkiem chemicznych utwardzaczy, antyutleniaczy i być może witamin (oczywiście
sztucznych), którymi coraz częściej chełpią
się na ich opakowaniach producenci tych
,,smarowideł''. I tu rodzi się pytanie? Czy one
są zdrowe? Ktoś powie no tak! Są! Nie mają
wad takich jak smalec, czy masło (np.
cholesterol). Niestety, już same sztuczne
dodatki w nich zawarte są dla nas niezdrowe.
Dlaczego więc nie używać naturalnych
zdrowych produktów zawierających
tłuszcze, jak choćby ryby, które zawierają
tłuszcz, ale taki, który nam nie zaszkodzi, jak

choćby plaster wędzonego łososia lub innej
r y b y, c z y o l i w k i , k t ó r e w d i e c i e
,,śródziemnomorskiej'' zajmują stałe
miejsce, a które dostarczają w tej diecie
prawie 28 % kalorii z zawartego w nich
zdrowego, lekkostrawnego tłuszczu,
avocado w postaci pysznego guacamole (o
którym bliżej w przepisie na dziś), oliwy z
oliwek, pestek dyni i słonecznika, orzechów
w każdej postaci i wielu, wielu innych? Nie
bójcie się tego co naturalne i tłuszczy, tych
naturalnych, też nie. Nie liczcie wyłącznie ich
kalorii, za to zwracajcie baczną uwagę na
źródło ich pochodzenia, bo jak mawiał
(żartem) jeden z moich kolegów ,,natury nie
oszukasz'' i w dużym stopniu od tego zależeć
będzie Wasze zdrowie, styl, jakość i kolory
życia. A więc życzę Wam rozwagi, śmiałości i
rozsądku w wyborze produktów i tego jak się
odżywiacie.
Paweł Pawluk szef kuchni restauracji
,,Senso'' gdańskiego hotelu Scandic
Dzisiejszy przepis to przepyszne
guacamole a' la Rozzi, prosto ze
słonecznego Acapulco. Pomimo, iż avocado
zawiera około 12% tłuszczu, to jest ono
wspaniałą, znacznie zdrowszą alternatywą
dla margaryn i tłuszczowych miksów.
Polecam je wszystkim nawet do czegoś tak
zwykłego jak posmarowanie kanapki. A więc
avocado w dłoń i do dzieła!
Avocado miękkie, ale nie za bardzo – 3
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sztuki – przekroić wzdłuż, wyjąć pestkę,
zielony miąższ wyjąć łyżką stołową w jak
największych kawałkach do salaterki,
skropić natychmiast sokiem z ½ cytryny aby
nie ściemniało. Dwa pomidory obrać cienko
ze skórki, pokroić w kostkę o boku 1,5 cm i
dodać do avocado. Jedną niewielką cebulę,
najlepiej czerwoną posiekać w drobną
kosteczkę i dodać do salaterki, wycisnąć sok
z jednej dojrzałej pomarańczy i dodać razem
z sokiem z pozostałej połówki cytryny,
doprawić do smaku solą i świeżo mielonym
czarnym pieprzem, tak aby uzyskać
zbalansowany winny smak z lekką nutką
słodyczy z pomarańczy. Lubiącym pikantne
sałatki polecam 2-3 krople czerwonego sosu
tabasco, a wszystkim życzę smacznego!

„Baśnie bursztynem malowane" w Teatrze Miniatura
W dniach 17 i 18 maja 2010 roku w tym roku XIV edycji. Niewiele osób
Teatrze Miniatura w Gdańsku odbędzie pamięta, że wszystko zaczęło się w roku
s i ę X I V W o j e w ó d z k i K o n k u r s obchodów milenium Gdańska od dwóch
Amatorskich Zespołów Teatralnych Szkół konkursów: poetyckiego „Gdańsk w
Podstawowych pt. „Baśnie bursztynem rymach zatopiony" oraz teatralnego „Z
malowane".
legend gdańskich".
Jak co roku organizatorami konkursu są Kolejne konkursy szkolne w Teatrze
Szkoła Podstawowa nr 17 im. Hetmana Miniatura to „Legendy kaszubskie"
Stefana Czarnieckiego w Gdańsku oraz (1998), „Na falach Bałtyku" (1999, 2000).
Miejski Teatr Miniatura.
Poprzez kolejne lata konkurs odbywał się
W tegorocznej edycji udział wezmą 24 pod hasłem „Świat polskiej baśni i bajki",
grupy teatralne ze szkół Trójmiasta i a ostatnio „Baśń bez granic".
województwa. Tematyka tegorocznych Tegoroczna edycja przygody z teatrem
spektakli dziecięcych oscylować będzie nosi tytuł „Baśnie bursztynem malowokół bursztynu i jego magicznych wane".
właściwości.
Aż trudno uwierzyć, że do tej pory udział
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w w konkursie wzięło 400 zespołów
Teatrze Miniatura w dniu 18.05.2010 po teatralnych ze szkół podstawowych
dwudniowych prezentacjach na scenie województwa pomorskiego, w roli
teatru.
aktorów sprawdziło się blisko 700
Nasz teatralny konkurs doczekał się w uczniów, a spektakle obejrzało ponad

KASA czynna od wtorku do piątku godz. 9:00 - 15:00, sob/niedz. na 2 godz przed spektaklem
REZERWACJA (58) 341 94 83 od wtorku do piątku w godz 10:00 - 15:00
BILETY wt. - pt. 12.00 zł. sob-niedz. 15.00 zł.
Miejski Teatr Miniatura 80-236 Gdańsk, ul.Grunwaldzka 16, tel/fax (58) 341 94 83; (58) 341 12 09
e-mail: organizacjawidowisk@teatrminiatura.pl
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40.000 widzów – uczniów, rodziców,
opiekunów.
Jesteśmy dumni z tak ogromnego
zasięgu naszego przedsięwzięcia,
którego głównym celem jest szeroko
rozumiana edukacja kulturalna dzieci i
młodzieży oraz aktywne uczestnictwo w
kulturze młodego pokolenia. Taka forma
kontaktu ze sztuką wpływa pozytywnie na
obyczaje i kulturę uczniów oraz rozwija
ich wrażliwość.
Wszystkim uczestnikom życzymy
powodzenia
Organizatorzy
Kontakt:
alina_wisniewska@wp.pl

GDAŃSK GŁÓWNY | PUNKT LOTTO W BUDYNKU PKS, UL. 3 MAJA 12 | KIOSK, UL. PODMŁYŃSKA 1 |
KIOSK, UL. ELBLĄSKA 67 | SKLEP KOMPUTEROWY, UL. DŁUGIE OGRODY 33 |GDAŃSK STOGI |
S K L E P E L E K T R Y C Z N Y E L D O R A U L . S T R Y J E W S K IE G O 2 3 | G D A Ń S K P R Z E R Ó B K A |
KIOSK, UL. SIENNICKA | GDAŃSK - WRZESZCZ | SKLEP WIELOBRANŻOWY KASIA, UL.CHRZANOWSKIEGO 24 |
KIOSK, Al. ZWYCIĘSTWA, PRZYSTANEK TRAMWAJOWY vis a vis Opery Bałtyckiej | KIOSK UL. PARTYZANTÓW 106 |
KIOSK, UL. HALLERA 10 | GDAŃSK-CHEŁM | KIOSK, UL. MILSKIEGO 1, W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO |
FOTO KISS UL. CIESZYŃSKIEGO, CENTRUM HANDLOWE | DROGERIA, UL. M. BUCZKA, KOŁO POCZTY | GDAŃSK-PRZYMORZE |
SKLEP PAPIERNICZY EWRO, UL. JAGIELLOŃSKA 4 | SKLEP PAPIERNICZY PAPIRUS, UL. PIASTOWSKA 115 |
S K L E P " T R A F IK A " , U L . G E N . B O R A K O M O R O W S K IE G O | G D A Ń S K - O L IW A |
DROGERIA "IGA" UL. WITA STWOSZA 48-A | SKLEP CHEMICZNY LECH, STARY RYNEK OLIWSKI |
KIOSK WIELOBRANŻOWY UL. MACIERZY SZKOLNEJ | GDAŃSK ORUNIA |
S K L E P C H E M IC Z N Y, U L . E M IL II H O E N E 1 | K W IA C IA R N IA U L . G O Ś C IN N A 8 B |
PUNKT POLIGRAFICZNY MAGART, UL. TRAKT ŚW. WOJCIECHA 105 |
GDAŃSK OSOWA | SERWIS NOTEBOOKÓW "SARACENI", UL. WODNIKA | GDAŃSK MORENA |
K S IĘ G A R N IA " U R U M C A J S A " , U L . A R C T O W S K IE G O 4 | G D A Ń S K N IE D Ź W IE D N IK |
S A L ON IK P R A S OW Y, U L . GÓR A L S K A 6 7 | GD A Ń S K Z A S PA |
PRACOWNIA INTROLIGATORSKA, CENTRUM HANDLOWE "LOTNIA", ŻWIRKI I WIGURY 12 PAW.6 |
SALONIK PRASOWY "CEZAR", PASAŻ HANDLOWY ULICA PILOTÓW |
KIOSK "AMPLIKO", UL. HYNKA | KIOSK, UL. BURZYŃSKIEGO | GDAŃSK ŻABIANKA |
KIOSK WIELOBRANŻOWY, TUNEL SKM ŻABIANKA, PAWILON NR. 10 |
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Wiersze dla dzieci "Pory roku"

WIADOMOŚCI

W związku z ukazaniem się mojej książki z
wierszami dla dzieci "Pory roku" odbywam
kolejne spotkania autorskie. Dają mi one
dużo satysfakcji i radości z kontaktów z
dziećmi, które bardzo żywo reagują i
chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
Doskonale też znają odpowiedzi na
wszystkie zagadki o porach roku, które
umieściłam na końcu książki.
Kolejne spotkanie, oczywiście połączone z
czytaniem wierszy, odbyło się 7 kwietnia
br. w Bibliotece Oliwskiej przy ul. Opata
Jacka Rybińskiego 9. Przy okazji
wspomnę, że jest to najstarsza w Gdańsku
filia biblioteki.

Jedno z takich spotkań odbyło się w dniu
24 marca 2010 r. w Filii nr 62
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej przy ul.Podkarpackiej na
Niedźwiedniku. Uczestniczyły w nim dzieci
z klas III ze szkoły podstawowej nr 38 z
Leśnej Góry.

ul. Wąsowicza w Oliwie.
Dzieci z tej szkoły mają treningi jazdy
figurowej na lodzie i nic więc dziwnego, że
szczególnie entuzjastycznie przyjęły moje
zimowe wierszyki "Łyżwy" i "Na łyżwach".
Na stronie szkoły www.szkolasportowa.eu
znajduje się relacja z tego spotkania.
Fotorelacje ze wszystkich spotkań
znajdują się również na stronie :
www.dobrewiadomosci.eu/wydawnictwo.
Marta Polak

PORY ROKU
Wiersze dla dzieci

W spotkaniu brały udział dzieci z klas 0-2, I
a i IIIc ze szkoły podstawowej nr 35 z

Kuźnia Wodna zaprasza

Marta Polak

Wydawnictwo KOZIOROŻEC
Gdańsk 2009

pokazy kucia oraz różne imprezy plenerowe.
Godziny otwarcia muzeum:
pon - pt godz. 9-16
sob. 11 - 17
niedz.11 - 18
bilety wstępu:
normalny - 6 zł
ulgowy - 3 zł
imprezowy (pokazy, wernisaże) - 15 zł
www.kuzniawodna.webhost.pl

Zabytkowa Kuźnia Wodna z 1597 roku,
malowniczo położona w Dolinie Radości w
Oliwie przy ul. Bytowskiej 1a, z dniem 11
kwietnia 2010 roku rozpoczęła tegoroczny
sezon turystyczny.
Kuznia Wodna jest Oddziałem Muzeum
Techniki z Warszawy. Jest to unikalny
obiekt z ciągle czynnymi urządzeniami
technicznymi. Organizowane są tam

Sonia
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Sznaucer Olbrzymi

Wielkość do 70 cm w kłębie. Umaszczenie: czarne i pieprz z solą. Kraj
pochodzenia NIEMCY nr FCI 181.
Na zawsze pozostanie tajemnicą, jakie
naprawdę rasy brały udział w kształtowaniu
obecnego sznaucera. Mówi się, że były to:
pudle, dogi i sznaucery, a to same
inteligentne rasy. Uważa się też, że wywodzi
się on od bawarskich psów gospodarskich i
rzeźnickich. Kiedyś nazywano go sznaucerem rosyjskim, sznaucerem niedźwiedzim,
potem sznaucerem monachijskim.
Używano go do pilnowania obejścia, stad i
furmanek. Bardzo ceniono ich opanowanie,
spokój, lecz gdy zaszła potrzeba stawały się
ostrymi zdecydowanymi strażnikami domu,
podwórza i stad. Były to psy mocne, o grubej,
twardej sierści, najczęściej o czarnym
umaszczeniu. Psy te żyły w zgodzie z
bydłem i trzodą chlewną, co było ogromnie
ważne. Prawdopodobnie w doskonaleniu
rasy mogły mieć udział takie psy jak czarny
dog i czarny duży pudel.
W 1925 roku sznaucera olbrzymiego
oficjalnie zarejestrowano jako psa
służbowego. Olbrzym powinien być pełnym
temperamentu zawadiaką, a mimo to
spokojnym, rozważnym nieustraszonym

WIADOMOŚCI
psem o łagodnym charakterze i
niezawodnym jako stróż. Doskonały
obrońca, budzący respekt, o miękkim i
wrażliwym sercu. Należy tego psa umieć
zrozumieć - być cierpliwym w wychowywaniu i szkoleniu, bez zbędnej surowości,
ale należy być bardzo konsekwentnym w
swoich decyzjach. Nie zapominać o
wyjątkowej inteligencji tego psa i nie
stosować niepotrzebnych eksperymentów
wychowawczych, bo odwróci się to
przeciwko nieodpowiedniemu właścicielowi
sznaucera. To pies pełen temperamentu, a
mimo to spokojny, najbardziej zrównoważony wśród sznaucerów.
Do dzieci najbardziej cierpliwy z wszystkich
wielkości sznaucera. Tylko olbrzym pozwala
dzieciom na wiele, czasem na zbyt wiele i
toleruje ich zachowanie znosząc wszystkie
zabawy z anielską cierpliwością. To
sprawiedliwy pies, nie należy go nigdy
oszukiwać. Doskonale potrafi wyważyć
wszystkie sytuacje życiowe.
Do dzisiaj pracuje jako pies służbowy, szuka
ładunków wybuchowych, służy też jako
ratownik. Głównie jednak kupujemy go jako
przyjaciela rodziny i doskonałego stróża i
obrońcę.
Olbrzyma jak i inne wielkości sznaucera
cechuje:
-nie są to psy agresywne, ale zawsze czujne
i gotowe do obrony,
-okazywaną czasem chęć do bójek trzeba
powściągnąć już u małego psa,
-sznaucery potrzebują koniecznie
BLISKIEGO KONTAKTU Z LUDŹMI,
- w stosunku do obcych są nieufne i nie lubią
spoufalania. Swoim domownikom jest
oddany i wierny, gotowy poświęcić dla nich
własne życie.
-nadają się do szkolenia na psa towarzysza,
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obrońcę i stróża,
- ponieważ to STRÓŻ i obrońca nie dziw się,
kiedy szczeka w bloku jak obce osoby
chodzą po klatce schodowej! To jego
zadanie.
- psy te nie tolerują niepotrzebnej surowości
ani zbyt wiele pobłażliwości,
- sznaucery posiadają wyjątkową godność
osobistą, którą należy uszanować.
Jeżeli jesteś nerwowy, w Twoim domu dzieci
są chowane "bezstresowo", otacza cię hałas
i krzyki - to na pewno nie kupuj sznaucera!!!!
ROZPIESZCZAĆ czy NIE??!!
Rozpieszczać ile można, kochać sznaucera i
całować, jeśli mamy na to ochotę.
Rozpieszczajmy mądrz. ROZPIESZCZANIE PSA a brak KONSEKWENCJI to
zupełnie co innego. Pamiętajcie, że
sznaucer doskonale zna się na ludziach i wie
jak wyprowadzić nas w pole. Konsekwencja,
sprawiedliwość, wiedza o gatunku psów,
spokój i cierpliwość w wychowaniu
sznaucera to patent na dobre ułożenie tego
wspaniałego psa.
Nie zapominajcie, że to doskonały stróż i
musi "opowiadać' o swoich czynnościach i to
dość głośno. Nie można go ciągle za to
karcić i uciszać, bo przestanie pilnować,
zrobi się pobudliwy lub bardzo smutny.
UWAGA!!!- TE PSY NIE GUBIĄ WŁOSÓW.
Należy jednak systematycznie chodzić z
nimi do fryzjera (przynajmniej trzy razy w
roku).
Polecam tą rasę ludziom inteligentnym,
spokojnym i takim, którzy potrafią zrozumieć
psa.
Agnieszka Kępka
Behawiorysta
Międzynarodowy Sędzia Kynologiczny
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Na majówkę!
Wiosna panuje niepodzielnie. Trudno temu
zaprzeczyć – zwłaszcza, gdy wyjrzy się
przez okno i ujrzy słoneczną pogodę.
Najbliższe miesiące będą dla niektórych
dniami pełnymi pracy (zwłaszcza dla
maturzystów), zaś dla innych przyjemną
przerwą od codziennego znoju. Majówkę
czas zaplanować! Tylko jak? Samemu?
Niekoniecznie. Wypoczynkowe ośrodki
prześcigają się w ofertach kusząc ceną i
atrakcyjnością.
Nie wszyscy jednak mogą sobie na taki
wypad pozwolić. Opuszczenie miasta wiąże
się z wieloma niedogodnościami, które
mogą rzucić cień na upragniony
odpoczynek. Brak funduszy, co z dziećmi? a
zwierzęta? Nie ma wyjścia: trzeba znów
zostać w domu… czy aby na pewno? A może
warto wcześniej rozejrzeć się po okolicy i
zorientować czy w maju nie będziemy mieli
dostępu do żadnych typowo miejskich
atrakcji? Niemożliwość wyjazdu nie
przekreśla jeszcze dobrej zabawy. Czasami
wystarczy tylko poszukać. Na początek
mamy Międzynarodowy Dzień Muzeów (18
maja). Ważny zwłaszcza na tle ostatnich
wydarzeń, które przypomniały nam jak
istotne jest to, by już najmłodszych uczyć o

WIADOMOŚCI
przeszłości i szacunku do pamięci.
Naturalnie, każde muzeum będzie
obchodziło święto na swój sposób – warto
jednak zapoznać się ze specjalnymi ofertami
na stronach internetowych poszczególnych
placówek. Nigdy wcześniej nie miałeś okazji
przejrzeć jakiegoś zbioru? Brakowało czasu
lub chęci? Zamiast męczyć się na
zatłoczonych drogach i w ciasnych
namiotach masz ochotę na chwilę refleksji?
Rzecz warta przemyślenia. Nie wymaga ani
planowania, ani pakowania na tydzień,
wreszcie: wiele miejsc możemy odwiedzić
zupełnie za darmo. A to dopiero początek.
Nie tylko muzea mają bowiem swoje święto
w maju. Naprzeciw nim wychodzi Dzień
Polskiej Muzyki i Plastyki (15 maja), a co za
tym idzie możliwość obcowania ze sztuką z
racji szykujących się imprez. Takie
rozwiązanie powinno spodobać się
uczestnikom w każdym wieku. Może
odkryjemy drzemiącego w sobie artystę?
Sztuka – owszem. Polska – niekoniecznie?
Nic straconego. W wielu miejscach
przewidywane są festiwale z okazji
niepowtarzalnego zdarzenia jakim jest
Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej
(22 maja). Jak wiemy: podróżowanie
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poszerza horyzonty. Jeśli jednak ty nie
możesz wyjechać, czemu by świat nie miał
odwiedzić ciebie? Poznaj piękno, tajemnice i
odmienność innych narodów, jednocześnie
nie opuszczając własnego miasta. Warto o
tym pamiętać i skorzystać, zwłaszcza teraz,
gdy tak bardzo staramy się być częścią
Europy.
A co jeśli naprawdę zależy nam na
obcowaniu z zielenią? Miejski zaduch potrafi
dać w kość, a nic tak nie odpręża, jak
możliwość odpoczynku na łonie natury. W
takim razie być może warto zaplanować
wycieczkę i skorzystać z okazji 24 maja, gdy
obchodzony będzie w Polsce Dzień Parków
Narodowych?
Jak nietrudno zauważyć, nadchodzący
miesiąc będzie obfitował w różnorakie
atrakcje. Nie zapomnijmy, więc wśród
licznych obowiązków o chwili wytchnienia i
zaplanujmy sobie majówkę, choć na jeden
dzień. Czas szybko upływa i żadnej chwili nie
powinniśmy później żałować: być może to
doskonała okazja by spędzić weekend z
rodziną i przyjaciółmi. Los od wieków
pogrywa sobie z człowiekiem. Kto wie, co
przyniesie jutro?
Lucyna Markowska
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Zielone serduszko
– Tak więc ona dzisiaj wygląda – Z lekką nutką melancholii, ale i podziwu
mruknął mężczyzna. Zamknął kolorowy tygodnik, odłożył i wstał z ławeczki. W
parku widać było już wiosnę ze wszystkimi jej urokami. Świeciło majowe słońce,
krzewy dawno już pokryły się świeżą zielenią w odcieniu, jaki widuje się tylko
wiosną i nigdy indziej. Z koron drzew dobiegały hałasy wróblich stadek,
gdzieniegdzie odezwał się kowalik czy sroka. Długo chłonął oczyma soczystą
zieleń trawy. Jakże inną od tej, którą oglądał ostatnio przez długie lata pobytu na
Czarnym Lądzie.
– Pięknie tu – pomyślał i odetchnął pełną piersią. Nawet powietrze jest zupełnie
inne, rześkie, pachnące.
Ledwo wczoraj powrócił z długiego, ale dobrowolnego wygnania. Ale czy
wyleczył się już z tego, co kazało mu z dnia na dzień uciekać z kraju? Byle dalej,
byle jak najszybciej zapomnieć. Chyba nie. Dość dziwny to był przypadek, że
akurat wybrał tę ławeczkę, na której ktoś pozostawił kolorowe, plotkarskie
pisemko. Nigdy do podobnych wydawnictw nie zaglądał, ale teraz, z głodu
wszelkich wiadomości z kraju, nie miał oporów. Już na drugiej stronie czekała
go niespodzianka. Niespodzianka, z którą powróciły dawne myśli i tęsknoty. Te
właśnie, przed którymi chciał uciec i schować się na drugim krańcu świata.
Nic nieznaczący zbieg okoliczności czy też przeznaczenie? Patryk wierzył w
przeznaczenie. To pozwalało mu przetrwać najtrudniejsze chwile; wtedy to
dziesiątki razy dziennie powtarzał sobie w myślach: "Tak musiało być, nic na to
nie poradzę".
Ale co spowodowało, że nagle porzucił wszystko, czego na południu Afryki się
dorobił i przyjechał tutaj? Coś go wezwało – odpowiedziałby z przekonaniem na
tak postawione pytanie. A może ktoś?
Zamyślony niespiesznie poszedł przed siebie.
***
– Po co mi to wszystko??!! Po co? – Sylwia ogarnęła wzrokiem obszerny salon,
modnie i dostatnio umeblowany, ręcznie tkany perski dywan, obrazy mistrzów
na ścianach. – Po co? Kiedy najważniejszego ciągle brak.
Myślami wróciła do mężczyzny, którego poznała 10 lat temu, który zawładnął
ciałem i duszą początkującej aktorki, zrobił z niej gwiazdę wielkiego formatu,
otoczył blaskiem, splendorem, uwielbieniem tłumów i wszelkimi dostępnymi
dobrami materialnymi. Wszystkim tym, od czego chciała się teraz odciąć.
Chciała powrócić do dawnej Sylwii, pełnej radości życia, ale i trochę nieśmiałej,
ciekawej świata, ale i obawiającej się go. I takiej kochanej, uwielbianej przez…
– Ciekawe, co się z nim dzieje? – Nawet nie zdała sobie sprawy, że bardzo
ciepły uśmiech w tym momencie rozjaśnił jej twarz. Wróciły wspomnienia z lat
dawnych, szczęśliwych. Z lat kiedy to nie musiała gnać przez życie poganiana
terminami, kontraktami, nie była zamęczana telefonami, wywiadami,
występami przed kamerą, powszechnym uwielbieniem. Ale przecież była
gwiazdą, musiała się z tym wszystkim godzić.
Do czasu. Przyszedł moment, dwa lata temu, że musiała, nie bacząc na opinie
ludzi powiedzieć – DOŚĆ. Zbyt poważnie brzmiące wiadomości docierały do
niej od przyjaciół. Zbyt frywolne wieści o poczynaniach jej męża docierały do
gazet. Zbyt długie były jego wyjazdy z domu.
Rozwód był tylko kwestią czasu i… jednej tylko rozmowy. Jej rywalka była 15 lat
młodsza.
Została sama, z niewielką częścią majątku – o to zadbali prawnicy męża –
brakiem perspektyw na przyszłość i najgorsze – z pustym sercem.
– Co się z nim dzieje? – Ta myśl nie dawała jej ostatnio spokoju. – Patryk, gdzie
jesteś? – szeptała w rozgwieżdżone niebo, zupełnie tak samo jak dawno,
dawno temu … – eeech… to już nie wróci… – pomyślała. Z kącika oka, po
policzku spłynęła łza. Pierwsza prawdziwa od lat.
***
– Co z tobą braciszku? – Głos wydawał się szczerze zaniepokojony. – Patryk,
do ciebie mówię. Od kiedy wróciłeś, zamiast się cieszyć, spotykać z ludźmi, ty
chodzisz jak nieprzytomny i ciągle ten nos w gazetach albo w telewizorze
trzymasz.
– Nic takiego, to minie. Muszę coś poważnie przemyśleć. – Patryk był
rzeczywiście ostatnio czymś mocno zajęty. Znajomych, wbrew pozorom,
spotykał i to wielu. Ale gdy poruszał temat Sylwii wszyscy milkli
niespodziewanie, albo machali z rezygnacją ręką. Radzili poczytać gazety,
najlepiej te sprzed roku, dwóch lat. Przeczytał chyba wszystkie. Obejrzał
wszystkie filmy, w których grała. To nie była ona. Sztuczny, wyuczony uśmiech,
absolutne opanowanie i głęboki smutek w oczach. Na tyle ją znał, że wiedział,
że to nie jest prawdziwa ona. Byli ze sobą przez 5 lat. Potem Wielki Świat
upomniał się o kolejną ofiarę. Porwał mu ją i uwięził. Oddał dwa lata temu. Już
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nie była potrzebna, były inne, młodsze, bardziej urodziwe i przebojowe.
Po wielu staraniach dowiedział się w końcu, gdzie obecnie mieszka. Nie było to
łatwe, gdyż odgrodziła się zupełnie od ludzi, urwała kontakty z mediami.
Chciał się z nią zobaczyć, ale jednocześnie obawiał się. „I co dalej" – pytał siebie
samego.
– Pamiętasz Zielone Serduszko? – spytał po długiej chwili brat, gdy Patryk
wreszcie wyjawił mu, co go trapi.
Jakże miałby nie pamiętać!! Za czasów studenckich jeździli w wakacje na akcje
zadrzewiania. Było to oczywiście połączone z wypoczynkiem, wycieczkami, a i
dobrą, niekiedy bardzo dobrą, studencką zabawą. Trzeciego roku zabrali ze sobą
młodszego o parę lat Daniela. Młodzi chcieli na zawsze uwiecznić swoje uczucie i
pomoc była im bardzo potrzebna. Na olbrzymim bezdrzewnym terenie mieli
posadzić kilka hektarów lasu liściastego. Tak było w planach, choć leśnicy kręcili
głowami. To były gleby tylko pod sosnę. I oni, w tajemnicy przed resztą grupy, tę
sosnę sadzili. Olbrzymie stumetrowe serce z nasion wyłuskanych z szyszek. Aż
dziwne, że nikt tego nie zauważył. Młodniak miał już teraz 13 lat i w zimę na lekko
nachylonym stoku wzgórza z pewnością wyróżniał się zielenią sosen.
– Jeśli ona rzeczywiście ma posiadłość na Mazurach, to na pewno znajdziesz
tam miejsce dość dobrze widoczne z jej okien – mówił Daniel. – Ode mnie
dostaniesz kwiatów ile będzie potrzeba, to w końcu dzięki tobie mam to wszystko,
ty mnie zaraziłeś botaniką. – Szeroki gest rękoma jakby podkreślił ogrom jego
gospodarstwa ogrodniczego. – Tylko…. czy jesteś pewien, że ona to rozpozna i
odczyta?
– Tak, myślę, że najbardziej jej teraz byłby potrzebny powrót do dawnych czasów.
Długo w nocy dwaj mężczyźni, jak spiskowcy, siedzieli pochyleni nad mapami
terenu i monitorem ze zdjęciami satelitarnymi Google. Dwa dni później olbrzymi
TIR wyładowany skrzyneczkami z sadzonkami czerwonych tulipanów wyjechał
przez bramę plantacji.
***
Wieczorny wietrzyk przyjemnie chłodził skronie. Sylwia stała na tarasie sącząc
powoli spory kielich wina. Taki, po którym można wreszcie zasnąć nie myśląc o
samotności. Dzień zasypiał, budziła się noc. Zaraz pokażą się gwiazdy, jak
zwykle piękne na czarnym tle nieba. Pierwszy jednak zapłonął niewielki z tej
odległości, czerwonawy płomień ogniska na pobliskim stoku wzgórza. Nie
zwróciła na niego specjalnej uwagi pochłonięta własnymi myślami.
Ogień pojawił się znowu następnej nocy i jeszcze następnej. Zaciekawiona
obejrzała sobie to miejsce w świetle dnia. Ktoś, coś tam, wśród zieleni łąk, pewno
nasadzał. Ale trawa wszystko zasłaniała. Trochę poniżej stał stary, spłowiały
namiot. Obok czerniło się miejsce po ognisku. Dziwne, że prace wyraźnie
postępowały naprzód, sądząc po innym odcieniu zieleni w pewnych miejscach, a
sprawcy tego wszystkiego nie sposób było dostrzec. Tylko to ognisko w nocy i
ten namiot. Zupełnie taki sam, jak ten, w którym spędziła kilka wakacyjnych
wyjazdów. Powróciły wspomnienia…
– Patryk, gdzie jesteś? – Znowu te same słowa wyszeptane w rozgwieżdżone
niebo.
Przez parę następnych wieczorów wychodziła na taras. Aż przyszedł wielki
deszcz. Padał całą noc. Z rana na łące zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Wśród
trawy pojawiły się, w różnych miejscach, łatki jakby innego odcienia, które w
ciągu dnia przybierały na intensywności. Następny poranek przyniósł
niedowierzanie, które pod wieczór zamieniło się w kompletne osłupienie.
Olbrzymie, chyba stumetrowe serce z kwitnących na czerwono kwiatów wyraźnie
rysowało się na wzgórzu.
– Zupełnie jak nasze Zielone…To przecież… – Sylwia nie dokończyła myśli.
Nieprzytomna osunęła się na fotel.
Zbudził ją chłód nocy. W oddali płonął mały ognik. Wybiegła z domu tak, jak stała.
Biegła do utraty tchu, potem wątpliwości zwolniły jej krok. Ciągle jednak szła
naprzód… Już tak blisko…
Przy ognisku, tyłem do niej, siedział samotny mężczyzna. Obok stał stary,
sfatygowany namiot, który tak ją intrygował. Teraz go poznała. Rozpoznała
również kaskadę blond loków spływającą mężczyźnie na ramiona. Przyspieszyła
kroku, ale suknia i szpilki bardzo jej przeszkadzały. Nie namyślając się rozdarła
cenną kreację wzdłuż szwu na boku. Ciągle zapatrzona w plecy mężczyzny
zrzuciła szpilki. Do celu było ze sto metrów, gdy zaczęła biec po trawie. Nocna
rosa tak przyjemnie chłodziła stopy. Tak kiedyś, dawno temu, biegali we dwójkę
boso po trawie.
Przyspieszyła jeszcze, jakby bała się, że nie zdąży. Już wiedziała, że to ON.
Mężczyzna powoli odwracał się w jej stronę…
Mariusz Zamkowski
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SPINAKER Wiosną rozwijamy żagle!
Nadeszła długo oczekiwana wiosna, a z nią
początek sezonu żeglarskiego. Najpierw
jednak z kronikarskiego obowiązku muszę
wspomnieć o zakończeniu innego
żeglarskiego sezonu. Sezonu bicia
rekordów i pogoni za Jules Verne Trophy. To
nagroda dla jachtu, który pobije rekord w
rejsie non stop dookoła świata. Poprzedni
należał do Bruno Peyrona na katamaranie
„Orange II” i wynosił nieco ponad 50 dni.
Kiedy oddawane były do druku poprzednie
„Dobre Wiadomości” Frank Cammas na
trimaranie „Groupama 3” był jeszcze na
Atlantyku w drodze do mety przy latarni
l’Ouessant u wybrzeży Bretanii. Korzystne
wiatry doprowadziły go do celu w 48 dni, 7
godzin, 44 minuty i 52 sekundy. To było
trzecie podejście do bicia rekordu, a w tym
sezonie już drugie. W zeszłym roku próba
skończyła się wywrotką pod Nową Zelandią,
w grudniu jacht schronił się w Cape Town z
uszkodzonym mocowaniem jednego z
pływaków. Dobrą wiadomością jest, że
opłaca się być upartym.

fot. AG2R la Mondiale

Nowy sezon Francuzi rozpoczęli regatami
przez Atlantyk z Concarneau na karaibską
wyspę Saint Barthelemy. Le Transat AG2R la
Mondiale to regaty rozgrywane co dwa lata.
W tym roku organizowane są już po raz
dziesiąty. Start 25 jachtów klasy „Figaro 2” z
dwuosobowymi załogami nastąpił 17
kwietnia o godzinie 14 w bretońskim porcie
Concarneau. Pierwsi żeglarze po drugiej
stronie Atlantyku, na Saint Barthelemy,
spodziewani są od 9 maja. Obsada jest
międzynarodowa i to z najwyższej półki. Z
Wielkiej Brytanii startuje Samantha Davies,
znana choćby z ostatnich regat Vendee
Globe, gdzie startowała na różowym „Roxy”.
Jest Szwajcar Bernard Stamm, który już
dwukrotnie wygrał etapowe, solowe regaty
dookoła świata „Velux 5 Oceans”. Startuje
Jean Le Cam, ten sam, który miał pod

wiadomości żeglarskie
Przylądkiem Horn wywrotkę podczas
ostatniego Vendee Globe. O każdym z
biorących udział można by dużo opowiadać,
a wszyscy to pierwsza liga żeglarstwa
oceanicznego. Trasa regat jest w każdej
edycji nieco inna. Tym razem flota musi w
drodze z Biskajów na Karaiby przepłynąć
p o m i ę d z y Wy s p a m i K a n a r y j s k i m i .
Oczywiście bez zatrzymywania się.

fot. AG2R la Mondiale

Bardzo poważnie traktowane jest też
bezpieczeństwo. Każda załoga przed
startem bierze udział w tzw. security briefing,
gdzie omawiane są wszystkie procedury na
wypadek awarii, ćwiczone są sposoby
ratowania się w razie konieczności
opuszczenia jachtu i udzielanie pierwszej
pomocy. W tym przypadku pierwsza pomoc
obejmuje nieco więcej, niż na kursie dla
kierowców, bo kandydaci muszą np. nie tylko
umieć zdezynfekować i opatrzyć ranę, ale
także w razie konieczności posłużyć się nicią
chirurgiczną. Także w morzu flota nie jest
pozostawiona sama sobie. Wraz z jachtami
płynie „Ocean Alchimist” - 30 metrowy
trimaran motorowy. Utrzymuje on stałą
łączność z regatowcami, a rozwijając do 30
węzłów może szybko znaleźć się na miejscu
ewentualnego wypadku. „Ocean Alchimist”
należy do Oliviera de Kersauson, także
sławy w żeglarskim świecie. Postępy regat
można śledzić na stronie internetowej
www.ag2rlamondiale.fr.

„Szkwał”

fot. M. Zwierz

Część żeglarzy pływa dla rekordów, część
dla wygrywania regat, znakomita większość
dla przyjemności, ale są i tacy, którzy pływają
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Dobre
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w dobrym celu. Jednym z nich jest Zbigniew
Werner, armator jachtu „Szkwał”, jednego z
najstarszych jachtów zarejestrowanych w
Polsce, i nieco mniejszego jachtu „Mieszko”.
Oba postanowił uratować przed
zniszczeniem i udało mu się to. W dodatku
nie żegluje sam. Zawsze wokół niego jest
pełno młodzieży. Udostępnianie pokładów
obu jachtów dla znajomych młodych ludzi nie
wystarczało mu. Powołał „Fundację Szkwał
– Morze dla Młodzieży”. Fundacja zajmuje
się pokazaniem morza i żeglarstwa
gdyńskiej młodzieży z mniej zamożnych
rodzin. Zajmuje się też młodzieżą zagrożoną
wszelkiego rodzaju uzależnieniami. Jest
rzeczą udowodnioną, że wspólna praca na
jachcie i przeżywanie morskich przygód
oddala niebezpieczeństwo popadnięcia w
alkoholizm lub narkomanię.
Wielką satysfakcję sprawił Zbigniewowi
Wernerowi rejs z niepełnosprawnymi.
Organizowała to Pomorska Fundacja Sportu
i Turystyki Osób Niepełnosprawnych „Keja”,
a „Szkwał” wziął na pokład kilku uczestników
tej akcji. Apatyczni przed rejsem młodzi
ludzie wrócili na ląd pełni energii i optymizmu
pomimo bardzo trudnej pogody. O
przedsięwzięciach „Fundacji Szkwał” można
poczytać na stronie www.jachtszkwal.pl, a
sama Fundacja ma status wyższej
użyteczności publicznej. Dobrą
wiadomością jest, że przy przyszłorocznym
rozliczeniu podatkowym będzie można jej
przekazać 1% naszego podatku.
Marek Zwierz

