
Rozmowa z ks. Henrykiem Michalakiem
Krzewiciele tradycji i kultury akademickiej
Nie róbmy sobie jaj z symboli narodowych!

www.twojwieczor.pl
Nr 19/812
12 X 2016

ISSN 1640-9035



w numerze
aktualności
3 Nie róbmy sobie jaj  
 z symboli narodowych!
4 Witamy za sterami!
4 Bycie radnym - sposób na biznes?
5 Szukają następcy Leppera
5 Ponad 260 mln na poprawę  
 jakości edukacji w województwie 
5 Znaleziono szczątki 
 niemieckich żołnierzy
6 Ukłon w stronę historii 
 i pomorskiej tożsamości
7 Nie mieliśmy wątpliwości! 
 „Tak” dla szkoły w Kowalach
7 To tylko przedsmak...
8 W trosce o bezpieczeństwo Pomorzan 
9 Czy zdążą na 100-lecie klubu?
10 Studenci powrócili w mury uczelni 
11 Jedni chwalą, inni krytykują.  
 A może tak by dać jej szansę?

11 Kolejną stocznię przejmie  
 zagraniczny inwestor? 
12 Pasja do nauki, pasja do rozwoju!
13 Krzewiciele tradycji  
 i kultury akademickiej
14 To już 67 lat!
15 Gala Pomorskiego 
 Sportu 2016 za nami
17 Schetyna przeprasza  
 i obiecuje poprawę

rozmowa
18 „Nie ma piękniejszej cywilizacji,  
 niż chrześcijańska!”

odkrywamy pomorskie
20 Pomorskie wyrównuje szanse!
22 To już historia! Wietcisa  
 podejmowała Lechię Gdańsk!
22 Radni Miasta Kościerzyna „nie”  
 dla zwolnienia Aleksandra Macha 

23 Wsparcie dla młodych 
 mieszkańców powiatu kartuskiego
23 Wspólnie zadbają  
 o infrastrukturę drogową
24 Spory dorobek w dziedzinie oświaty
24 Polsko-włoska współpraca
25	 Bo	na	naukę	nigdy	nie	jest	za	późno!
25 Po wielu latach „zaczyna na nowo”

innych zdaniem 
26 Kultura żywienia
27 Po co nam nowe śmigłowce?
29 Szukasz odpowiedzi? Popatrz  
 w lustro i przyjrzyj się swojej twarzy...

Rozmaitości 
30 Psycholog radzi
31 Poznaj swój wewnętrzny 
  harmonogram i działaj 
 efektywnie od samego rana
31 Zwalcz bezsenność - naturalnie!

10

20

24

Zapraszamy  
do spędzenia Świąt Bożego Narodzenia 

w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Hotelu Szymbark!

Oferujemy Święta w rodzinnej atmosferze  z mnóstwem miłych niespodzianek, 
przy pachnącej choince oraz niezapomnianą Pasterkę w drewnianym kościołku w blasku świec.

HOTEL SZYMBARK
ul. Szymbarskich Zakładników 12

83-315 SZYMBARK
www.cepr.pl         www.hotelszymbark.pl

tel./fax rezerwacja: +48 58 736 62 40
kom.: +48 609 350 488, +48 725 994 001

e-mail: recepcja@hotelszymbark.pl

Pakiet pobytowy obejmuje:
• 3 noclegi w komfortowym pokoju dwuosobowym,
• 3 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje, bufet kawowy,
• Uroczysta Wieczerza Wigilijna w Sali Promocji Regionu,
• Wigilijne spotkanie z Mikołajem,
• Pasterka w kaplicy pod wezwaniem św. Rafała Kalinowskiego,
• Koncert Kolęd na Największym Fortepianie Świata w Sali Promocji 

Regionu,
• Kulig z pieczeniem kiełbasek,
• Świąteczne spotkanie z Kaszubską Tabaką 
• Świąteczny wypiek chleba w oryginalnym kamiennym piecu chlebowym,

• Wieczór Piwny w Browarze Kaszubska Korona, degustacja piwa, zabawa 
taneczna,

• Zwiedzanie Centrum Edukacji i Promocji Regionu wraz z przewodnikiem
• Świąteczne gry i zabawy dla najmłodszych,
• Wspólne strojenie bożonarodzeniowej choinki,
• Przygotowywanie ozdób choinkowych,
• Dekorowanie pierniczków
• Bezpłatny parking,
• Dostęp do bezpłatnego Internetu na terenie hotelu,
• Sauna sucha.

Dodakowo mamy dla Państwa specjalne promocje!



Jest to więc symbol, do któ-
rego współcześnie powinniśmy 
odnosić się z należytym szacun-
kiem, ponieważ jak mówił Józef 
Piłsudski „Kto nie szanuje i nie 
ceni swojej przeszłości, ten nie 
jest godzien szacunku, teraźniej-
szości ani prawa do przyszłości”. 
Czy we współczesnym świecie 
jest to jednak możliwe? Okazuje 
się, że niekoniecznie. 

Podczas Czarnego Protestu, 
który jakiś czas temu miał miej-
sce na polskich ulicach, wśród 
transparentów pojawiał się symbol Polski Walczącej, do której kotwicy dorysowano kobiece 
piersi. I chociaż uczestniczki tłumaczyły, że nie miały nic złego na myśli, niesmak pozostał. 

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy prezesa Okręgu Pomorskiego Światowego Związ-
ku Żołnierzy Armii Krajowej prof. Jerzego Grzywacza: - To jest jednak symbol zastrzeżony 
dla innych przypadków i proszę bardzo można wymyślić sobie hasło na takich protestach, 
które się podoba, ale respektujące jednak znaki, które są elementem chronionym przez 
naszą historię – przyznawał profesor z nieukrytym smutkiem. 

Smutne jest także to, że jak się okazuje nie tylko protestujące kobiety do końca nie 
zdają sobie sprawy z powagi tego symbolu. Zdarza się bowiem, że przedstawiciele pew-
nych subkultur bezkarnie noszą je na koszulkach, w których robią zakupy, chodzą do 
pubu czy na manifestacje. 

Aby ukrócić ten proceder w 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o ochronie Znaku Polski 
Walczącej. Od tego czasu jest on objęty taką samą ochroną jak godło i flaga Polski. 
Każdy kto publicznie znieważa ten symbol, podlega karze grzywny. W tym samym roku 
zdecydowano także, że będzie on elementem oznaki rozpoznawczej Jednostki Wojskowej 
Komandosów, czyli oddziału Wojsk Specjalnych stacjonującego w Lublińcu. To najstarsza 
jednostka polskich komandosów, istniejąca od 1961 roku.

Wciąż jednak wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że symbol ten jest „pod ochroną” 
i nie powinno się go nadużywać. Dlatego z czysto patriotycznej inicjatywy, jak podkreślają 
organizatorzy, od 1 sierpnia 2016 r. w internecie widnieje kampania społeczna „Polska 
Walcząca – Upamiętniaj Godnie”. W jej ramach powstał spot pod tytułem „Symbol”. 

„Jego celem jest ukazanie znaczenia symbolu Polski Walczącej dla żołnierzy - współcze-
snych kontynuatorów misji historycznych pododdziałów Armii Krajowej - a także wyraże-
nie sprzeciwu wobec osób, które posługują się nim w kontekście zachowań niegodnych, 
chuligańskich i agresywnych. Przypomnienie wartości, które symbol uosabia” - czytamy 
na stronie pomysłodawców. 

Reżyserem klipu jest młody warszawski reżyser Antoni Ferency. Film został wyprodu-
kowany przez Konrada Mikołajczyka i dom produkcyjny FilmProdukcja, przy wsparciu 
m.in. Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu.

Warto więc pamiętać, że symbol, za używanie którego kiedyś ponosiło się surowe kary 
to nie zabawka, powinniśmy więc oddawać mu należyty hołd i szacunek. 

Agnieszka Kostuch

Na okładce: Monika

Dwutygodnik Pomorski
od 1990 roku
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Gdy człowiek nie wie, co zrobić,  
sumienie mówi mu tylko jedno: „szukaj”.

Józef Stanisław Tischner

Nie róbmy sobie jaj z symboli narodowych!
Polska Walcząca to znak, którego historii nikomu raczej nie trzeba przypominać. Wszak był on znacząco popularny podczas  
II Wojny Światowej, kiedy rysowano go w formie graffiti na murach i chodnikach. Miał dodawać otuchy, że „jeszcze Polska nie 
zginęła”, a także jeszcze silniej wzmacniać tożsamość narodową, której na szczęście żadnym zaborcom i okupantom zabić się 
nie udało. 

Prawo kobiet do podejmowania decyzji 
w swoim sercu i duszy jest w pełni zro-
zumiałe, szkoda tylko, że takie demon-
stracje nie tylko pełne są znieważania 
symboli narodowych, ale także haseł 
bez których mogłoby się śmiało obyć... 
Jak na naszym zdjęciu.

czytaj nas również na www. twojwieczor.pl
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O radnych, posłach i innych zajmujących stanowiska z wyboru czasem mówi się, że to „wybraniec narodu”. Złośliwi, jeśli 
taki radny czy poseł nie słynie ze szczególnej pracowitości, mówią „radny - bezradny”. Posłów, w każdym okręgu wybieramy 
kilku, a nawet kilkunastu. Z radnymi, w małych gminach, szczególnie wiejskich jest inaczej. 

O inauguracji roku akademickiego na Uniwersy-
tecie Gdańskim piszemy na stronach 12, 13. Nim 
jednak zapoznacie z tym artykułem spójrzcie jak 
wyglądało przekazanie insygniów rektorskich!

Są oni wybierani w okręgach jednomandatowych, czyli określoną 
np. wieś, dzielnicę czy część gminy reprezentuje tylko jeden radny. 
Spoczywa na nim szczególna odpowiedzialność, powinien wyjątkowo 
dbać o dobro swojego okręgu i jego mieszkańców, wnioskować na 
sesjach o załatwienie ważnych dla nich spraw i walczyć o nie. Na tym 
polega praca radnego, za którą otrzymuje przecież wynagrodzenie. 

Tymczasem naszą redakcję dobiegają słuchy o wyjątkowym radnym 
gminy Kolbudy wybranym w Kowalach. Ów radny, można by rzec, nie 

taki bezradny, wynalazł patent jak tu zarobić a się nie narobić. Mimo, 
że podstawowym obowiązkiem radnych jest udział w sesjach rady, 
w tym przypadku Rady Gminy Kolbudy, radny Grzegorz S. (nazwisko 
znane redakcji), w roku 2016 nie był na żadnej z 7 sesji. To tak jakby 
będąc pracownikiem nie pojawiać się w pracy, z tą różnicą, że pra-
codawcą są tu mieszkańcy Kowal. Poza sesjami rady, radni pracują 
w komisjach. Z 14 jakie odbyły się w roku 2016 w Kolbudach, nasz 
„bohater” był zaledwie na 3. Ciekawe jakby ocenili to przełożeni, gdyby 
chodziło o pracę zawodową? Najpewniej zwolniliby takiego gagatka 
dyscyplinarnie i nie wypłaciliby wynagrodzenia. 

Mimo nieobecności na sesjach, komisjach a nawet zebraniach 
wiejskich czy spotkaniach rady sołeckiej, radny z Kowal pobiera dietę 
w wysokości prawie tysiąca złotych miesięcznie. Od początku roku 
uszczuplił więc gminną kasę o wiele tysięcy złotych, za nic! Może 
populizmem byłoby porównywanie diety radnego do rent czy emerytur 
wypłacanych przez ZUS albo wynagrodzeń za pracę, ale za te pieniądze 
gmina mogłaby choćby kupić sprzęt sportowy czy poprawić chodniki. 
Takie inwestycje służyłyby mieszkańcom bardziej niż działalność (w 
ukryciu) radnego, którego w siedzibie gminy nikt dawno nie widział. 

Jak dowiaduje się nasza redakcja, na ostatnim zebraniu wiejskim 
w Kowalach mieszkańcy pytali o radnego. Słysząc o absencjach w pracy 
w radzie gminy żądali odwołania go z funkcji. Niestety nie można, 
dopiero następne wybory mogą pozbawić go tego ciężaru. Aż strach 
pomyśleć ile jeszcze gmina Kolbudy wyda na swojego nieobecnego 
radnego!

Dotychczasowy rektor dwóch minionych kadencji - 
prof. Bernard Lammek, przekazał symboliczne insygnia 
władzy – berło i łańcuch nowemu rektorowi prof. Jerzemu 
Gwizdale. Prof. Bernard Lammek sprawował funkcję rek-
tora UG od 2008 roku. Pracę na uczelni rozpoczął w 1969 
roku. Na uroczystości inauguracji rok podziękował całej 
społeczności akademickiej – kadrze akademickiej, dzie-
kanom, władzom rektorskim i kanclerskim, pracownikom 
administracji, Parlamentowi Studentów UG i innym orga-
nizacjom studenckim, władzom państwowym i samorzą-
dowym – za wsparcie w wielu przedsięwzięciach i m.in.: 
budowie Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego. 

W swoim przemówieniu nowy rektor podkreślił: - Pol-
skie szkolnictwo wyższe stoi dziś przed trzema zasadni-
czymi wyzwaniami. Są to skuteczne wdrażanie osiągnięć 
naukowych i postępu technicznego do gospodarki, do-
stosowanie jakości kształcenia do potrzeb i oczekiwań 
gospodarki oraz środowiska zewnętrznego oraz dążenie 
do tego, by uniwersytety stały się miejscem integracji 
międzynarodowej nauki i kształcenia, a w efekcie polskie 
uczelnie mogły skutecznie konkurować z uczelniami świata 

i Europy. Zaznaczył także, że do spełnienia powyższych warunków Uniwersytet 
Gdański jest bardzo dobrze przygotowany. 

Prof. Gwizdała w wypełnianiu swoich obowiązków liczy także na pomoc kadry 
naukowej i innych pracowników uczelni, a także podkreśla, jak wiele osób zaanga-
żowanych jest w „życie” uniwersytetu - Obowiązki i zadania uczelni realizuje obecnie 
około 3 200 pracowników, wśród których 1725 osób to nauczyciele akademiccy, 
a grupa profesorów i dr habilitowanych liczy już 574 osoby. Jesteśmy młodą uczelnią, 
ale mamy już 29 uprawnień do doktoryzowania i 18 uprawnień do habilitowania.

Bycie radnym - sposób na biznes?

Witamy za sterami!

Jerzy Piotr Gwizdała – ekonomista. W 1986 ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. W tej samej jedno-
stce doktoryzował się w 1992, a stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyskał w 2011 na Wydziale Zarządzania UG.  Pracował 
również w Wyższej Szkole Zarządzania w Słupsku oraz w Katedrze Bankowości na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej 
w Gdańsku. W latach 1998–2001 pełnił obowiązki zastępcy prezydenta Gdańska. W 2008 został powołany na funkcję kanclerza UG. Obejmował 
funkcje skarbnika i sekretarza Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.17 marca 2016 został wybrany na rektora Uniwersytetu Gdańskiego na czte-
roletnią kadencję licząc od 1 września 2016.
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We wrześniu w Czosnowie pod Warszawą 
odbyło się spotkanie działaczy Samoobrony. 
A było co świętować! Bowiem Związek Zawodo-
wy Samoobrona obchodzi w tym roku 25-lecie 
działalności. 

Samorząd Województwa Pomorskiego wspiera pomorską 
edukację, a szczególny ukłon w jej kierunku zrobił w osta-
nim czasie. W ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 aż 
111 projektów z naszego województwa otrzyma dofinan-
sowanie na ten cel. To największy pod względem kwoty 
konkurs w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Pod Warszawę przybyło blisko 200 działaczy. Północną 
część Polski reprezentowała b. posłanka Danuta Hojarska. 
Dziwi nas to podwójnie, bo liczyliśmy także na obecność 
Kazia Kamińskiego. Niestety na próżno...  Do Czosnowa 
przybyło 6 byłych posłów i wicemarszałek Sejmu Genia 
Wiśniewska. Liczną grupę stanowili także działacze 
i leaderzy innych związków zawodowych. Na spotkaniu 
był obecny np. Jan Guz – przewodniczący OPZZ. 

Oprócz wspomnień z dawnych lat nie zabrakło także 
rozmów o przyszłości. Na razie na czele Samoobrony stoi 
Leszek Kuropatwiński. Efekty jego pracy widać gołym 
okiem. O Samoobronie ani widu, ani słychu. Nic zatem 
dziwnego, że w kuluarach wielu przymierza się do obję-
cia przywództwa. Np. działacz Borysiuk szykuje się do 
zastąpienia Kuropatwińskiego. To jednak nie będzie takie 
proste, bo do władzy pcha się wielu, ale żeby wziąć odpo-
wiedzialność, za przyszłość Samoobrony to chętnych nie 

Pomorskie stawia bowiem na wysoką jakość edukacji na 
każdym ze szczebli: podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimna-
zjalnym. Aby równolegle wspierać rozwój całego województwa, 
w konkursie przewidziano wymóg, aby ograny prowadzące za-
pewniły dofinansowanie dla minimum 60 proc. szkół i placówek 
oświatowych im podległych. W ten sposób wsparcie otrzyma 
ponad 90 tys. uczniów i 9,5 tys. nauczycieli z Pomorza. Aż 720 
szkół uda się wyposażyć w nowoczesny sprzęt do prowadzenia 
zajęć edukacyjnych. Dofinansowanie zostanie więc przezna-
czone  na rozwijanie kreatywności i innowacyjności wśród 
uczniów, doskonalenie kompetencji nauczycieli, a także przy-
gotowanie do dalszych etapów kształcenia i poruszania się po  
rynku pracy.

ma! W kuluarach mówi się, że szefostwo na Pomorzu ma objąć Danka Hojarska. 
My jednak myślimy, że się na to nie zgodzi, bo jeśli myśli o przywództwie – to 
zapewne o tym centralnym, nie lokalnym. 

Jedno jest pewne. Samoobrona ma dalej działające dobrze struktury tereno-
we. Warto to wykorzystać przy budowaniu jakiejkolwiek „przyszłości”. W tym 
czasie szczególnie, gdy PSL zalazł wielu ludziom za skórę, a elektorat ze wsi 
i mniejszych miejscowości jest do zagospodarowania. 

Szukają następcy Leppera

Ponad 260 mln na poprawę jakości edukacji w województwie 

Znaleziono szczątki  
niemieckich żołnierzy

W drugiej połowie września, w Kościerzynie w parku miejskim przy 
ul. 8 Marca oraz terenach do niego przyległych, prowadzono prace eks-
humacyjne nad szczątkami żołnierzy niemieckich. Dzięki nim, do tej pory 
udało się odnaleźć 236 żołnierzy, którzy reprezentowali różne formacje 
wojskowe. Szczątki ekshumowano z pojedynczych mogił znajdujących 
się w siedmiu rzędach oraz jednej mogiły zbiorowej, w której pochowano 
27 osób. Identyfikacja żołnierzy odbywała się po ich nieśmiertelnikach. 
Warto dodać, że właśnie w parku miejskim w Kościerzynie kiedyś był 
zlokalizowany cmentarz ewangelicki. Pochowano tam żołnierzy, którzy 
przebywali w lazarecie, czyli w wojskowym szpitalu oraz tych, którzy zginęli 
w okresie od lutego do marca 1945 r. Wiek pochowanych żołnierzy szaco-
wany jest na 18-25 lat. Ekshumowane szczątki 236 żołnierzy niemieckich 
zostaną pochowane w Glinnej w województwie zachodniopomorskim. 
Prace prowadzone były przez Fundację „Pamięć”, która wykonywała 
je na zlecenie Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Niemieckiego 
Związku Ludowego Opieki nad Grobami Wojennymi.

Na zdjęciu Komisja Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu UMWP w składzie: 
Dariusz Męczykowski, Janusz Kupcewicz, Piotr Karczewski, Anna 
Gwiazda, Mirosław Batruch oraz Piotr Wittbrodt
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Dwa ronda w Gdańsku zyskają nowe nazwy. Wkrótce w mieście pojawi się „Rondo Graniczne  Wolne Miasto Gdańsk – 
Rzeczpospolita Polska (1920 - 1939)” oraz „Rondo im. Tadeusza Bolduana”. Ponadto swoją nazwę otrzyma też pewna aleja. 
Kto będzie jej patronem? Uchwały w tej sprawie podjęli już miejscy rajcy podczas wrześniowej sesji. 

Pierwsza z inwestycji znajduje się na daw-
nej granicy Rzeczpospolitej Polskiej i Wolnego 
Miasta Gdańska w latach 1920 – 1939, czyli 
na skrzyżowaniu ulic Kartuskiej, Lubczykowej 
i Otomińskiej.

Decyzja radnych, jak czytamy w uzasad-
nieniu uchwały „pozwoli na zachowanie fak-
tów historycznych związanych z Gdańskiem 
i stanowić będzie walor edukacyjny”.

Z kolei na Chełmie, obiektowi zlokalizowa-
nemu na skrzyżowaniu ulic Cienistej, Stani-
sława Worcella i Zamiejskiej, nadano nazwę 
„Rondo im. Tadeusza Bolduana”. Przypo-
mnijmy, że Tadeusz Bolduan, to dziennikarz, 
który w 1950 r. rozpoczął pracę w „Dzienniku 
Bałtyckim”. Kika lat później  był organizato-
rem i redaktorem naczelnym dwutygodnika 
„Kaszebe”, a także kierownikiem działu spo-
łecznego tygodnika „Czas”. 

Właśnie ta postawa krzewiciela kultury 
kaszubskiej, a jednocześnie osoby promującej 
także całe Pomorze, była powodem, dla które-
go rondo nazwano jego imieniem. Ten wybit-
ny publicysta „swoje pióro poświęcił przede 
wszystkim tematyce kaszubskiej i pomorskiej. 
Autor 20 książek, między innymi historycz-
nego już, wydanego w 1953 r. zbioru repor-
taży «W krainie Słowińców» oraz albumu 
«Gdańsk 1945 – 1965» i «Nowego Bedekera 
kaszubskiego». Współzałożyciel Zrzeszenia 
Kaszubskiego (później Zrzeszenia Kaszub-
sko – Pomorskiego). Laureat wielu nagród, 
między innymi Nagrody Prezydenta Gdańska 
(1990); wyróżniony wieloma odznaczeniami 
oraz odznakami honorowymi, takimi jak: 

Zasłużonym Ziemi Gdańskiej i Za zasługi 
dla m. Gdańska” - czytamy w uzasadnieniu. 

Trzecią kwestią jest nadanie nazwy alei, 
która znajduje się w sąsiedztwie gdańskiego 
stadionu Energa Arena, i biegnie od ronda 
Tadeusza Mazowieckiego do alei Tadeusza 

Hallera. Wkrótce i ona zyska patrona – Ma-
cieja Płażyńskiego. 

Przypomnijmy, że śp. Maciej Płażyński był 
m.in. wojewodą gdańskim, marszałkiem Sejmu, 
posłem na Sejm, senatorem i wicemarszał-
kiem Senatu VI kadencji. Zginął tragicznie 10 
kwietnia w katastrofie samolotu Tu – 154 pod 
Smoleńskiem. Mało kto jednak pamięta, że 
był on także „fundatorem Fundacji Pomorskiej 
założonej dla propagowania postaw aktywności 
i przedsiębiorczości, szczególnie wśród młodych 
ludzi z najuboższych rodzin. Był współfundato-
rem Fundacji «Nuta Nadziei». Fundacja wspiera 
utalentowane muzycznie dzieci niepełnospraw-
ne. Był członkiem-założycielem Stowarzyszenia 
Odbudowy Świętego Wojciecha, powstałego  
w celu organizowania pomocy mieszkańcom 
dzielnicy Gdańska - Św. Wojciech, poszkodowa-
nym w powodzi w 2001 r. Był również członkiem 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Od 2008 
roku był prezesem Stowarzyszenia «Wspólnota 
Polska»” – czytamy w uzasadnieniu uchwały. 

Warto dodać, że tym razem radni zarówno 
Platformy Obywatelskiej, jak i Prawa i Spra-
wiedliwości byli jednogłośni. Inicjatorem 
nadania nazwy alei Macieja Płażyńskiego 
był prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. 

Na sesji obecna była żona śp. Macieja Płażyńskiego – Elżbieta: - Cieszę się, 
że Rada Miasta podjęła uchwałę o upamiętnieniu mojego małżonka.  Był on 
bardzo związany z Gdańskiem, który miał głęboko w sercu. Historia Gdańska, 
ta współczesna, była związana z jego życiem. Brał udział w strajkach, działał 
w opozycji, budował zręby demokracji naszego kraju. A było to budowanie 
praktycznie nowego państwa demokratycznego.

Ukłon w stronę historii i pomorskiej tożsamości

Maciej Płażyński był członkiem-założycielem stowa-
rzyszenia „Żuławy Gdańskie” z siedzibą w Trutnowach 
(gmina Cedry Wielkie). Stowarzyszenie powołane zosta-
ło dla ochrony dziedzictwa kulturowego i środowiska 
przyrodniczego Żuław. Dziś chociażby przy ulicy jego 
imienia mieści się siedziba władz gminy Cedry Wielkie 

aktualności
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Wszelkie wątpliwości sceptyków zostały wreszcie rozwiane. Szkoła Metropolitalna w Kowalach powstanie. Do tej nowo-
czesnej placówki uczęszczać będą uczniowie z gminy Kolbudy, gminy Pruszcz Gdański i gminy Miasta Gdańska. To pierwszy 
tego typu projekt, realizowany przez trzy samorządy. Termin powstania obiektu to 2018 rok. 

Cappella Gedanensis - muzyczna wizytówka Gdańska i Miejska Instytucja Kultury już wkrótce zaprezentuje się przed Pomo-
rzanami z światowej sławy wiolonczelistką Jo Quail. Ale to wszystko tylko przedsmak tego co prawdopodobnie wydarzy się 
na wiosnę 2017 roku.

Pod koniec września właśnie w tej sprawie 
obradowała Rady Gminy Kolbudy. Wówczas 
pojawił się wniosek o zdjęciu tej uchwały z po-
rządku obrad. Radni klubu „Gmina Wspólna 
Sprawa” zauważyli, że przed podjęciem tej waż-
nej uchwały niezbędne jest rozwiązanie kilku 
spraw spornych.  Wśród nich najważniejszym 
był brak odpowiedniego układu komunikacyj-
nego w obrębie planowanej inwestycji oraz 
sprawy związane z finansowaniem i utrzy-
maniem placówki. 

Ogłoszono więc chwilową przerwę w ob-
radach. Wówczas strony zaczęły prowadzić 
rozmowy kuluarowe. Podczas nich znaleziono 
rozwiązanie korzystne dla wszystkich. Wójt 
gminy Kolbudy uzyskał zapewnienie, że podjęte 
zostaną wspólne, intensywne  działania m.in.  
na rzecz poprawy układu drogowego we wsi 
Kowale oraz uregulowane zostaną również 
w najdrobniejszym szczególe sprawy z zakresu 
prowadzenia szkoły.

Wniosek o zdjęcie uchwały z porządku ob-
rad więc wycofano. Wójt Leszek Grombala 
zaapelował do radnych o jej przyjęcie: - Stoimy 
w obliczu podjęcia poważnej decyzji, choć radni 
mają całe mnóstwo wątpliwości  – powiedział  
wójt Leszek Grombala przed głosowaniem. 
-  Nie da się rozwiązać tych wszystkich wąt-

pliwości teraz. Udało się nam jednak przekonać siebie nawzajem, że te różnice będziemy mogli 
niwelować. Możemy uporządkować przyczyny, które wywoływały dość dużą nerwowość. Są 
to różnice, które można niwelować w trybie roboczym. Zwróciłem się, aby mój klub wyraził 
zgodę na podpisanie umowy w sprawie budowy szkoły.

Podczas głosowania okazało się, że słowa wójta przekonały samorządowców. Uchwałę 
poparło czternastu obecnych na sesji radnych. - Ustalenia poczynione w trakcie sesji i efekty 
rozmów prowadzonych przez wszystkich partnerów inwestycji częściowo rozwiewają nasze 
wątpliwości – powiedział przewodniczący Rady Gminy Kolbudy Wiesław Rusiecki.  – Jako radni 
postanowiliśmy dać kredyt zaufania partnerom z Gdańska i Gminy Pruszcz Gdański i poparliśmy 
uchwałę upoważniającą wójta gminy Kolbudy do podpisania umowy. Nadal będziemy jednak 
przyglądać się, czy wynegocjowane dziś rozwiązania są realizowane. Cały czas podkreślaliśmy, 
że szkoła w Kowalach jest potrzebna. Dziś daliśmy temu wyraz.

Po głosowaniu przedstawiciele trzech gmin uroczyście podpisali umowę, do parafowania 
której Rada Gminy Kolbudy upoważniła wójta Leszka Grombalę. Teraz ogłoszono już przetarg, 
który wyłoni wykonawcę szkoły. Wnioski składać można do 4 listopada. Przewidywany termin 
rozpoczęcia budowy obiektu to początek 2017 roku.

O przedsięwzięciu, które planowane jest 
na nowy rok opowiedział nam dyrektor Ma-
rek Więcławek, nim jednak będziemy mogli 
zdradzić Państwu co znów szykuje nam ze-
spół, musimy zaczekać na wszelkie wstępne 
ustalenia. Tymczasem za Cappellę musimy 
trzymać kciuki, bo przed nimi wielka szansa 
na rozwój i zdobycie jeszcze większego uznania 
słuchaczy! Ale o tym niebawem...

23 października w Ratuszu Staromiejskim 
w Gdańsku z zespołem zgra Jo Quail. Wstęp 
na koncert możliwy jest jedynie dla osób po-
siadających zaproszenia. Kilka z nich trafiło 
także do naszej redakcji, więc postanowiliśmy 
przekazać je naszym Czytelnikom. Szczegóły 
na fanpage'u Twojego Wieczoru. Zapraszamy 
do kontaktu!

Nie mieliśmy wątpliwości! „Tak” dla szkoły w Kowalach

To tylko przedsmak...

Koszt budowy szkoły w Kowalach szacuje się na 
ok. 40 mln zł. Według założeń placówka ma po-
mieścić nawet tysiąc uczniów z klas 1-8. Lekcje 
będą się odbywać na dwie zmiany. Na terenie 
szkoły wykonane zostaną obiekty sportowe 
m.in. boisko do piłki nożnej, wielofunkcyjne do 
koszykówki, siatkówki i tenisa, a także skocznia 
do skoku w dal.

Włodarze trzech gmin partnerskich: wiceprezydent Gdańska Andrzej Bojanowski, wójt gminy Pruszcz Gdański Mag-
dalena Kołodziejczak oraz wójt gminy Kolbudy dr Leszek Grombala

aktualności



Na co dzień ratują ludzkie życie, często narażając przy tym własne. Strażacy ochotnicy, bo o nich mowa, niedawno otrzy-
mali wsparcie od samorządu województwa. Marszałek województwa pomorskiego – Mieczysław Struk – przyznał środki 
finansowe na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Dofinansowanie trafiło do jednostek ze Słajszewa (gmina 
Choczewo), Jastarni, Kępicy, Borzyszkowa (gmina Lipnica), 
Przechlewa, Szczodrowa (gmina Skarszewy), Gowidlina 
(gmina Sierakowice), Sulęczyna, Gniszewa (gmina Tczew), 
Objazdu (gmina Ustka), Banina (gmina Żukowo). Obecnie 
jednostki te funkcjonują w ramach Krajowego Systemu 
Ratowniczo – Gaśniczego oraz uczestniczą zarówno w in-
terwencjach o charakterze lokalnym jak i ponadlokalnym. 
To często pierwsze służby ratownicze na miejscu zdarzenia. 

Koszt jednego samochodu ratowniczo-gaśniczego śred-
niego to cena ok. 400-500 tys. zł, a ciężkiego od 650 do 
750 tys. zł. Łącznie w latach 2009-2016 województwo 
pomorskie przekazało lokalnym jednostkom OSP dofi-
nansowanie o łącznej wartości 3 mln zł, przeznaczone na 
zakup średnich i ciężkich pojazdów ratowniczo-gaśniczych.

Zakup nowych samochodów o wysokiej sprawności 
technicznej i szybkiej mobilności jest dofinansowany m.in. 
przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddz. 
Woj. w Pruszczu Gdańskim i Komedę Państwowej Straży 
Pożarnej w Gdańsku. W tym roku województwo pomorskie 
na ten cel przeznaczyło 500 tys. zł. 

W trosce o bezpieczeństwo Pomorzan 

Z prawej posłanka Kukiz'15 Małgorzata Błeńska
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Hotel Trzy Stawy SPA & Wellness zaprasza!

- wypoczynek 16 km od centrum Gdańska 
- z dala od wielkomiejskiego hałasu

- malownicze położenie
- pokoje 1, 2, 3 osobowe i apartamenty

- sale konferencyjne i biznesowe
- basen, jacuzzi, sauna

- wypoczynek pod okiem kosmetologa i dietetyka
- pakiety spa dla każdej i każdego

TRZY STAWY
ul. Klonowa 10

83-035 Kłodawa

tel: 58 691 27 03
602 790 814

e-mail: trzystawy@trzystawy.pl
www.trzystawy.pl

Wsparcie dla jednostek OSP w  Przechlewie i Szczodrowie. Umowę podpisuje burmistrz Skarszew Jacek 
Pauli

Wsparcie dla jednostki OSP w Baninie. Umowę podpisuje burmistrz Żukowa Wojciech 
Kankowski
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W niemal samym sercu Gdańska Wrzeszcza, przy ul. Kościuszki 49, znajduje się 3 hektarowy nieużytek, należący do spółki 
Gedania S.A. Miejsce o wieloletniej tradycji zamiast przyciągać, odstrasza. Dlaczego? Okazuje się, że odmienne koncepcje 
na jego zagospodarowanie mają zarówno władze miasta, jak i przedstawicie spółki. 

Kwestią sporną od wielu lat jest plan zagospodarowania przestrzennego, w któ-
rym zaznaczono, że na tym terenie może powstać jedynie pełnowymiarowe boisko 
sportowe. Klub uważa, że takiego obiektu nie potrzebuje i proponuje powstanie 
nowoczesnego centrum sportowego w pełni dostępnego dla mieszkańców, a ma 
się znaleźć w nim m.in.:. hala sportowa, przedszkole, świetlica, a także Muzeum 
Sportu Gdańskiego (z pełnym planem można zapoznać się na stronie www.cen-
trumgedania.pl). Według spółki obiekt miałby zostać finansowany z środków 
pochodzących z nieruchomości, które planowo powstałyby na 1/3 obszaru działki.

Na takie rozwiązanie nie godzą się władze miasta. Już w zeszłym roku na swojej 
stronie internetowej włodarz Gdańska zabrał głos w tej sprawie: „Nie wiem co 
planuje prezes Stankiewicz, ale nie ma i nie będzie zgody na działania, które mają 
sprawić, że przeznaczenie terenu boiska zmieni się na zabudowę mieszkaniową 
lub co gorsza przetwórnię odpadów budowlanych”. 

I tu nasuwa się pytanie – czy lepiej pozwolić na rozwój bazy sportowej tego 
terenu kosztem jego 1/3 części na cele mieszkaniowe, czy lepiej żeby teren klubu 
był jeszcze długo szpecącym nieużytkiem?

Konflikt trwa i trwa, a ciągle końca nie widać. Światełko w tunelu pojawiło się 
ostatnio, kiedy sprawą zajął się prawnik Kacper Płażyński. Jak podkreślał podczas 
specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej w tej sprawie na początku wrze-
śnia o pomoc w rozwiązaniu sporu zwrócił się do niego klub sportowy Gedania 
S.A. - Chociaż rozmowy toczą się od wielu lat, żadnych efektów nie ma – zauważa 
Płażyński.

Na początku października wystosował więc pismo do Rady Dzielnicy Wrzeszcz 
Dolny, która jak ma nadzieję prawnik, pomoże rozwiązać ciągnący się od lat spór. 
W piśmie skierowanym do radnych zaznacza, że „techniczny stan istniejących 
na nieruchomości obiektów od 2011 r. nie pozwala na ich użytkowanie, a koszt 
ich gruntownego remontu znacząco przekracza ich wartość odtworzeniową. (...)
Aby uzyskać odpowiednie środki na realizację tego planu, Gedania przewiduje 
sprzedaż ok. 1/3 nieruchomości na cele mieszkaniowe. Sprzedaż nawet części 
nieruchomości na cele mieszkaniowe budzi kontrowersje, jednak w jakiś sposób 
środki na realizację tego planu należy uzyskać”. 

Podczas konferencji zaznaczał, że ważne jest to aby wreszcie na ten temat za-
cząć rozmawiać i podejmować już pewne kroki. Czekanie z założonymi rękoma, 
a już na pewno spieranie się w niczym nie pomoże. - Od 2011 roku wszystkie te 
obiekty z uwagi na stan techniczny, nie mogą już funkcjonować, nie mogą wspierać 
działalności klubu, który jest bardzo utytułowany – dodał Płażyński. 

Prawnik uważa, że to właśnie Rada Dzielnicy Wrzeszcz Dolny byłaby stroną, 
która mogłaby patronować pierwszym działaniom w tej sprawie. Wówczas można 
by odbyć cykl merytorycznych spotkań i wypracować wspólne poprawki do projektu. 
Bez rozmów nic bowiem się w tej sprawie nie ruszy, a ziemia przy ul. Kościuszki 
49 nadal będzie nieużytkiem zamiast służyć mieszkańcom miasta. 

Czy konflikt uda się rozwiązać przed 100 urodzinami klubu? Zobaczymy. Szkoda 
tylko terenu, który zamiast przynosić chlubę miastu, jest raczej  powodem do wstydu. 

Czy zdążą na 100-lecie klubu?

aktualności

Tak dziś wygląda teren przy ul. Kościuszki 49  
– nieużytek w położony w samym sercu Dolnego Wrzeszcza

Prawnik Kacper Płażyński oraz Marek Malinowski ze Stowarzyszenia Na Rzecz Gdańszczan 
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Politechnika Gdańska – będąca wśród leaderów politechnik w naszym kraju uroczyście otworzyła uczelniane podwoje. 
Nowy rozdział w swoim życiu rozpoczęło nie tylko sześć tysięcy studentów, ale także rektor prof. Jacek Namieśnik. 

Uroczystość rozpoczęła się więc od przekazania insygniów rektor-
skich. Prof. Henryk Krawczyk wręczył prof. Jackowi Namieśnikowi 
łańcuch i berło, a także symboliczny upominek – płytę z nagraniem 
hymnu uczelni, który wprowadzono podczas minionej kadencji. Na-
stępnie nowy rektor odczytał tekst ślubowania i złożył pod nimi podpis. 
Rozbrzmiał hymn państwowy i uroczyście otwarto posiedzenie Senatu 
PG. Kulminacyjnym punktem uroczystości była oczywiście immatryku-

lacja. Zaproszono wówczas wybranych studentów, którzy dostali się na 
uczelnię z najlepszą punktacją. Po tej części uroczystości tradycyjnie 
zabrzmiało Gaudeamus Igitur. Inauguracja roku była także okazją do 
wyróżnień. Nauczyciele akademiccy otrzymali m.in. Medale Komisji 
Edukacji Narodowej. W uroczystości uczestniczyła kadra naukowa, 
pracownicy uczelni, studenci oraz licznie przybyli goście – przedsta-
wiciele rządu, samorządu oraz rektorzy pomorskich uczelni. 

Studenci powrócili w mury uczelni 

- W imieniu samorządu regionalnego chciałbym złożyć serdeczne 
życzenia: samych sukcesów, tych o których pan rektor 

dzisiaj mówił, prezentując swoje credo na najbliższą 
kadencję, a więc osiągnięć naukowych i osiągnięć 

dydaktycznych. Chciałbym pewną cząstkę 
w imieniu samorządu regionalnego włożyć do tych 
planów, dlatego przywiozłem panu rektorowi 
decyzję o przyznaniu dofinansowania do projektu 
„Rozbudowa i przebudowa budynków Chemia C 
wydziału chemicznego Politechniki Gdańskiej dla 
potrzeb kształcenia kadr dla rozwoju technologii 

i efektywnych, ekoefektywnych produkcji, przesy-
le, dystrybucji i zużycia energii odnawialnych”. Mam 

nadzieję, że te blisko 3 miliony złotych pomogą panu 
rektorowi w podjęciu decyzji o realizacji tego wielkie-

go przedsięwzięcia – mówił marszałek województwa 
pomorskiego Mieczysław Struk

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz 
przewodniczący sejmiku województwa pomorskiego Jan Kleinszmidt 

Parlamentarzyści. Posłowie Małgorzata Chmiel i Jan Klawiter oraz 
senator Antoni Szymański

Wśród gości wojewoda pomorski Dariusz Drelich oraz wicemarszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz 
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Pomorska Kolej Metropolitarna obchodzi mały jubileusz. Z jej 
usług skorzystało ponad 2 miliony pasażerów po roku funk-
cjonowania. Czy są powody do zadowolenia? Czy raczej od tej 
epokowej inwestycji oczekiwaliśmy znacznie więcej?

Bardzo możliwe, że Stocznia Marynarki Wojennej 
w Gdyni zostanie wystawiona na sprzedaż. Rzecz-
nik Sądu Okręgowego w Gdańsku Rafał Terlecki 
potwierdził Radiu Gdańsk, że syndyk masy upadło-
ściowej zamierza sprzedać zakład, który od wielu 
lat boryka się z problemami.Pomorska Kolej Metropolitarna to jeden z największych projektów ko-

munikacyjnych naszego województwa, który swoim zasięgiem obejmuje 
głównie obszar aglomeracji trójmiejskiej i przylegających powiatów. Równo 
rok po uruchomieniu go liczba pasażerów, która wybrała właśnie ten rodzaj 
komunikacji, przekroczyła 2 miliony. 

Przypomnijmy, że w ramach projektu obsługiwane są przez PKP SKM 
w Trójmieście trzy trasy połączeń kolejowych: Gdańsk Główny – Kartuzy, 
Gdańsk Wrzeszcz – Gdynia Główna oraz Kościerzyna – Gdynia. Najbardziej 
dynamicznie rozwija się regionalna część projektu. Na trasie Kartuzy – 
Gdańsk Główny, w ostatnich miesiącach sporo wzrosła liczba pasażerów.

Niestety w połowie lipca PKM dosięgnęła gwałtowna ulewa i ruch pocią-
gów został wstrzymany. Szczęśliwie jednak po ponownym uruchomieniu 
kolei, niespełna miesiąc temu pasażerowie ponownie wybrali ten rodzaj 
transportu. Zainteresowaniem jednak cieszą się głównie trasy pozamiej-
skie, a w samym Trójmieście popularność tego środka transportu znacznie 
zmalała. Wpływ na to mógł mieć fakt, że na linię PKM powróciło 62 z 121 
pociągów, jakie obsługiwały tę linię przed lipcową ulewą. 

Widać więc wyraźnie, że to właśnie połączenia regionalne są przyszłością 
PKM. Nic więc dziwnego, że od nowego rozkładu jazdy 2016/17 powiat 
kościerski jeszcze lepiej zostanie skomunikowany z Gdańskiem. Wówczas 
ruszy bowiem długo wyczekiwane połączenie z Kościerzyny do Gdańska 
Wrzeszcza. Skorzystają z tego także mieszkańcy Żukowa. Od nowego rozkładu 
dziennie będzie tam jeździć aż 48 pociągów, czyli o 1/3 więcej niż obecnie. 

Zdania na temat PKM w naszym województwie są bardzo podzielone. 
Inwestycji bronią władze województwa pomorskiego, natomiast bardzo 
sceptycznie wypowiadają się o niej członkowie partii rządzącej. Tylko tu 
nasuwa się pytanie – czy na ocenę przydatności PKM nie powinniśmy za-
czekać do czasu, aż w pełni ruszą wszystkie, przewidziane w jej projekcie 
trasy kursowania pociągów? Dajmy szanse PKM i „oswójmy” z nią miesz-
kańców Pomorza, a ta inwestycja na pewno zaprocentuje!

Stocznia Marynarki Wojennej w stanie upadłości likwida-
cyjnej znajduje się od 2011 r.  Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, w ciągu najbliższych tygodni zostanie ogłoszone 
postępowanie przetargowe. Środki, które zostaną uzyskane ze 
sprzedaży majątku, zostaną przeznaczone na spłatę długów. 
Rozwojowi takiej sytuacji nie dziwią się eksperci – komandor 
porucznik rezerwy profesor Krzysztof Kubiak i komandor po-
rucznik rezerwy Maksymilian 
Dura z portalu defence24.pl. 
Ich zdaniem w stoczni bra-
kuje ludzi znających się na 
zarządzaniu takim biznesem. 
Warto dodać, że przetarg bę-
dzie otwarty. Oznacza to, że 
zakład będą mogły kupić nie 
tylko polskie firmy, ale rów-
nież zagraniczne.

Jedni chwalą, inni krytykują.  
A może tak by dać jej szansę?

Kolejną stocznię przejmie  
zagraniczny inwestor? 

-Przed całym szkolnictwem 
wyższym stoją nowe wyzwania. 
Naszym niewątpliwym atutem 
są kontakty międzynarodowe 
i współpraca z wieloma ośrodkami 
naukowymi. Wiele jest też zagrożeń 
zewnętrznych, żadnego z nich nie 
można pominąć w rozważaniach 
i opracowywaniu programu dzia-
łalności - mówił rektor PG prof. 
Jacek Namieśnik

- I na koniec kilka słów do nowo przyjętych studentów. Dzisiejszy dzień ma dla 
was szczególny wymiar. Gratuluję studentom pierwszego roku słusznego wy-
boru tej właśnie uczelni. Wyrażam przekonanie, że będziecie potrafili odnaleźć 
się w nowym środowisku, które przez najbliższe lata stanie się częścią waszego 
życia. Czas studiów niejednokrotnie określany jest jako najwspanialszy okres 
w życiu młodego człowieka. Uczyńcie wszystko, aby po tych kilku latach słowa 
te także i dla was nabrały takiej właśnie wartości – powiedział przewodniczą-
cy Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej Ryszard Trykosko

Stocznia Marynarki Wojennej 
w Gdyni (mieszcząca się w Porcie 
Gdynia) to obecnie najstarsza ist-
niejąca stocznia w Polsce. Zajmuje 
się produkcją i remontem jedno-
stek pływających na rzecz Mary-
narki Wojennej. Niestety obecnie 
jest w stanie upadłości likwidacyj-
nej. Postanowienie o ogłoszeniu 
upadłości (jeszcze z z możliwością 
zawarcia układu z wierzycielami) 
zostało wydane przez Sąd Rejo-
nowy Gdańsk-Północ już w 2009 
roku. Następnie w roku 2011 sąd 
wydał postanowienie zmieniające 
sposób prowadzenia postępowa-
nia upadłościowego na postę-
powanie obejmujące likwidację 
majątku upadłego.

Maciej Łopiński – Sekretarz Stanu w Kancelarii 
Prezydenta RP

Ks. prof. Marcin Hintz i bp. Zbigniew Zieliński

Prezydent Pracodawców Pomorza Zbigniew Canowiecki 
oraz prezes Gdańskiego Klubu Biznesu, pierwszy 
marszałek województwa pomorskiego Jan Zarębski
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I stało się! Największa uczelnia na Pomorzu uroczyście przywitała swoich studentów. A było kogo, wszak nowy rok aka-
demicki 2016/2017 na Uniwersytecie Gdańskim rozpoczęło ponad 30 000 studentów, doktorantów i słuchaczy studiów 
podyplomowych oraz 1700 nauczycieli akademickich. Co cieszy, swoją przygodę z uczelnią w tym roku zainaugurowało 
ponad 11 500 żaków!

Na uroczystości w roli rektora zadebiutował prof. Jerzy Gwizdała. 
I już na tym spotkaniu nie obyło się bez niespodzianek. Wicemarsza-
łek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski ogłosił, że dwie 
z zaplanowanych inwestycji otrzymały dofinansowanie z Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 
– 2020 -  Laboratorium Symulacji Nagrań Telewizyjnych i Dokumen-
tacji Filmowej w wysokości ponad 4 milionów 400 tysięcy złotych, 
a rozbudowa Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki o nowy 
budynek Instytutu Informatyki – w wysokości niemal 21 milionów 
390 tysięcy złotych.

Clou uroczystości była immatrykulacja studentów i doktoran-

tów. Wykład inauguracyjny pt. „Humanistyczne aspekty zastosowań 
statystyki” wygłosił prorektor ds. Rozwoju i Finansów poprzedniej 
kadencji, obecnie dziekan Wydziału Zarządzania prof. Mirosław 
Szreder. Wręczono również  nagrody w konkursie na najlepszą książkę 
naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej wy-
daną w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego w minionym roku. 
Na zakończenie odczytane zostały listy gratulacyjne  które z okazji  
inauguracji przykazali m.in. prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej 
Duda czy minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.  
O oprawę muzyczną uroczystości zadbał Akademicki Chór Uniwersytetu 
Gdańskiego pod dyrekcją prof. Marcina Tomczaka.

Pasja do nauki, pasja do rozwoju!

Na UG  można 
studiować 74 kie-
runki studiów 
w zakresie 221 spe-
cjalności. W ofer-
cie jest nowy 
kierunek – Biznes 
chemiczny (stacjo-
narne inżynierskie 
studia I stopnia) 
oraz dwie nowe 
specjalności, na 
które prowadzony 
jest bezpośredni 
nabór: Przetwarza-
nie języka natural-
nego na kierunku 
Filologia angielska, 
Psychoseksuolo-
gia na kierunku 
Psychologia. W cią-
gu ostatnich trzech 
lat Uniwersytet 
Gdański uruchomił 
17 nowych kie-
runków studiów, w 
tym także kierunki 
w języku angiel-
skim.

Immatrykulacja studentów

Na uroczystości co roku obecna jest kapituła Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu 
Gdańskiego. Po lewej: mgr Maria Murka-Sykora oraz kanclerz kapituły SAUG  
doc. dr Henryk Jan Lewandowski
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Dzień po rozpoczęciu roku akademickiego na Uniwersytecie Gdańskim odbyła się uroczysta inauguracja roku na Wydzia-
le Nauk Społecznych. Spotkanie zainaugurowała swoim przemówieniem prorektor prof. Anna Machnikowska. 

Nie zabrakło także promocji doktorskich oraz 
immatrykulacji studentów. Co cieszy podczas 
uroczystości otwarto także gabinet Stowarzy-
szenia Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego, 
którym pokieruje kanclerz Stowarzyszenia 
doc. dr Henryk Jan Lewandowski. Instytucji 
tej właściwie nie trzeba Państwu przedsta-
wiać. Zaczęło się bowiem niewinnie, a dziś 
owo stowarzyszenie jest jednym z najbardziej 
aktywnych w Polsce. Pomysłodawcami byli 
absolwenci Wydziału Prawa i Administracji. 
Szybko jednak dołączyły do nich rzesze b. stu-
dentów UG. To oni w ciągu całego roku organi-

zują liczne spotkania, nasączone kulturą akademicką, które mają na celu 
integrację środowisk inteligenckich Pomorza i nie tylko. Co cieszy, władze 
stowarzyszenia konsultują swoje przedsięwzięcia razem z Stowarzyszeniem 
Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego – wizytówką tego typu instytucji 
w kraju. Już niebawem kolejne spotkanie, które „hucznie” obchodzone jest 
na Pomorzu – Wigilia społeczności akademickiej, naukowców, oraz członków 
kapituły SAUG, które z pewnością Państwu zrelacjonujemy!

Krzewiciele tradycji i kultury akademickiej

W tym roku najwięk-
szym zainteresowaniem 
kandydatów na studia 
cieszyły się: Skandynawi-
styka – 10,25; Krymino-
logia – 9,31, Psychologia, 
jednolite studia magi-
sterskie  – 8,80; Filologia 
angielska – 8,69; Za-
rządzanie instytucjami 
artystycznymi (spe-
cjalność menedżerska) 
– 7,53; Biotechnologia – 
4,63 kandydata na jedno 
miejsce oraz Informatyka 
– 4,07.Na zdjęciu m.in.: rektor Gdańskiego Seminarium 

Duchownego ks. prof. Grzegorz Szamocki oraz 
prof. Edmund Wittbrodt 

Na otwarcie nowego gabinetu doc. dr. Henryka Jana Lewandowskiego przybyli: rektor UG prof. 
Jerzy Gwizdała, b. rektor UG prof. Bernard Lammek, prezydent Wejherowa, członek kapituły SAUG 
Krzysztof Hildebrandt, proboszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej ks. prof. Marcin Hintz

Uroczyste otwarcie gabinetu. Modlitwę wygłasza ks. 
kanonik dr Roman Zrój. Na zdjęciu także goście: 
prezydent Krzysztof Hildebrandt, Maria Murka-Sykora 
oraz prof. Janina Ciechanowicz MC Lean

Nowy rektor UG prof. Jerzy Gwizdała 

Wicemarszałek Wiesław Byczkowski 
przybył na uroczystości z wiadomością o 
wsparciu finansowym uczelni

Wśród gości, od prawej: metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź, bp Marcin Hintz, poseł Stanisław Lamczyk oraz b. minister 
sportu w rządzie Ewy Kopacz Adam Korol
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Z końcem września w hotelu Hilton w Gdansku miało miejsce przyjęcie z okazji 67-lecia powstania Chińskiej Republiki Lu-
dowej. Gospodarzem uroczystości była Konsul Generalna Chińskiej Republiki Ludowej w Gdańsku Zhao Xiuzhen. 

Na uroczystość przybyły władze województwa 
pomorskiego, przedstawiciele władz miasta Gdań-
ska, samorządowcy z całego Pomorza oraz wszyscy 
ci którym bliska jest kultura tego państwa. Duże 
grono przedstawiecieli na spotkaniu reprezentował 
Uniwersytet Gdański. Przybyli m.in.: prorektor ds. 
nauki i współpracy z zagranicą prof. Piotr Stepnowski, 
dyrektorzy Instytutu Konfucjusza przy Uniwersytecie 
Gdańskim prof. Józef Arno Włodarski i prof. Wu Lan 
przewodnicząca Rady Naukowej CSAW UG prof. Ewa 
Oziewicz, dyrektor CSAW UG prof. Kamil Zeidler oraz 
dyrektor Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego mgr 
Joanna Kamień.

Nie zabrakło życzeń przybyłych gości, którzy do 
nowej konsul przybyli z kwiatami. Nastepnie odbyła 
się oficjalna część uroczystości, którą rozpoczęła tra-
dycyjna lampka szampana. Zwieńczeniem wieczoru 
był serwowany przez hotel bankiet, choć jak twierdziło 
wielu gości, na próżno na nim szukać takich przysma-
ków, jak dawnej... A szkoda!

To już 67 lat!

1 października to jedno z najważniejszych świąt w chińskim kalendarzu. Obchody tego dnia upamiętniają 
inaugurację Chińskiej Republiki Ludowej z 1 października 1949 roku. Z lewej konsul ChRL w Gdańsku Li Minghui

Z życzeniami przybyła właścicielka CEiPR w Szymbarku Lidia 
Czapiewska wraz z córką

Życzenia składa dyrektor Muzeum 
Narodowego w Gdańsku Wojciech 
Bonisławski

 Z wizytą w ambasadzie Chin w Warszawie był prezes 
Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej Paweł Jajkowski. 
Towarzyszył mu b. przeor klasztoru Jezuitów w Jastrzębiej 
Górze o. Jóżef Łągwa. Na zdjęciu z Ambasadorem 
nadzwyczajnym i pełnomocnym ChRL w Polsce Xu Jian 

Prezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej Paweł Jajkowski, 
dyrektor hotelu „Pekin" we Władysławowie Joanna Szpin oraz Konsul 
Generalna Chińskiej Republiki Ludowej w Gdańsku Zhao Xiuzhen

Burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński wraz z małżonką oraz wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Gdynia Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski

Na zdjęciu m.in.: delegacja Uniwersytetu Gdańskiego: prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. 
Piotr Stepnowski, dyrektor Instytutu Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim prof. Józef Arno Włodarski, 
dyrektor CSAW UG prof. Kamil Zeidler, dyrektor Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego mgr Joanna Kamień
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W październiku sala kongresowa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu zamieniła się w miejsce, w którym spotkali 
się pomorscy medaliści od czasów letnich Igrzysk Olimpijskich w Rzymie 1960 r. do reprezentantów naszego wojewódz-
twa podczas olimpiady w Rio de Janeiro. Patronat na wydarzeniem objął marszałek województwa pomorskiego Mieczy-
sław Struk.

Na spotkanie przybyły także nadzieje olimpijskie, które być może 
powalczą w Tokio za cztery lata o medale. Nie zabrakło również dzia-
łaczy Pomorskiej Federacji Sportu, a także trenerów, którzy towarzyszą 
zawodnikom na co dzień. Uroczystości rozpoczęły się od wręczenia 
pamiątkowych statuetek i dyplomów. Była to forma podziękowania 
za sportowy wysiłek, który włożyli tegoroczni olimpijczycy z Pomorza. 
Wyróżniono m.in.: 21 olimpijczyków i para-olimpijczyków z Rio wraz 
z trenerami, 42 pomorskich medalistów olimpijskich od Olimpiady 
w Rzymie w 1960 r., oraz 36 medalistów Mistrzostw Świata i Europy 
Juniorów z 2016 - nasze pomorskie olimpijskie na Tokio 2020. Następnie 
odbyła się konferencja nt: „Kierunki rozwoju sportu młodzieżowego 
w województwie pomorskim”. Udział w gali wzięli przedstawiciele 
Ministerstwa Sportu i Turystyki, Instytutu Sportu oraz Urzędu Mar-
szałkowskiego.  

Gala Pomorskiego Sportu 2016 za nami

- Bardzo miło jest uczestniczyć w święcie sportu naszego woje-
wództwa. Bo o to przecież chodzi – o edukację już od wcze-

snych lat przedszkolnych, edukację poprzez sport. Nie ważne 
czy dane dziecko działa w ramach LZS jak to ma miejsce 
w mniejszych miejscowościach czy też SZ, w przypadku 
ośrodków miejskich. Ważne jest, że w dzisiejszych czasach 
sport jest coraz bardziej popularny i dostępny wszędzie. 
Sport bowiem uczy odpowiedzialności, sumienności, cięż-

kiej pracy i działania w grupie. To bardzo cenne umiejętności, 
które przydają się w dorosłym życiu. Jest mi dzisiaj podwójnie 

miło gdyż przed chwilą nagrodziliśmy Oktawię Nowacką. Naszą 
medalistkę z z Rio. Ja mam to szczęście, że znam rodzinę Oktawii. 

Szczególnie dziadka Wiktora, który jak byłem nastolatkiem uczył mnie lekkiej atletyki. 
Potem został moim przyjacielem – powiedział Dariusz Męczykowski

Sportowców nagradzali marszałkowie: Mieczysław Struk oraz Krzysztof Trawicki Gali towarzyszyły pokazy sportowe

Goście wypełnili salę AWFiS

Przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu UMWP Dariusz Męczykowski 
oraz dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w 
Wejherowie Andrzej Byczkowski 

Na zdjęciu m.in. prezes Pomorskiego Związku Bokserskiego Jerzy Guss oraz Waldemar 
Bartelik

Na zdjęciu Oktawia Nowacka ze Starogardu Gdańskiego – brązowa 
medalistka z Rio 2016. Medal zdobyła w pięcioboju nowoczesnym
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Zlokalizowany na Półwyspie Helskim w sercu Juraty, położony 180 metrów od brzegu morza

OFERUJEMY:
• 109 pokoi z dostępem do internetu
• apartamenty
• restauracja z polskim menu
• gabinet kosmetyczny
• duży parking
• sale konferencyjne - doskonałe miejsce spotkań biznesowych

ORAGANIZUJEMY:
• chrzty
• komunie
• wesela
• przyjęcia okolicznościowe i jubileuszowe

www.hotel-lido.pl

HOTEL LIDO**
84-141 Jurata
ul. Wojska Polskiego 26
tel.: 58 675 25 54, 58 675 29 13
fax.: 58 675 28 80

RECEPCJA:
recepcja@hotel-lido.pl

DZIAŁ REZERWACJI:
rezerwacja@hotel-lido.pl

Idealny na całoroczny wypoczynek!



„Polska Obywatelska 2.0” – dokument programowy o tym tytule ma pomóc Platformie Obywatelskiej odzyskać władzę 
w kolejnych wyborach parlamentarnych. Taką decyzję podjęli delegaci podczas ostatniej konwencji programowej w Gdań-
sku, w której uczestniczyło prawie 2 tys. osób. Gościem specjalnym był prezydent Lech Wałęsa. 

Konwencja rozpoczęła się od wejścia na salę przewodniczącego 
partii Grzegorza Schetyny w towarzystwie Lecha Wałęsy. Były 
prezydent podkreślał, że odsunięcie od władzy Prawa i Sprawiedli-
wości wydaje się trudne i przyrównał je do zbudowania ponownie 
gospodarki rynkowej w spustoszonej gospodarczo Polsce po 1989 r. 
Zaapelował także do członków PO o wyciągnięcie wniosków z wła-
snych błędów, co pomoże w walce o demokrację w naszym kraju. 

Schetyna przypomniał natomiast, że najważniejszymi wartościami 
partii są obywatelskość, praworządność i odwaga. Zapowiedział, 
że jeśli PO dojdzie ponownie do władzy, zlikwiduje instytucje 
najbardziej zaangażowane w budowę państwa PiS – Instytut Pamięci 

Narodowej oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne. Podkreślił także, 
że rozliczy działania Antoniego Macierewicza, zwłaszcza w sferze 
katastrofy smoleńskiej, a także wpisze do konstytucji tzw. „kom-
promis aborcyjny”. 

Warto dodać, że konwencja odbyła się w centrum kongresowym 
Expo w Gdańsku. Wzięło w niej udział wielu czołowych działaczy 
partii – w tym m.in. była premier Ewa Kopacz, były szef MON i wi-
cepremier Tomasz Siemoniak, były wiceszef MSZ ds. europejskich 
Rafał Trzaskowski, były minister sprawiedliwości Borys Budka, 
europoseł Janusz Lewandowski oraz wicemarszałek Sejmu Małgo-
rzata Kidawa-Błońska. 

Schetyna przeprasza i obiecuje poprawę
Przemawia przewodniczący PO na Pomorzu – Sławomir Neumann 

- Jestem z wami, bo chcę wam pomagać. Z tym, że po tym, co się dzisiaj dzieje, po 
odzyskaniu wolności będą straszliwe kłopoty, bo tak daleko rozstroją cały układ 
Polski, tak daleko narażą się sąsiadom i światu, że odpracowanie będzie bardzo 
trudne. Dlatego proszę was w imię jutrzejszych rozliczeń: musicie zauważyć 
te wszystkie mankamenty, by na te wszystkie złe ruchy wcześniej znaleźć 
rozwiązanie. Ja nie chodzę na spotkania partii, ale dziś jestem z wami – mówił 

Lech Wałęsa

- Wielokrotnie to słyszę, każdy z nas słyszy, że zawiedliśmy, że mieliśmy swój 
czas na zbudowanie takiej Polski, że mieliśmy 8 lat i tego nie zrobiliśmy. To 
prawda, nie zrobiliśmy wszystkiego, co zaplanowaliśmy, nie zrobiliśmy wszyst-
kiego, co zapisaliśmy w naszych programach wyborczych. (…) Być może, na 
pewno, mało słuchaliśmy ludzi, ale zapłaciliśmy za to wielką cenę: przegraliśmy 

wybory - przyznał Grzegorz Schetyna

- Musimy stać 
się głównymi 
obrońcami tych 
wszystkich 
ludzi - w Sejmie, 
na ulicach, 
w biurach 
poselskich, w eu-
roparlamencie (…). 
Musimy być nie 
tylko opozycją totalną, ale 
również opozycją moralną. Opozycja moralna to 
taka, której „podstawowym zadaniem jest stać 
po stronie obywateli okłamywanych i obrażanych 
przez obecną władzę" – mówiła b. premier Ewa 
Kopacz
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Jerzy Grzywacz: Mój przyjaciel na łożu śmierci powiedział: „proszę 
księdza, tak bardzo chciałoby  się żyć”. Codziennie modlimy się Oj-
cze Nasz, Przyjdź Królestwo Twoje. Wierzymy, że życie po śmierci 
jest życiem lepszym, szczęśliwszym. To skąd się bierze to, że tak 
trzymamy się tego życia, że nie chcemy umierać?

Ks. Henryk Michalak: Ja odpowiem anegdotą również. Żyłem sobie 
pod sercem mojej mamy przez 9 miesięcy. Było mi ciepło, mama była 
wspaniałą kobietą, nie używała żadnych używek, odżywiałem się 
świetnie, byłem szczęśliwy. Kiedy przyszedł dzień moich narodzin na 
ten świat, nie bardzo chciałem krzyczeć. Po prostu moje życie było na 
włosku. Mądra stara, wiejska kobieta, która setki dzieci odbierała, 
rzuciła mnie do zimnej wody, a potem do gorącej, a potem znów do 
zimnej i znów do gorącej. I wtedy się rozdarłem, zauważyli, że ledwo 
dycham, postanowili mnie ochrzcić, zresztą podobnie, jak Benedykt 
XVI, w Wielką Sobotę się urodził i w wielką sobotę został ochrzczo-
ny. A ja się urodziłem we wtorek o pierwszej w nocy, a o dziesiątej 
rano mnie ochrzcili. Nawet wódki nie wypili na chrzcinach, bo nie 
było czasu. Kiedy przyjechaliśmy z kościoła, to mama patrzyła czy 
jeszcze dycham... No dycham, do dzisiaj... Co chcę powiedzieć? To 
życie, które było pod sercem mamy było bezpieczne, piękne, szla-
chetne. To do którego się wchodzi... niepewne... zimne, trudne, ale 
się przyzwyczajamy, i jak się przyzwyczaimy, jest nam tu znowu do-
brze, chciałoby się żyć, bo to jest coś pięknego. Życie jest tak piękne, 
ponieważ to Bóg dzieli się swoim życiem z nami. To Bóg tworzy nas 
ze swego życia, bo jesteśmy na jego obraz i podobieństwo. I on daje 
nam szczęście tu i teraz. Tak jak się rodzimy do życia na ziemi, tak 
rodzimy się do życia do nieba. Ale wtedy boimy się tego. Nie wiemy, 
jak tam jest, jak wygląda to życie z Bogiem? Czy ja tam wejdę, czy ja 
się dostanę? Ale kiedy przekroczymy próg wieczności, to co było pod 
sercem mamy, i to co było tu na ziemi, jest niczym wobec tego życia 
do którego idziemy. To przyzwyczajenie do ziemi świadczy o tym, jak 
wielkim skarbem jest życie. Dziś niestety za mało doceniamy życie 
ludzkie, a ono jest cudowne. My tu się spotkaliśmy, dzisiaj po raz 
pierwszy i mówimy o życiu. O czymś co jest najpiękniejsze. Ja bym 
chciał żyć jeszcze chociaż przez dwadzieścia lat, a Pan Bóg się ze 
mnie teraz pewnie w niebie śmieje, bo najbardziej się śmieje, kiedy 
mu za dużo dyktujemy... To przejście na drugi brzeg jest bardzo 
trudne, bardzo kłopotliwe, dlatego trzymamy się tego co jest, co 
znamy. Cały problem jest zawarty w akcie wiary. Im wiara moja jest 
głębsza tym jest łatwiej. Jan Paweł II pomógł nam trochę umierać 
spokojniej, umierał bowiem na oczach świata. Żaden papież tak nie 
umierał. Umierał w kamerach telewizyjnych. Jak wiele nauczył nas 
przez to, naprawdę wiele. Cały problem jest tylko w tym, żeby tak jak 
uczyliśmy się żyć, tak musimy się uczyć umierać. Żyjemy dla Pana 
i umieramy dla Pana. Jeśli tak to musimy przestać się bać, lęk jest 
powodem tego o co Pan dzisiaj pyta. Jan Paweł II w jednej z pierw-
szych encyklik napisał: „współczesny człowiek bytuje w lęku". To 
jest więcej niż życie, bytować to znaczy - istnieć. U podstaw naszej 
całej egzystencji jest niepotrzebny lęk. A powinno być zaufanie, 
wiara, miłość, a nie lęk. My się boimy. W związku z tym lęk jest też 
tym o czym mówimy. Każdy chciałby żyć dłużej. Życie ludzkie jest 
bardzo króciutkie...

Prof. Jerzy Grzywacz: Dziękuję za odpowiedź. Ona mi konweniuje 
z tym co było z siostrą Faustyną, ona nie bała się śmierci. U niej nie 
było tego lęku, który jest u nas. 

Ks. HM: Gdy chodzi o siostrę Faustynę to ja akurat w jej życiu wy-
chwytuję inne problemy. Tzw. jej życie egzystencjalne było szalenie 
trudne. To była wiejska dziewczyna, słabo pisała i słabo czytała. 
W klasztorze była tylko po to żeby pracować i dźwigać wory z mąką. 

Jak siostry się dowiedziały, że ona ma spotkania z Jezusem, wizje 
mistyczne, to jej dokuczały, a jedna z nich mówiła: „Ty głupia ty, 
gdyby do matki generalnej przychodził Chrystus to ja bym uwierzyła, 
ale do Ciebie". Bardzo dużo cierpiała z powodu sióstr, uważali ja za 
oszukańca, że leniuchuje, a ona ledwo się słaniała na nogach, ledwo 
żyła, była chora. I proszę pamiętać, tak jak Pan Jezus trzydzieści 
trzy lata i ani dnia dużej, ona też tak żyła. I umierała w samotności. 
Tym który ją pocieszał był Jezus, który ciągle do niej przychodził. 
I jej szczęściem było to, że ona była w zażyłej przyjaźni z Jezusem. 
Nie siostrom, nie tym co prosili o modlitwę, a właśnie jej się objawił 
Jezus. Pewnego dnia była z siostrą na zabawie w Łodzi, w parku. 
Podczas tańca z chłopcem, Pan Jezus mówił do niej „Jak długo bę-
dziesz mnie zwodzić?" I uciekła wtedy z parku, powiedziała siostrze, 
że boli ją głowa, poleciała do kościoła i padła krzyżem. Czyli ona cały 
czas była samotna. Żyjcie człowieka, nie boję się tego powiedzieć, 
to jest bojowanie przede wszystkim ze swoją samotnością. Człowiek 
na tym świecie jest samotny. Przepraszam, że tak powiem – żadna 
mnie nie chciała – więc powiedziałem – Panie Jezu zrób coś ze mną 
i weź mnie. No to mnie zrobił swoim służącym. Ale co chcę przez to 
powiedzieć. I żona, i mąż, i dzieci, i wnuki nie są w stanie wypełnić 
tego co jest między Bogiem, a człowiekiem. To się nazywa samotność. 
Na tęsamotność trzeba się zgodzić, tę samotność trzeba pokochać,  
i w tę samotność nikt nie wejdzie, tam tylko może wejść Bóg. U siostry 
Faustyny właśnie tam wszedł Bóg i lęk został zabrany. Ale między 
Bogiem, a człowiekiem ta przestrzeń to miejsce, które Bóg chce wy-
pełnić i dzielić ze mną moje życie. Dzięki niemu mogę się nie bać. 
Wtedy gdy człowiek tak zawierzy Bogu, że się przestaje bać, żyje jako 
wolny. Faustyna była wolną... Czasem się ludziom wydaje, że ksiądz 
to ma wszystko załatwione. Zanim zostałem księdzem przywozili 
mnie tu do Marynarki Wojennej bo chcieli mnie uszczęśliwić inaczej. 
Przywozili dziewczyny z Gdańska z „Bałtyku” z workami cukierków 
i na tańce nas zapraszali. Żebyśmy tańcząc zapomnieli o powołaniu. 
Tak się na szczęście nie stało, ale to nie znaczy, że ja nie muszę 
o swoje powalanie walczyć. Dostałem je to je prostuję, to je buduję, 
to go nie popsuję. To co mówię nie przystaje do dzisiejszego świata, 
bo ten świat jest pogański, ten świat patrzy na wiarę wymiernie – „co 
ja z tego będę miał”? A nic! Ty masz się przyjaźnić z Bogiem, a nie 
co będę miał. To co warto dzisiaj to starać się być świętym. 

Ewa Perłowska: A co by ksiądz powiedział młodym ludziom, tym 
którzy „walczą” aby przetrwać w dzisiejszych czasach, walczą o pracę, 
o rodzinę, o karierę, o kredyty, i rzeczywiście żyją w lęku... Bo z na-
szej rozmowy wynika, że jeśli my obawiamy się o swoją przyszłość 
to jesteśmy nie wierzący, nie kochamy Boga. Na to by wychodziło...

Ks. HM: Młodzi są nie tyle nie wierzący, co nie ufający. Bo wiara to 
jest zgoda na życie, że Bóg jest i że ja jestem z planach Boga. Bóg 
się mną opiekuje. Natomiast zaufanie to jest coś więcej niż wiara. 
Zaufanie to jest to, że mną, moim życiem interesuje się Bóg. W swo-
im krótkim życiu miałem  dwa razy karę śmierci. Raz w roku 1978 
i roku 1971. Na liście 104 księży do zabicia wpisał mnie Kiszczak 
i napisał na mojej teczce "dotyczy księdza o nazwisku Henryk Mi-
chalak i jego morderstwie w grudniu 1971”. Co ja chce powiedzieć 
przez to? Chociaż chcieli mnie zabić dwa razy – żyję. To znaczy, że 
Bóg się mną opiekuje, tzn., że Pan Bóg czegoś ode mnie oczekuje. 
Może pokażą mi to ludzie, których dopiero spotkam, może żebym 
się jeszcze bardzie nawrócił wierząc mu. To nie chodzi o to, żeby się 
obrazić, że pani nie wierzy, ale chodzi o to, że trzeba głębiej wierzyć. 
Głębiej ufać. Bardziej niż sobie...

EP: To jest rzeczywiście ten stopień wyżej, zaraz pierwszy, ale nie 
taki prosty do pokonania.

Z ks. Henrykiem Michalakiem spotykamy się w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Właśnie skończył nagranie pro-
gramu, który w listopadzie emitowany będzie na antenie TVP Gdańsk. O czym rozmawiał z dziennikarzami? Niechętnie 
zdradza. Zapewne o tym, o czym z nami... o życiu... Spośród zebranych gości pierwsze pytanie ks. Michalakowi zdał prof. 
Jerzy Grzywacz.

„Nie ma piękniejszej cywilizacji, niż chrześcijańska!”
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Ks. HM: A czy my mówimy o prostych rze-
czach? Żeby to się stało to trzeba chcieć! 
Wyspiański w odrodzeniu napisał tak: „Polacy 
mogliby mieć, gdyby chciało im się chcieć". 
I niech pani powie młodzieży jedną rzecz – nie 
ma ważniejszego słowa w życiu człowieka, 
niż „chcieć”. Chcę być kimś, chcę przeżyć 
życie mądrze, twórczo, odpowiedzialnie. Nie 
byle jak. W autobusie spotkałem niedawno 
dziewczynę. Ona po trzydziestce, jechała do 
swojego ukochanego, jeszcze nie są małżeń-
stwem więc się bawią. Nie wiedziała, że jestem 
księdzem i w pewnym momencie pyta mnie czy 
chodzę do kina. Ja jej na to opowiadam, że nie 
chodzę bo dziś w kinach grają sieczkę. Czyli 
to co ludzie chcą oglądać. Do teatru też nie 
chodzę, bo teatr nie istnieje, bo teatr grecki to 
była Katharsis, oczyszczenie. Teatr prowadził 
w górę. Dziś tego nie ma. Dziewczyna więc 
na to odparła, że ona chodzi i do kina i do 
teatru, bo tam chce przeżyć przyjemność. 
Szlak mnie trafił. Pół godziny milczałem, 
ale jak się już zbliżałem do Zakopanego, po-
wiedziałem, że bardzo miła była podróż, ale 
na koniec chciałem Pani: „powiedzieć coś  
więcej. Nie zgadzam się z panią, że kultura to 
przyjemność. To znacznie więcej – to piękno, 
dobro. Jak coś jest piękne i dobre to mi da 
przyjemność owszem, ale wyższego rzędu”. 
Ona mi przytaknęła. Ja na to: „ale wcześniej 
powiedziała pani – ja szukam przyjemności”. 
Odparłem więc, żeby szukała i to dobrze, ale... 
sensu życia. Młodzież musi chcieć więcej niż 
to co jest przyjemnością. Chcieć tego co jest 
przygodą życia. To nie wystarczy skoczyć do 
łóżka, i zabawić się cieleśnie, bo jutro ciało 
młodsze się znajdzie. I będzie piękniejsze, 
a to stare trzeba będzie wyrzucić! Chcieć, czyli 
kochać kobietę, kochać mężczyznę, ale więcej! 
Największym grzechem młodzieży dzisiejszej 
jest brak miłości do siebie. A proszę zobaczyć 
jak Pan Jezus mówi – miłuj bliźniego swego, 
jak siebie samego. Jak ja mogę kochać kogoś, 
jak ja siebie nie kocham. A jak ja wiem, do 
kogo należę, za kim idę, to ktoś może mi 
wszystko powiedzieć, a ja i tak swoje wiem... 
Największym grzechem naszych czasów jest 
właśnie brak miłości do siebie. Skąd to się 
wzięło – powiem – z filozofii Hegla, z filozofii 
Marksa, z filozofii Nietzschego. Niech pani 
studiuje filozofię ze szkoły frankfurckiej. Szko-
ła frankfurcka to jest taka pogańska szkoła XX 
i XXI w. W której lęgną się wszystkie ateizmy 
XX i XXI w. I tam w tej szkole rujnują system 
świata czyli cywilizację chrześcijańską. Trzeba 
wyjaśnić dzisiaj młodzieży cywilizację chrze-
ścijańską. Multikulti nic nie da. Multikulti tyl-
ko nas wykolei, poza tym każdy człowiek jest 
zdolny, być cywilizowanym na jeden sposób. 
Albo jestem islamistą, albo jestem judaistą, 
albo jestem chrześcijaninem. Nie da się połą-

czyć judaizmu z chrześcijaństwem. Nie da się połączyć islamizmu z chrześcijaństwem. Ani 
islamizmu z judaizmem, choć są z tej samej nacji, bo to jest islam. Dramat świata polega na 
łączeniu cywilizacji. Proszę zobaczyć, jak nasz rząd aktualny pięknie wypadł w Europie. Nie 
godzili się na mieszankę piorunującą ww własnym domu. Możemy przyjąć Polaków z Ukra-
iny, milion przyjęliśmy i co. I kobiety nie są gwałcone, kobiety nie są obmacywane, a tam 
u Arabów kobiety są molestowane. Nasza kultura mówi, hola, hola, nie tu. W związku z tym 
dziś bym bronił cywilizacji, naszej kochanej chrześcijańskiej, nie ma piękniejszej cywilizacji 
świata niż chrześcijańska. Do naszej pory było dwadzieścia cywilizacji. Ale cywilizacja rodzi 
się, rozwija i umiera. Dziś cywilizacja chrześcijańska jest  na zakręcie. Jak upadnie, to niech 
pani powie młodzieży, że „jakoś to nie będzie”, bo przyjdzie obca cywilizacja i nas weźmie 
w niewolę. Nie ma tak, że przyjdzie Chińczyk i będzie podobnie. On cię poprowadzi, tak jak 
będzie chciał. Będzie inaczej. Najwyżej stojącą cywilizacją świata, nie dlatego, że jestem 
chrześcijaninem jest chrześcijaństwo. Nikt wyżej nie wzbił się ponad cywilizację chrześci-
jańską. Dlaczego? Cywilizacja chrześcijańska powstawała pięć wieków. Po upadku rzymskiej 
i greckiej. Rzymska i grecka upadły z braku moralności, i chrześcijańska upadnie też z braku 
moralności. Armia rzymska nie mogła obronić imperium rzymskiego, bo w armii rzymskiej 
byli sami homoseksualiści, a homoseksualista jest po to żeby się bawić, nie jest zdolny do 
niczego. Czy on będzie facetem w świecie, czy on będzie księdzem czy zakonnikiem, niczego 
nie zrobi. Bo homoseksualista jest do rozrywki. Tak było w greckiej, tak było w rzymskiej. 
Padła grecka – padła, padła rzymska – padła. Co zrobiła chrześcijańska? Z greckiej wzięli 
filozofię i kulturę, z łacińskiej prawo rzymskie, i dołączyła chrześcijańską miłość Jezusa 
i wyszła najpiękniejsza cywilizacja świata. Św. Augustyn mówił: „kochaj i czyń co chcesz”. 
Nie tak jak Owisiak powiedział: Kochajta i róbta co chceta"... i bądźta głupie. U podstaw życia 
jest to czego brakuje dziś w świecie – miłości. Jak jest miłość, jest dobre wszystko. Tylko, 
że miłość w rozumieniu świata dzisiejszego to nie jest ta miłość, o którą chodzi nam. To że 
ktoś ma piękne ciało to nie jest najważniejsze, najważniejsze jakie ktoś ma serce i umysł! 

Dziękujemy za rozmowę.

Ks. Henryk Michalak – kapelan ministra Obrony Naro-
dowej Antoniego Macierewicza, kapelan Federacji Pol-
skich Związków Obrońców Ojczyzny w Krakowie, orga-
nizator Stowarzyszenia Księży Marynarzy przy Muzeum 
Marynarki Wojennej w Gdyni, mieszka w górskiej miej-
scowości Ząb i cieszy się codziennym widokiem Tatr. 
Jego sąsiadem jest Kamila Stoch.
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W naszym regionie w zakresie dostępu do systemu odbioru i oczyszczania ścieków, istnieją spore dysproporcje między 
obszarami miejskimi i wiejskimi. Aby poprawić tę sytuację aż 26 projektów z naszego regionu otrzymało unijne wsparcie 
z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Realizacja wybranych 26 projektów pozwoli m.in. na wybudowa-
nie 232,64 km kanalizacji sanitarnej, powstanie 2 i przebudowanie 
14 oczyszczalni ścieków komunalnych. Ponad 60 tys. osób będzie 
korzystało z ulepszonego oczyszczania ścieków. Wsparcie otrzy-
mają również 4 stacje uzdatniania wody. Ponadto kilkudziesięciu 
tysiącom mieszkańców Żuław zostaną zapewnione dostawy wody 
pitnej o właściwej jakości. 

W ramach konkursu zostało złożone 29 wniosków o dofinanso-
wanie projektów o łącznej wartości 221,9 mln zł. Łączna wartość 
wnioskowanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego wyniosła 131,68 mln zł. Największe środki finansowe 
otrzymają gminy: Kaliska, Główczyce, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie, 
Cedry Wielkie czy Stara Kiszewa.

Pomorskie wyrównuje szanse!

Umowę podpisuje wójt gminy Nowa Karczma Andrzej Pollak. Gmina 
otrzymała dofinansowanie projektu pn.:  „Modernizacja gospodarki 
osadowej i odpadowej w gminnych oczyszczalniach ścieków na terenie 
gminy Nowa Karczma”. Wartość projektu to 2 432 312,09 zł,  z cze-
go dofinansowanie stanowi 85%. Projekt zostanie zrealizowany do 
listopada 2017 roku. Projekt polega na budowie wiaty do składowa-
nia osadu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz wymia-
ną urządzeń oczyszczania wstępnego i odwadniania osadu na terenie 
oczyszczalni ścieków w Lubaniu i Rekownicy w gminie Nowa Karczma. 
Zostanie zagospodarowanych 450 Mg/rok osadów ściekowych

Umowę podpisuje wójt gminy Przywidz Marek Zimakowski. Gmina 
otrzymała dofinansowanie projektu pn.:  „Uporządkowanie gospo-
darki ściekowej na terenie Aglomeracji Przywidz”. Wartość projektu 
to 19 088 099,68, z czego dofinansowanie stanowi 63,75%. Projekt 
zostanie zrealizowany do grudnia 2020 roku. Przedmiotem projektu 
jest: budowa oczyszczalni ścieków waz z siecią kanalizacji sanitarnej  
w m. Piekło Dolne  i likwidacją istniejącej oczyszczalni ścieków w m. 
Przywidz oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz 
etap III- Gromadzin, Jodłowno i Marszewska Góra. W wyniku projektu 
z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków skorzysta 380 osób oraz 
zostanie wybudowane 26,70  km sieci sanitarnej
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Umowę podpisuje wójt gminy Przodkowo Andrzej Wyrzykowski. Gmi-
na otrzymała dofinansowanie projektu: „Rozwiązanie gospodarki ście-
kowej w gminie Przodkowo poprzez wybudowanie sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowościach: Kobysewo, Kosowo, Osowa Góra, Smoł-
dzino”. Wartość projektu to 4 192 082,46 zł, z czego dofinansowanie 
stanowi 85%. Projekt zostanie zrealizowany do października  2017 
roku.  W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wybudo-
wane 9,44 km nowej sieci kanalizacyjnej, a kolejne 416 osób zostanie 
przyłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji 

Umowę podpisuje wójt gminy 
Cedry Wielkie Janusz Goliński. 
Gmina otrzymała dofinansowa-
nie projektu pn.:  „Budowa sieci 
kanalizacyjnej w miejscowościach 
Giemlice, Długie Pole, Leszkowy, 
Cedry Wielkie, gmina Cedry Wiel-
kie”.  Wartość projektu to 12 872 
173,96 zł,  z czego dofinansowa-
nie stanowi 85%. Projekt zostanie 
zrealizowany do grudnia 2018 
roku. W wyniku projektu zosta-
nie wybudowane 21,33 km sieci 
kanalizacyjnej, a z ulepszonego 
systemu oczyszczania ścieków 
skorzysta 1 140 osób

Umowę podpisuje wójt gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol. Gmina 
otrzymała dofinansowanie projektu pn.: „Budowa oczyszczalni ście-
ków i sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sobowidz Gmina Trąbki 
Wielkie”.  Wartość projektu to 18 741 365,55 zł,  z czego dofinanso-
wanie stanowi 85%. Projekt zostanie zrealizowany do września 2018 
roku. W wyniku projektu z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków 
skorzysta 2 414 osób oraz zostanie wybudowane 19,77 km sieci ka-
nalizacyjnej

Umowę podpisuje wójt gminy Stara Kiszewa Marian Pick. Gmina otrzy-
mała dofinansowanie projektu pn.:  „Rozbudowa sieci wodno–kanaliza-
cyjnej w miejscowościach Konarzyny, Cięgardło, Olpuch, Chwarzenko 
i Stara Kiszewa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starej Kisze-
wie”. Wartość projektu to 15 716 493,01 zł,   z czego dofinansowa-
nie stanowi 63,75%. Projekt zostanie zrealizowany do września 2018 
roku. Przedmiotem projektu jest kompleksowa inwestycja obejmująca 
rozbudowę oczyszczalni ścieków w Starej Kiszewie do przepustowości 
700 m3/dobę, budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę sieci 
wodociągowej (jako wydatek niekwalifikowany). W wyniku projektu 
z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków skorzysta 5 545 osób 
oraz zostanie wybudowane 20,27 km sieci kanalizacyjnej

Umowę podpisuje wójt gminy Karsin Roman Brunke. Gmina otrzyma-
ła dofinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja mecha-
niczno-biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Cisewie, gmina Karsin”. Wartość projektu to 3 976 739,29 zł, z czego 
dofinansowanie stanowi 85%. Projekt zostanie zrealizowany do czerw-
ca 2018 roku. W wyniku projektu z ulepszonego systemu oczyszczania 
ścieków skorzysta 3 075 osób
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Całkiem niedawno odbyło się sportowe wydarzenie, które z pewnością na długo zapadnie w pamięć przede wszystkim 
gospodarzowi tego dnia – zespołowi Wietcisa ze Skarszew. Miejscowa drużyna grająca w A-klasie podejmowała zespół 
Lechii Gdańsk. 

Jeszcze niedawno Ośrodki Doradztwa Rolniczego zarządzane były przez samorządy województwa. Partia rządząca uznała jed-
nak, że lepszym rozwiązaniem będzie przejęcie je pod szyld ministerstwa. Pierwsi dyrektorzy tych instytucji zostali już zwolnieni. 

I choć mecz był towarzyski, walecznej postawy nie można odmówić żadnemu zespo-
łowi. Do 54 minuty wynik był nawet bardzo korzystny dla zespołu z Kociewia, Lechia 
prowadziła bowiem tylko 3 bramkami. Od tej jednak pory piłkarze z Gdańska się roz-
strzelali, a gole zdobyli: Marco Paixão (5, 20), Flávio Paixão (24), Lukáš Haraslín (54, 
68, 90), Martin Kobylański (57, 60), Piotr Wiśniewski (64, 80), Aleksandar Kovačević 
(66) i Grzegorz Kuświk (70). Na szczęście Wietcisa też w międzyczasie utarła nosa 
gwieździe ekstraklasy – bramki zdobyli bowiem Patryk Wysiecki (82) i Dawid Stalke (84). 

Warto nadmienić, że na stadionie dopisali skarszewscy kibice, którzy licznie zjawili się 
na wydarzeniu. Jeden z kibiców zapamięta ten mecz także z innego p owodu. Młodemu 
mieszkańcowi Skarszew, przed spotkaniem swoje buty piłkarskie przekazał zawodnik 
Lechii Milos Krasić. Kibice mogli tego dnia również posilić się bezpłatnie grochówką 
i kiełbaskami.

Aleksander Mach prawdopodobnie dołączyłby do tej grupy, gdyby 
nie przepis, który stanowi o tym, że zgodę na zwolnienie radnego musi 
wydać rada, w której zasiada (Przypominamy, że od roku 2014 Mach jest 
radnym miasta Kościerzyna). 7 września do Rady Miasta Kościerzyna 
wpłynęło więc pismo z Ministerstwa Rolnictwa o wydanie zgody na 
zwolnienie obecnego dyrektora. 

Warto dodać, że Mach na swoje stanowisko został powołany w 2012 
r. na 5-letnią kadencje. Niewątpliwie w tym czasie jednostka bardzo się 
rozwinęła. Do Lubania została przeniesiona siedziba główna, powstało 
tam Pomorskie Centrum Pszczelarskie, a także mikrobiogazownia.

Sukcesy dyrektora widać więc gołym okiem, o czym wątpliwości 
nie mieli zaproszeni na sesję Rady Miasta Kościerzyna goście – w tym 
członek zarządu województwa Ryszard Świlski.

- Przejeżdżając drogą wojewódzką 221, zajechałem jeszcze do Lubania 
i zastanawiałem się przez pewien moment po co nam to było? Oczywiście 
wiem po co to było. Aleksander Mach w swojej pracy był zdeterminowany, 
realizował zadania, pomysły, ale też wprowadzał je w życie. Dzięki tym 
działaniom Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego nie funkcjonuje 
w Gdańsku, tylko tu, gdzie powinien być czyli najbliżej ludzi, którzy 
korzystają z jego usług – mówił Ryszard Świlski. 

Słów uznania pod adresem dyrektora nie szczędzili także Tadeusz 
Haase – przewodniczący Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego oraz 
Roman Korad – członek tej samej rady. Zgodnie przyznawali, że nie ma 
żadnych przesłanek do zwolnienia Macha z pełnienia obecnej funkcji,  

Podobnie w tej kwestii wypowiadały się komisje Rady Miasta, odpo-

wiedzialne za przygotowanie uchwały. Był to powód, dla którego radni 
głosowali nad projektem o niewyrażeniu zgody na zwolnienie obecnego 
dyrektora. „Za” uchwałą w takim kształcie było 13 osób, 3 wstrzymały 
się od głosu, a 1 radny był temu przeciwny. 

O komentarz w sprawie poprosiliśmy Aleksandra Macha. - Dla mnie 
ta opinia jest ważna, bo cieszę się, że koleżanki i koledzy radni opowie-
dzieli się tutaj zdecydowanie za tym abym pozostał na tym stanowisku, 
które do tej pory pełniłem. Proszę też zrozumieć, że jest mi niezręcznie 
komentować tę sytuację, ponieważ jest to sytuacja, która jest na linii 
mój pracodawca, obecny minister rolnictwa, a ja, a uważam, że media 
nie są najlepszym miejscem, aby taką debatę prowadzić – podkreślał 
Aleksander Mach. Czy głos radnych wesprze dyrektora, aby swoją funk-
cję mógł pełnić przez kolejny rok? O tym zdecyduje wkrótce minister 
rolnictwa Krzysztof Jurgiel. 

To już historia! Wietcisa podejmowała Lechię Gdańsk!

Radni Miasta Kościerzyna „nie” dla zwolnienia Aleksandra Macha 

Przy piłce Sebastian Mila
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Są zdolni, osiągają sukcesy w dziedzinie artystycznej lub sportowej, a na swoim koncie mają zasługi w różnych dziedzi-
nach. Mowa o uczniach szkół ponadgimnazjalnych, którzy pod koniec września otrzymali list stypendialny z rąk starosty 
kartuskiego Janiny Kwiecień. 

W połowie września powiat kościerski podpisał umowy partnerskie z kilkoma gminami leżącymi w Sercu Kaszub. Doku-
menty dotyczą wspólnego wykonania zdania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 
na lata 2016 – 2019”. 

W ten sposób w Powiecie Kartuskim najlepszych uczniów nagradza 
się już od 2003 r. Przez ten czas blisko 500 uczniów zostało objętych 
jednorazowym wsparciem, na łączną kwotę wynoszącą około 450 000 zł. 

W tym roku stypendium trafiło do rekordowej liczby, bo aż 73 osób. 
Nagroda ta jest jednorazowa i wynosi 800 zł brutto. Część z nich 
odebrała nagrody podczas inauguracji projektu „Zdolni z Pomorza” 

w Kartuskim Centrum Kultury.
Gratyfikacja finansowa wręczana jest finalistom konkursów i olim-

piad, najlepszym absolwentom szkół ponadgimnazjalnych, uczniom 
posiadającym na swym koncie osiągnięcia naukowe, artystyczne lub 
sportowe na szczeblu krajowym lub międzynarodowym. Dodatkowo 
oczywiście muszą być mieszkańcami powiatu kartuskiego. 

Projekt nosi nazwę: „Poprawa dostępności obszarów intensywnie 
użytkowanych rolniczo oraz przez gospodarkę leśną, poprzez polepszenie 
parametrów techniczno - użytkowych, w ramach kontynuacji przebu-
dów odcinków dróg powiatowych w Lipuszu, Liniewie, Dziemianach 
i Starej Kiszewie na terenie Powiatu Kościerskiego”.

- W związku z ogłoszonym naborem wniosków do „Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”, 
zarząd powiatu wyszedł z inicjatywą i zaproponował włodarzom gmin 
współpracę poprzez wspólne finansowanie przedsięwzięć drogowych 
w ramach wniosku powiatu o otrzymanie dotacji z budżetu państwa 
na przebudowę dróg powiatowych – mówi Alicja Żurawska, starosta 
kościerski. – Dzięki bardzo dobrej współpracy z gminami, udało się 
wypracować jednakowe dla wszystkich warunki realizacji tych inwestycji 
drogowych, w których partnerem wiodącym będzie powiat kościerski 
i który to złoży wniosek o przyznanie dofinansowania zewnętrznego 
na ich realizację w ramach w/w Programu. Uzyskanie w 2017 roku 
dofinansowania ze środków budżetu państwa jest bowiem głównym 
warunkiem wspólnej realizacji przez wszystkie strony tych inwestycji 
– dodała starosta.

W gminie Lipusz inwestycja dotyczyć będzie przebudo-
wy dróg powiatowych nr 1934G w miejscowości  Papiernia wraz 
z przebudową drogi Nr 2400G w miejscowości Lipusz. Na podob-
ną skalę inwestycja prowadzona będzie w gminie Liniewo, gdzie 

planuje się kontynuację oraz przebudowę wraz ze wzmocnieniem 
drogi powiatowej nr 2413G na odcinku Liniewo - Małe Liniewo. 
Szacunkowy koszt realizacji tych inwestycji to 2 401 551,70 zł. 
W gminie Dziemiany planuje się kontynuację odnowy nawierzchni na 
drodze powiatowej nr 1780G Trzebuń – Dziemiany. W Starej Kiszewie 
zaś przebudowana zostanie trasa nr 2406G na odcinku Konarzyny 
– Stara Kiszewa. W tym przypadku, szacunkowy koszt realizacji in-
westycji to 1 809 111,42 zł.

Należy zaznaczyć, że  50% wartości inwestycji stanowić będą środki 
pozyskane z dofinansowania, natomiast drugie 50% wartości inwestycji 
to środki własne powiatu i gmin.

Wsparcie dla młodych mieszkańców powiatu kartuskiego

Wspólnie zadbają o infrastrukturę drogową

Warto dodać, że 
włodarze powiatu 
kartuskiego wspierają 
także najlepszych 
sportowców ze swoje-
go regionu.  
Starosta Kartuska Jani-
na Kwiecień podpisała 
niedawno zarządzenie 
nr 115/2016 w spra-
wie: przyznania sty-
pendiów sportowych 
za wysokie wyniki 
sportowe we współza-
wodnictwie krajowym 
i międzynarodowym. 
Spośród 56 wniosków, 
starosta Janina Kwie-
cień wraz ze specjalną 
komisją przyznała 
stypendia 25 spor-
towcom (gratyfikacje 
będą wypłacane przez 
4 miesiące, wrzesień – 
grudzień br). 
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Takiej uroczystości jeszcze w gminie nie było. 23 września o godz. 17,00 w hali sportowo-widowiskowej w Gniewinie, zgod-
nie z przyjętą wcześniej uchwałą Rady Gminy, zainaugurowano uroczyste obchody „Dnia Oświaty w Gminie Gniewino”. 

Z koncem września włodarze gminy Cedry Wielkie, z inicjatywy Pomorskiego Związku Żeglarskiego, gościli włoską dele-
gację, odpowiedzialną za realizację zadań z zakresu sportu i turystyki w Ragusie na Sycylii.

Uroczystość, którą prowadziły Lucyna Pałubicka i Mirosława Tempska, 
wicedyrektorki SZS w Gniewinie i Kostkowie, rozpoczęła się wprowadze-
niem sztandarów szkół i wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. 
Po powitaniu gości, w tym delegacji z Kołomyi z burmistrzem Igorem 
Sliusarem na czele, głos zabrał wójt Zbigniew Walczak, który zwrócił 
uwagę na ogromny rozwój oświaty w gminie, jaki dokonał się na prze-
strzeni ostatnich lat.

- I za to chciałbym wam, nauczycielom, wychowawcom i wszystkim, 
którzy przyczynili się do tego rozwoju, licznym pomysłodawcom i sponso-
rom, którzy wspierali nasze szkoły, serdecznie podziękować – podsumował 
swoją wypowiedź wójt.  – Gorące podziękowania jednak należą się przede 
wszystkim uczniom i ich rodzicom, którzy chcieli i potrafili skorzystać 
z możliwości im oferowanych. To dzięki wam wszystkim możemy cieszyć 

się z tego kim dziś jesteśmy i co dziś posiadamy w dziedzinie oświaty.
Następnie przedstawiono sytuację oświaty w gminie, oraz garść faktów 

z jej historii. Wójt Zbigniew Walczak wręczył nagrody i podziękowania 
osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju oświaty. Otrzymali je: Ewa 
Jankowska, Ewa Piotrowska, Weronika Karczewska, Patryk Dampc, Anna 
Napieraj, Wioletta Bach, Lesław Furmaga, Waldemar Szczypior, Mariusz 
Brudniewicz; Mariola Nawrocka, Tadeusz Lessnau, Jan Ladach, Marcin 
Białobrzeski i Krzysztof Brzozowski.

Z kolei gorące podziękowania uczniowie i nauczyciele złożyli wójtowi 
Zbigniewowi Walczakowi, za to wszystko, co podczas swojej wieloletniej 
kadencji zdziałał dla ich dobra i dzięki czemu maksyma Arystotelesa 
„Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem, jaki można dać dziecku 
jest wykształcenie” sprawdza się w życiu gminy.

Przyjaciele z włoch odwiedzili Przystań 
Żeglarską w Błotniku. Było to już drugie spo-
tkanie tego typu, gdyż w lutym br. to przed-
stawiciele Gminy Cedry Wielkie odwiedzili 
Włochy. W wyniku wizyty została nawiązana 
współpraca w zakresie wymiany dzieci z Włoch 
i Polski w ramach obozów żeglarskich (w tym 
prawdopodobny udział dzieci z terenu Gminy 
Cedry Wielkie w projekcie). 

Zagranicznych gości przyjęli Janusz Go-
liński - wójt Gminy Cedry Wielkie, Łukasz 
Żarna - dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kul-
tury i Sportu w Cedrach Wielkich, komandor 
Gdańskiego Klubu Morskiego „CEDRUS” oraz 
pracownicy Przystani Żeglarskiej w Błotniku. 
Włoskich przyjaciół zapoznano z funkcjonowa-
niem mariny, a w szczególności szkółki żeglar-
skiej w której odbywają się zajęcia teoretyczne 
i praktyczne dla dzieci z terenu gminy Cedry 
Wielkie. Bardzo spodobała się infrastruktura 
przystani, w tym magazyn, gdzie trzymane są 

łodzie i sprzęt do żeglowania, a także wydzie-
lony pomost dla szkółki żeglarskiej. Zaprezen-
towane walory działalności jak i nowoczesny, 
zadbany sprzęt do szkolenia młodych żeglarzy, 
wprowadziły w zdumienie i wzbudziły zainte-
resowanie przedstawicieli samorządu Sycylii. 

Goście mogli również posmakować wyrobów 
kulinarnych żuławskiej kuchni - poczęstunku 
Koła Gospodyń Wiejskich w Leszkowach. Nie 
zabrakło także wymiany pamiątek z obu krajów 
oraz deklaracji przyszłej współpracy. 

Spory dorobek w dziedzinie oświaty

Polsko-włoska współpraca

W latach 40. i 50. XX w. na terenie gminy, a warto dodać, że granice  gminy ulegały zmianom, działało kilka małych szkół. Znajdowały się one w Gnie-
winie, Kostkowie, Salinie, Bychowie, Łętowie, Lublewie, Kolkowie, Nadolu, Perlinie, Jęczewie, Chynowiu i Rybnie. Od 2007 r. dwie szkoły – w Gniewinie 
i Kostkowie - tworzą Samorządowe Zespoły, w skład których wchodzą przedszkola, punkty przedszkolne, szkoły podstawowe i gimnazja. Oba zespoły są 
nowocześnie wyposażone. Posiadają biblioteki, świetlice, gabinety logopedyczne, stomatologiczne i pielęgniarskie, stołówki oraz pracownie komputero-
we z dostępem do szerokopasmowego internetu. Wiele pracowni jest wyposażonych w tablice  multimedialne i projektory. Do obwodu SZS w Gniewinie 
uczęszczają uczniowie z 10 miejscowości, natomiast do obwodu  SZS w Kostkowie należy 16 miejscowości. Obecnie w SZS w Gniewinie uczy się 585 
uczniów, a w SZS w Kostkowie  484 uczniów. Łącznie w gminie edukacją przedszkolną, wczesnoszkolną i szkolną jest objętych ponad 1000 uczniów. 
Suma wydatków poniesionych na oświatę w gminie w ubiegłym roku wyniosła ponad 12 mln. zł, co stanowi 11.233 zł na ucznia. 
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Gdy kilka lat temu powstawały pierwsze w Polsce Uniwersytety Trzeciego Wieku – budziły nie lada zainteresowanie. Ich sława 
przetrwała do dziś i dalej cieszą się one sporym uznaniem. My zajrzeliśmy do Starogardu Gdańskiego. Tam na początku paź-
dziernika seniorzy zainaugurowali rok akademicki 2016/2017. Co warte podkreślenia, „dojrzali studenci” mają znacznie szer-
sze spectrum nauki niż w szkole. W tym roku długą listę ich zajęć wzbogacą joga, salsation-taniec czy nauka języka włoskiego. 

Blisko 200 studentów będzie w tym roku uczęszczać na zajęcia 
językowe, informatyczne, plastyczne, taneczno-ruchowe, teatralne, 
kulinarne, psychologiczne i artystyczne. - Nie mogłam się już doczekać 
naszych spotkań, rozmów i zajęć - powiedziała tegoroczna Honorowa 
Studentka UTW Urszula Olender – Dzięki uniwersytetowi w naszym 
życiu ciągle się coś dzieje. Nawiązujemy nowe znajomości i przyjaźnie. 
Nie tylko wymieniamy się wiedzą, doświadczeniem, nie tylko uczymy 
się nowych umiejętności, ale często wspieramy w trudnych chwilach 
i pomagamy sobie nawzajem. 

Właśnie dzięki kreatywności i zaangażowaniu pani Urszuli, studenci 
UTW od tego lata mają swój własny ogródek ziołowo-kwiatowy przy SCK. 
Wolontariusze seniorzy zrealizowali własny projekt, który znalazł się wśród 
10 najlepszych z UTW w Polsce. - Posadziliśmy przy SCK kwiaty, krzewy 
i drzewka – powiedziała Honorowa Studentka – Dostaliśmy je od naszego 
Miejskiego Zakładu Komunikacji. Dzięki pomocy MZK stanęły tam też ła-
weczki. Chcemy ten ogród zamienić w miejsce spotkań na świeżym powietrzu. 

Tegoroczną nowością Uniwersytetu „S-Centrum” są joga dla seniorów, 
salsation-taniec oraz nauka języka włoskiego. Nie zabraknie stałych 
zajęć z profilaktyki zdrowia i rehabilitacji. Kontynuowane będą zajęcia 
z pilates, nauka pływania, agua fitness czy zajęcia z historii sztuki. 
Nadal aktywna będzie też pracownia zdrowego odżywiania, stylu 
i wizażu, fotografii, psychologii i kulinarna, która obok aqua fitness 
i nauki angielskiego cieszy się największą popularnością. Tradycyjnie 
dwa razy w miesiącu w środy o godz. 17.00 odbywać się będą wykłady. 
Pierwszy zaplanowano na 26 października. Wykład pt. „Podstawy juda-
izmu” wygłosi Jakub Skrzypczak wyjątkowo o godz. 15.30. Oczywiście 
zajęciom praktycznym towarzyszyć będą jak co roku imprezy kulturalne 
i towarzyskie oraz wycieczki krajowe i zagraniczne, które sprzyjają 
integracji i zacieśnianiu przyjaźni.

Bo na naukę nigdy nie jest za późno!

Uroczyste spotkanie studentów UTW odbyło się w Starogardzkim Cen-
trum Kultury. Inauguracje roku akademickiego rozpoczął Chór Adalber-
tus z parafii św. Wojciecha Starogard Gdański, który pod kierownictwem 
Tomasza Radimonasa zaśpiewał hymn „Gaudeamus igitur”. Licznie przy-
byłych gości a przede wszystkim studentów przywitała Ewa Roman - dy-
rektor SCK. 

Prezydent Janusz Stankowiak, przyznał, że jest dumny, a przez to wyróżnio-
ny, że to co zaczęli wspólnie dziesięć lat temu, nie tylko dalej istnieje, ale 
pięknie się rozwija. -  Ta bogata oferta UTW jest wyzwaniem dla lokalnej 
społeczności - mówił – wzorem trudnym do doścignięcia. Potwierdzacie, że 
działając wspólnie, można więcej osiągnąć.  Podziękował im za to i życzył 
zdrowia oraz udanego roku. Do życzeń i gratulacji dołączył się Jarosław Czy-
żewski przewodniczący Rady Miasta. Przekazał też na ręce dyrektor SCK po-
dziękowania od bp. Ryszarda Kasyny za pomoc przy organizacji ŚDM.

Po wielu latach 
„zaczyna na nowo”

Urszula Domachowska, dotychczasowa 
naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, od 
3 października zarządza Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej. Bernadeta Smuda, która przez 27 
pełniła funkcję dyrektora MOPS zakończyła swoją pracę zawo-
dową. 30 września oficjalnie pożegnała się z ośrodkiem i jego 
pracownikami. Podczas spotkania pożegnalnego wiceprezydent 
Maciej Kalinowski podziękował dotychczasowej dyrektor MOPS 
za długie lata pracy przy rozwiązywaniu społecznych problemów 
mieszkańców miasta, za profesjonalizm i wyjątkową atmosferę 
współpracy, jaką stworzyła w Ośrodku. Nowa dyrektor – Urszula 
Domachowska od ponad 20 lat z dużym zagażowaniem kierowała 
Wydziałem Spraw Społecznych w UMSG.  - Uważam, że Urszula 
Domachowska najlepiej zastąpi dotychczasową panią dyrektor 
– powiedział prezydent Stankowiak.  - Ma bogate doświadcze-
nie w kierowaniu zespołem ludzi, poza tym ogromną wiedzę 
i umiejętności w zakresie rozwiązywania spraw społecznych. 
Kierowanie tą ważną z punktu widzenia mieszkańców placówką 
wbrew pozorom do łatwych nie należy. - Odwracam kartę i za-
czynam na nowo. Zaczynam na nowo - z nadzieją i nieustającą 
wiarą w dobro i w ludzi  - powiedziała na pożegnanie, po wielu 
latach pracy w starogardzkim magistracie, nowa dyrektor MOPS.
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Kultura żywienia
Kultura (z łac. cultura – uprawa, kształce-

nie) to całokształt materialnego i duchowego 
dorobku ludzkości, a także ogół wartości, 
zasad i norm współżycia przyjętych przez 
dane zbiorowości. Nic zatem dziwnego, że 
pojęcie kultura ma długą tradycję i odnosi się 
praktycznie do wszystkich sfer życia społecz-
nego – również do żywienia. W starożytności 
termin „cultura” używany był początkowo 
w znaczeniu „uprawy roli” (funkcjonuje w tej 
postaci do czasów współczesnych). Znaczenie 
to przeszło ogromne przeobrażenia, podobnie 
jak odbyła się ewolucja przyzwyczajeń w za-
kresie żywienia. Przez cały czas te pojęcia 
ściśle się ze sobą wiążą. 

Ze wzrostem kultury w stałych osadach rodziła się potrzeba prze-
chowywania zapasów, a tym samym przyprawiania mięsa, aby się 
nie psuło – solenia, wędzenia itd. I właśnie do takich prostych, ale 
koniecznych w tym przypadku czynności, wpływających na zasady 
żywienia, rozpoczęła się długotrwała przemiana na przestrzeni 
wieków, która pozwala nam w chwili obecnej koić podniebienie 
wyszukanymi specjałami kuchni. 

Kuchnie poszczególnych regionów są nierozerwalnie związane 
z historią danego obszaru. Skupiając się na kuchni polskiej, ob-
serwujemy, że to nie tylko określone tradycją menu, ale również 
element kultury. Ukształtowana przez klimat środkowo-wschodniej 
Europy oraz charakterystyczny dla niej świat roślin i zwierząt, 
związana była zawsze z obrzędami religijnymi. Uroczysta kolacja 
wigilijna i śniadanie wielkanocne są dziś pełne magicznych treści 
i symboli zarówno pogańskich, jak i chrześcijańskich. Ogromne 
znaczenie w żywieniu na ziemiach polskich odgrywały zboża – 
wyrabiano z nich nie tylko chleb, ale pozyskiwano również kasze. 
Mąka i chleb traktowane były jako symbol dobrobytu. Chleb po dziś 
dzień otaczany jest ogromnym szacunkiem – zasada ta przetrwa-
ła w umysłach i sercach Polaków, przekazywana z pokolenia na 
pokolenie. Zboża i chleb, a także sól i jajka są w Polsce nie tylko 
pożywieniem, ale symbolami naszej kultury. Chleb i sól jako symbole 
bogactwa i obfitości do dziś ofiarowane są w Polsce nowożeńcom. 
Kształt kuchni polskiej, przekazywany z pokolenia na pokolenie 
nieomal do dnia dzisiejszego, uformowany został ostatecznie  
w XIX stuleciu. 

Na rozwój i przemiany w obrębie dziedziny życia, jaką jest ży-
wienie, znaczny wpływ, poza klimatem i obyczajowością związaną 
z religią, miały - kontakt z innymi kulturami. W różnym czasie i z 
różną siłą na obecny kształt kuchni polskiej wpływały zwyczaje 
włoskie, niemieckie, francuskie, żydowskie, rosyjskie, czeskie, 
angielskie, a nawet orientalne. Oczywiście nie wprowadziło to 
drastycznych zmian, które wyparłyby obowiązujące wzorce kuli-
narne i zachowania tradycyjne, ale przez pewien czas poszczególne 
zachowania żywieniowe innych kultur miały znaczną przewagę 
nad innymi, a następnie stapiały się w całość, tworząc niepowta-
rzalny twór, charakterystyczny tylko dla danego obszaru. Dlatego 
też w obecnych wydaniach „Kuchni Polskiej” nie powinna nikogo 
dziwić obecność anchois, karczochów, kaparów, ostryg czy trufli. 
Mody te nie są wyodrębnione w danej kulturze narodowej, ale mają 
ogromny wpływ na postrzeganie wspólnej tożsamości w skali całego 
kontynentu. Pomiędzy niektórymi grupami społecznymi i narodo-
wymi przepaść kulturowa (wynikająca m.in. z zasad określonych 
przez religię) jest nieomal nie do pokonania, ale na płaszczyźnie 
kulinarnej najłatwiej jest przełamać bariery i przy odpowiedniej 
oprawie, jeśli nie przekonać do swoich upodobań, to przynajmniej 
nimi zainteresować. 

W czasach, które aż „huczą” od haseł o globalizacji, w dobie 
członkowstwa Polski w Unii Europejskiej zapoznanie się z obyczajami 
i preferencjami panującymi przy stołach innych narodów wydaje się 
przecież wzajemną koniecznością. 

• krzyże i pierścienie atlantów
• wahadła 
• piramidki i piramidy
• różdżki
• generatory energii
• amulety i talizmany

• remedia do feng shui
• neutralizatory, 

odpromienniki adr
• święta geometria
• anioły
• literatura specjalistyczna

Grzegorz Ciszak
60-175 Poznań, 
ul. Malwowa 34

Tel./fax. 61 867 72 74
biuro@ciszak.pl

Sklep / biuro
godziny otwarcia:

pon - pt: 9.00 - 17.00
sobota: 10.00 - 14.00

www.ciszak.pl

Produkcja i sprzedaż przyrządów
Radiestezyjnych i różdżkarskich:

sklep internetowy: www.ciszak.pl

GABINET MEDYCYNY WSCHODNIEJ
BAYALAG ERDEM GONCHIG

• hirudoterapia (leczenie pijawkami)
• akupunktura i masaż leczniczy
• schorzenia kręgosłupa
• choroby serca
• bóle stawów, głowy
• reumatyzm
• choroby układu krążenia
• nadciśnienie
• zakrzepica, żylaki, hemoroidy
• obrzęki nóg

Gdańsk Zaspa, Burzyńskiego 10A
tel. 885 813 048

GABINET MEDYCYNY WSCHODNIEJ
BAYALAG ERDEM GONCHIG

dr Henryk Jan  
Lewandowski  
– wykładowca 
akademicki, pisarz, 
publicysta, kanclerz 
Kapituły Stowarzyszenia 
Absolwentów Uniwer-
sytetu Gdańskiego, 
podróżnik-samotnik
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Zakupy dla wojska nie tylko w Polsce stanowią języczek u wagi i poli-
tyków, i biznesmenów.

Z ich nabyciem lub sprzedażą związane są zawsze bardzo duże pieniądze, 
więc nie ma co się dziwić, że modernizacji wojska, szczególnie tej, gdzie 
w grę wchodzą miliardy, a nie miliony towarzyszy z reguły sporo emocji. 

Tak jest i przy planowanym zakupie śmigłowców dla polskiej armii. Suma 
ponad 13 miliardów złotych rozbudza wyobrażnię i jest łakomym kąskiem, 
który nie zdarza się zbyt często nawet bardzo dużym światowym firmom 
produkującym latający sprzęt. Miał to być jeden z największych polskich 
wydatków budżetowych tego typu od wielu lat. Bo tak naprawdę to ostat-
nim wielkim modernizacyjnym zakupem dla naszego wojska były samoloty 
F-16 i transportery opancerzone „Rosomak” kupione przez resort obrony 
pozostający jeszcze pod batutą ministrów: Jerzego Szmajdzińskiego-Janu-
sza Zemke. Teraz dwa najważniejsze i jednocześnie najdroższe wyzwania 
to właśnie zakup śmigłowców oraz całego systemu obrony powietrznej. 

Jeszcze rok temu wydawało się, że sukces jest blisko. Po kilku latach 
zakupowo-śmigłowcowych zmagań, kiedy to parę razy było jak wydawało 
się blisko do takiego zakupu, wreszcie ogłoszono, że to Caracal będzie przy-
szłym śmigłem polskich pilotów. Prawie w tym samym czasie ujawniono 
też, że wybierając system obrony powietrznej prawdopodobnie zdecydujemy 
się na amerykańskie rakiety i wszystko, co jest z nimi związane. A więc 
jeden duży zakup u lidera NATO, w USA, a drugi po wygranym przetargu 
przez konsorcjum Airbus, w firmie europejskiej, głównie z kapitałem Francji.

Wydawać się mogło - ideał. I najnowocześniejsze uzbrojenie i zgodnie 
z oczekiwaniem wojska, też zgodnie z prawem i jeszcze przy dużej popraw-
ności, jeżeli chodzi o interes polityczny państwa.

Od początku było wiadomo, że przetarg wygrał śmigłowiec drogi, ale 
też trzeba jasno powiedzieć, że na własne życzenie. Bo wysoko postawiona 
śmigłowcowi poprzeczka wymogów wojska określających zarówno duże 
różne możliwości bojowe i transportowe (co do ilości osób i ładunku), jak 
i dotyczące zasięgu lotu przesądziły i o wyborze takiego śmigłowca, jak 

i o jego cenie. Każda firma, która zdecydowałaby 
się dostarczyć taki śmigłowiec wzięłaby podobne 
pieniądze. Alternatywą był zakup śmigłowców 
dwóch lub trzech różnych typów. Ale to wojskowi 
eksperci są tymi, którzy winni określać czego 
potrzebują naprawdę by spełnić militarne ocze-
kiwania politycznych decydentów. Najważniejsi 
dowódcy wydali pozytywne opinie o Caracalu, jego 
zdolności potwierdzono odpowiednimi testami. 
Ustępujący ministrowie pozostawili następcom 
ostateczną decyzję co do samego zakupu. Wiadomo 
było, że do uzgodnienia jest jeszcze tzw. offset. Dziś 
wszyscy wiemy jaki jest finał rozmów z Airbusem.

Rzeczywistość pokazała, że po raz kolejny 
armia musi przesunąć termin oczekiwania na 
śmigłowce. Nie wnikam w przyczyny decyzji, nie 
znam szczegółów dotyczących rozmów na temat 
umowy offsetowej. Martwię się o zdolności bojowe armii. Bo te śmigłowce 
są potrzebne tak naprawdę wszystkim rodzajom sił zbrojnych jak powietrze. 
Tu na Wybrzeżu – Marynarce Wojennej i do zadań typowo bojowych i do 
ratownictwa. To właśnie Marynarka Wojenna odpowiada za akcje ratownicze 
na morzu wykorzystując do tego m.in. specjalistyczne helikoptery, które 
pilnie muszą być zastąpione nowymi. Nowych śmigłowców potrzebują też 
Wojska Lądowe i nie tylko. Bez nich trudno działać i w kraju i nie ma jak 
wysłać żołn  ierzy na misję. W politycznej debacie na temat śmigłowców ze 
zrozumiałych względów nie uczestniczy wojsko. A to ono jest najbardziej 
zainteresowane, żeby do armii jak najszybciej trafił odpowiedni helikop-
ter. I to w trosce o żołnierzy i o zdolności obronne państwa trzeba zrobić 
wszystko, aby jednak śmigłowce do wojska trafiły jak najszybciej. I aby 
spełniały wymogi zapewniające i bezpieczeństwo i możliwości działania 
określone przez wojsko.

Bogusław Pacek  
- profesor, generał 
dywizji Wojska Polskiego 
w stanie spoczynku, 
absolwent Uniwersytetu 
Gdańskiego,  
b. rektor Akademii Obro-
ny Narodowej, aktualnie 
wykładowca Uniwersyte-
tu Jana Kochanowskie-
go, pisarz, publicysta, 
autor 12 książek.

Po co nam nowe śmigłowce?



28 www.twojwieczor.pl

Chcesz zadbać o swoją sylwetkę, więc zapewne ograniczasz 
jedzenie i ruszasz na siłownię. Po powrocie z treningu Twój 
organizm upomina się o coś do zjedzenia, a Ty myśląc, że to coś 
złego nie jesz i idziesz spać głodny. To podstawowy błąd! 

Mowa o kurkumie, roślinie, która dzięki swojemu działaniu przeciwwirusowemu, przeciwzapalnemu i antynowotworowemu 
polecana jest niemal dla każdego.

Organizm bowiem nie mając czym uzupełnić niedoboru energii, 
zamiast tłuszczu zaczyna spalać mięśnie. Aby temu zapobiec należy 
w ciągu dwóch godzin po intensywnym wysiłku zjeść posiłek. Bez niego 
nie ma mowy o pełnej regeneracji. Nie ważna jest też pora – nawet jeśli 
trenujesz późnym wieczorem, musisz po treningu coś zjeść. 

Intensywny wysiłek sprawia, że organizm wpada w stan kataboli-
zmu, czyli rozpadu białek w tkance mięśniowej. Często zdarza się, że 
od razu po treningu nie odczuwamy głodu. Jednak warto „zmusić się” 
do jedzenia nawet już kilka minut po wysiłku. Warto zjeść wówczas 
porcję malin, borówek amerykańskich czy truskawek. Wygodnym 
rozwiązaniem jest także koktajl proteinowy. Wystarczy tylko zmik-
sować owoce (np. banany, truskawki, mango) z mlekiem i odrobiną 

miodu lub ksylitolu. Jeśli trening odbywał się wieczorem i był ciężki, 
warto sięgać po lekkostrawną kolację – np. chude mięso bądź rybę 
z warzywami. Pamiętajmy jednak o umiarze, żeby nie zasnąć z prze-
ciążonym żołądkiem. 

Posiłek, który zjemy na dwie, trzy godziny po porannym treningu 
powinien zawierać:  pełnowartościowe białko (np. ryby, jaja, chude mię-
so), węglowodany złożone ( np. ryż brązowy, pełnoziarnisty makaron, 
płatki owsiane), zdrowe tłuszcze (np. orzechy, pestki, oliwa z oliwek) 
i świeże warzywa. Te składniki posłużą do odbudowy uszkodzonych 
włókien mięśniowych, przyspieszą metabolizm, a także pomogą wy-
równać poziom elektrolitów w organizmie. 

Nie tylko odpowiednie jedzenie jest ważne po treningu. Warto zadbać 
też o swoje ciało. Wskazane jest, aby po intensywnym wysiłku wziąć 
zimny prysznic. Pobudzi on krążenie krwi i jednocześnie ochłodzi mięśnie, 
zapobiegając zakwasom i stanom zapalnym. Podczas samych ćwiczeń 
należy pamiętać o odpowiednim nawodnieniu organizmu. Warto sięgnąć 
wówczas po napoje izotoniczne, które uzupełnią sole mineralne wypłukane 
z organizmu wraz z potem. W czasie „bycia w treningu”, czyli w okresie 
w którym ćwiczymy, unika się sięgania po alkohol i słodkie kaloryczne 
przekąski. Puste kalorie w nich zawarte odkładać się będą w organizmie 
w postaci tłuszczu, nie pełniąc żadnych funkcji odżywczych w naszym ciele.  

Kurkuma uprawiana jest głównie w Indiach, Indonezji i południo-
wych Chinach. Ma charakterystyczny żółto-pomarańczowy kolor 
i lekko ostry smak. Jako przyprawa jest powszechnie wykorzystywana 
w kuchni hinduskiej i indonezyjskiej. W rejonach tych występuje 
o wiele mniejsza jest zachorowalność na nowotwór w porównaniu 
do krajów zachodnich. Przykładowo na raka płuc Hindusi chorują 8 
razy rzadziej, 9 razy rzadziej na raka okrężnicy, 5 razy rzadziej na 
raka piersi. Naukowcy z Uniwersytetu w Teksasie udowodnili, że 
kurkuma wyszukuje w organizmie złośliwe komórki rakowe i nisz-
czy je. Nie wywołuje przy tym poważnych skutków ubocznych. Jej 
działanie antynowotworowe uznał także National Cancer Institute. 

Za walkę z chorobotwórczymi bakteriami, wirusami i grzybami 
w kurkumie odpowiedzialna jest kurkumina. Jest ona silnym prze-
ciwutleniaczem, chroniącym organizm przed działaniem wolnych 
rodników (działa przeciw uszkadzaniu komórek, zwalnia procesy 
starzenia, zmniejsza ryzyko rozwoju chorób nowotworowych). Sub-

stancja jest również naturalnym antybiotykiem. Kurkumina przywraca 
również właściwe działanie układu nerwowego. Roślina zawiera także 
olejki eteryczne m.in. tumeron, które pobudzają wydzielanie żółci 
i zapobiegają wzdęciom, witaminę C oraz sole mineralne. Naukowcy 
odkryli także, że tumeron przyspiesza procesy naprawcze w mózgu po 
udarze oraz pobudza komórki nerwowe do namnażania. Spożywanie 
więc tej przyprawy pobudza pracę mózgu, a także pomaga do walki 
z Alzheimerem. Olejki eteryczne zawarte w kurkumie zapobiegają 
wzdęciom i odbijaniu się. Ponadto kurkuma chroni komórki wątroby, 
oraz przyśpiesza ich regenerację, wspomaga pracę serca i układu krą-
żenia oraz obniża poziom cholesterolu i trójglicerydów, co zmniejsza 
także ryzyko zachorowania na cukrzycę. Co najistotniejsze kurkuma 
działą antyrakowo, dzięki swoim przeciwutleniającym właściwościom. 
Badania wykazały, że regularne jej stosowanie zmniejsza ryzyko raka 
piersi, płuc, wątroby czy jelita grubego. Nad tą rośliną trwają jednak 
nadal intensywne badania.  

Kurkumę szczególnie upodobali sobie zwolennicy ajurwedy. W hin-
duskim systemie medycznym kurkuma była najważniejszych medyka-
mentem, używanym m.in. do łagodzenia dolegliwości żołądkowych, 
przyspieszania gojenia ran, czy oczyszczania krwi. Aby kurkuma 
posiadała ww. właściwości należy zadbać o jej odpowiednią jakość. 
Dobrą wskazówka może być kraj pochodzenia. Do celów leczniczych 
nie poleca się kurkumy uprawianej w Chinach ze względu na wysoki 
stopień zanieczyszczenia ziemi metalami ciężkimi. 

Mimo tak wielu leczniczych właściwości kurkuma może podrażniać 
błonę śluzową żołądka. Dlatego nie poleca się jej osobom z chorobą 
wrzodową. Zrezygnować z niej powinny także kobiety w ciąży. Może 
pobudzać skurcze macicy i prowadzić do poronienia.

Warto jeść... po treningu!

Roślina życia

Posiłek potreningowy powinien zawierać: spore ilości węglowodanów 
o średnim i wysoki indeksie glikemicznym oraz produkty będące źródłem 
białka. Przykłady posiłków:
• jogurt naturalny z bananem, miodem, otrębami pszennymi lub orkiszowymi
• sałatka ziemniaczana z serkiem wiejskim i rzodkiewką
• gotowane warzywa z piersią z kurczaka lub indyka
• leczo z warzyw z ciecierzycą
• ryż na mleku z owocami (banan, winogrono, brzoskwinia, maliny)
• musli z jogurtem i owocami
• filet z ryby (dorsz, łosoś) z warzywami

Problemem jest powszechne dodawanie do sproszkowanej kurkumy do-
mieszek różnych substancji np. mąki. Tym sposobem dystrybutorzy zy-
skują na objętości. Towar traci jednak na jakości. 
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Szukasz odpowiedzi?  
Popatrz w lustro i przyjrzyj się swojej twarzy...

W 2015 roku minęło 30 lat mojej działalności uzdrowicielskiej. Tysiące 
ludzi, którymi się w ciągu tych lat zajmowałem, dało mi wielką satysfakcję 
oraz duże doświadczenie. Zanim jednak zacząłem zajmować się ludźmi, 
wielokrotnie musiałem pokonywać samego siebie, rozwiązywać trudne 
sytuacje, unikać błędów, uczyć się zdobywając doświadczenie, ale i obser-
wując i słuchając innych. Moje doświadczenia zaczęły się dawno, mają już 
głębokie korzenie. 

Aby rozwiązać obecną sytuację lub sobie coś wyjaśnić, powinniśmy sięgać 
jak daleko się da, bo wówczas możemy znaleźć odpowiedź. Może to drobna 
sprawa, że do dziś nie potrzebuję okularów, ale wiem, że zawdzięczam to 
jednej rozmowie z ojcem i samemu sobie. Otóż mój kolega, z którym siedzia-
łem w ławce w szkole nosił okulary. Ja też zapragnąłem okularów. Okulistka 
wystawiła mi receptę i poszedłem do ojca po 50 zł, bo tyle kosztowały. 
W domu był duży regał z książkami. Ojciec stanął ze mną po przeciwnej 
stronie i zapytał: czy widzisz grzbiet tej książki? Widzę odpowiedziałem. To 
przeczytaj. I tak na zmianę czytaliśmy kolejne grzbiety książek. Widzisz tak 
samo jak ja, a mnie okulary nie są potrzebne, powiedział ojciec. Minęły lata, 
rzeczywiście nie potrzebowałem okularów. Oczywiście gdybym je wówczas 
założył, byłyby już potrzebne stale, bo organizm jest leniwy, jak mu się coś 
ułatwi to się do tego przyzwyczaja.

Spoglądam w przeszłość i wiem, że sobie zawdzięczam bardzo wiele. Ro-
biłem to zupełnie nieświadomie i to chyba tylko poprzez upór i determinację. 
W 1969 r. jesienią budowaliśmy z bratem dużą szklarnię. Przyszedł spawacz 
i pokazał mi jak się spawa. Moja babcia mówiła mi, że nie święci garnki 
lepią, więc pomyślałem, że dam radę. Dodatkowym elementem zmuszają-
cym do pospiechu był fakt, że we wrześniu rozpoczęliśmy budowę szklarni, 
a już w styczniu mieliśmy do niej wstawiać zadołowane na tę okoliczność 
tulipany do tzw. pędzenia. 

Pamiętam to do dziś. Trzymam w jednym ręku zacisk z elektrodą 3.25 
i pukam w metal aby nawiązać łuk elektryczny. Pukam jeszcze raz i znowu 
nic, odsłaniam więc maskę i patrzę na koniec elektrody, dlaczego nie odpala. 
Jeszcze raz puknąłem i wybuchała mi przed oczami niebiesko-biała błyskawi-
ca. Byłem oślepiony tą błyskawicą, nic nie widziałem, ale tylko przez chwilę, 
mimo to starałem się z uporem utrzymać łuk elektryczny i coś dojrzeć, by 
dalej spawać. Mój brat, który był moim pomocnikiem, odskoczył z krzykiem 
zasłaniając oczy, a ja pracowałem dalej. I tak wiele razy przez kilka miesięcy. 
Coraz lepiej i coraz skuteczniej pokonywałem opór materii i odkrywałem nie-
zmierzone możliwości swojego organizmu, zachowując doskonały wzrok po 
dziś dzień. Jak procentują tego typu doświadczenia przekonałem się znacznie 

później. W latach 1996 – 1999, w wiel-
kim niebieskim namiocie, przez 

pięć dni w tygodniu przyjmowa-
łem o godzinie 9 rano tysiąc 
osób i o 13 drugi tysiąc. To 
był duży wysiłek fizyczny 
i logistyczny. Zauważy-
łem osłabienie wzroku 
potrzebnego do czytania 
części biletów z infor-
macjami o problemach 
każdego pacjenta.  Zaczą-

łem używać tzw. połówek, 
zakładałem je i zdejmowa-

łem i znowu za-
kładałem 

i zdejmowałem, co znacznie komplikowało kontakt z kolejnym podopiecznym. 
Przypomniałem sobie szklarnię i wysiłek jaki wkładałem w spawanie, kiedy 
wybuchała mi przed oczami niebiesko-biała błyskawica, a ja jednak z uporem 
pracowałem dalej. Tamto doświadczenie spowodowało podjęcie próby z czyta-
niem bez okularów. Zakładałem więc i zdejmowałem moje połówki  starając 
się przeczytać, co jest napisane na kolejnym bilecie. Po kilku tygodniach 
czytałem już bez żadnych problemów. Niemożliwe, tak by się wydawało, stało 
się możliwe, było trudno, ale mój wzrok sprostał tej potrzebie.

Nigdy się nie poddawałem, a wielokrotnie musiałem pokonywać samego 
siebie i swoje słabości, od których przecież nie jestem (jak każdy człowiek) 
wolny. Często mówię do moich podopiecznych, że umysł jest autorytetem 
dla ciała, najczęściej jednak ludzie nie wiedzą co mam na myśli. Moja rada 
jest taka: trzeba sobie samemu stawiać jak największe wymagania, a w sto-
sunku do innych być niezwykle tolerancyjnym. Może to recepta na sukces? 
Prawdziwy wojownik nie poddaje się. Myśli oceniając swoje możliwości, 
ściąga posiłki, szuka wsparcia, przewiduje kolejne ruchy do przodu i jak 
już ma wszystko poukładane przystępuje do osiągnięcia celu. Wszystkie 
wymienione elementy każdy z nas ma w swoim osobistym wyposażeniu, 
wystarczy po nie sięgnąć, albo skorzystać z mojej pomocy, będzie łatwiej. 
Zdobyte przeze mnie doświadczenia i przeżycie wielu ekstremalnych zdarzeń, 
w różnych częściach świata, na lądzie w morzu i w powietrzu pozwalają mi 
mówić i wskazywać właściwą drogę tym, którzy pytają jak, lub którędy iść.

Każde spotkanie z człowiekiem jest jak czytanie żywej książki. Dlatego 
nigdy się nie nudzę. Czas zapisuje kolejne strony. Natomiast nie zawsze 
zdajemy sobie sprawę, że ten czas można zmienić, nadając mu wyższy, 
lepszy wymiar. Stopień komplikacji myślenia i działania każdego jest nieco  
inny. Inny jest również system wartości i oceny. Najczęściej kiedy patrzymy 
na to samo, każdy widzi to inaczej. Skuteczność, a więc wysoka wydolność 
działania organizmu zależy nie tylko od posiadanej i odtwarzanej nieustannie 
energii, ale przede wszystkim od charakteru jednostki, która używa swojego 
potencjału w sposób optymalny. 

Optymalizacja jakiegokolwiek działania składa się z tak wielu elementów, 
że można powiedzieć, że to temat rzeka. Ja skupię się tylko na jednym z nich, 
na niepotrzebnie traconej energii poprzez niewłaściwy sposób natężenia 
i artykulacji głosu. Mam wrażenie, że ten kto mówi bardzo głośno nie ma 
pewności, czy to co mówi jest prawdą. Mówiąc głośno udowadnia coś sobie, 
albo po prostu chce usłyszeć samego siebie. A może tylko zagłuszyć innych. 
Natomiast ten, kto mówi cicho, ma coś do powiedzenia, uważnie przygląda 
się, czy inni go słuchają i wiedzą, o czym on mówi. Albo skupiamy na sobie 
czyjąś uwagę, albo walimy w słuchacza kakofonią wyrzucanych z gardła 
ogłuszających dźwięków. Może to być jedna z metod skutecznego działania 
np. w wojsku, ale w codziennym użyciu jest brakiem optymalizacji jeśli nie 
ma takiej potrzeby. Twierdzę na podstawie wielu moich obserwacji, że ludzie 
mówiący głośno szybko się starzeją, ponieważ artykulacja mocnego dźwięku 
pochłania ogromną ilość energii. 

W otoczeniu każdego z nas są ludzie w różnym wieku i różnej kondycji 
fizycznej i psychicznej. Są i tacy, którzy nie zmieniają się przez dziesiątki lat. 
Może właśnie oni posiedli umiejętność optymalnego wykorzystania swojej 
energii? Może zatem trzeba się zastanowić i spróbować? Przecież wszystko 
można zmienić. Na lepsze.

  Zbyszek Nowak

ZGŁOSZENIE
Imię i nazwisko                                                                                                                       
Data urodzenia                                                                                                                       
Miejscowość, kod                                                                                                                       
Ulica i numer domu                                                                                                                       
Telefon                                                                                                                       
Główne dolegliwości                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
Dodatkowe informacje                                                                                                                       
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                         

Aby nawiązać kontakt ze Zbyszkiem Nowakiem wystarczy wypełnić poniższy 
kupon oraz zaczekać na odpowiedź bioenergoterapeuty. 
Więcej na www.nowak.pl

innych zdaniem
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rozmaitości

www.twojwieczor.pl

Droga pani Joanno, 
Zacznę od końca, czyli skomentowania opinii mamy na temat dobrego męża. Oczywiście, jeśli 

weźmiemy pod uwagę małżeństwa, w których mąż jest alkoholikiem, sadystą czy nierobem, to 
wtedy pani mąż może być ideałem. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę pani potrzeby, oczekiwania 
i marzenia, wtedy okazuje się coś zupełnie innego. Oceniając męża, musi pani uzmysłowić sobie, 
iż po dziesięciu latach wspólnego pożycia, prawie wszyscy mężowie zachowują się podobnie. 
Trochę jak podtatusiali i znudzeni panowie, którzy najlepiej czują się siedząc przed telewizorem 
w przydeptanych kapciach. On już nie musi o panią zabiegać, walczyć, starać się o względy czy 
uczucia. Jest pani pewien. Gdyby pani powiedziała mu wprost o swoich potrzebach i odczuciach, 
to najprawdopodobniej zacząłby przed Panią grać rolę czułego i kochającego męża. A na udawa-
niu z pewnością Pani nie zależy. Dlatego najlepiej byłoby, gdyby ktoś inny uświadomił mężowi, 
iż nie czuje się Pani zbyt szczęśliwa. Wcale nie byłoby źle, gdyby do uszu męża doszło, iż jeden 
z pani współpracowników jest panią mocno zainteresowany. Myślę, że ta ostatnia informacja 
radykalnie wpłynęłaby na postępowanie męża. Jestem przekonany, iż znajdzie pani wśród swo-
ich przyjaciół czy rodziny kogoś na tyle zaufanego, kto postara się, aby męża poinformować 
o grożącym mu niebezpieczeństwie ze strony biurowego rywala. Pani Joanno jest pani dojrzałą, 
wartościową kobietą, która z pewnością znajdzie sposób, żeby „wyegzekwować” od męża trochę 
czułości i serdeczności. Widząc tę sytuację z daleka sądzę, że warto walczyć o wasz związek 
i uratowanie małżeństwa. Powodzenia!

  dr Michał Antoniszyn

Chcesz aby psycholog pomógł Tobie  
w rozwiązaniu problemu? 

Napisz e-mail na adres:
redakcja@twojwieczor.pl

Żona w środku nocy mówi do męża:
- Kazik, mam problem. Nie mogę spać...
- Zło nigdy nie śpi! - odpowiada mąż.  

U prawnika:
- Jaką opłatę muszę wnieść, żeby otrzymać 
od pana fachową poradę?
- 1000 złotych za trzy pytania.
- Hmm, to troszeczkę drogo, nie uważa 
pan?
- No, może troszeczkę. A jakie jest pańskie 
trzecie pytanie? 

Mąż pyta żonę - blondynkę:
- Kochanie, dlaczego masz jedną skarpetkę 
białą, a drugą czarną?
- Nie wiem. A najdziwniejsze jest to, że 
mam jeszcze jedną taką parę. 

Do szkoły jazdy przychodzi staruszek.
- Chciałbym zapisać się na kurs prowa-
dzenia autobusów.
- Nie za późno?
- Nie... Byłem u lekarza na badaniach, żeby 
sobie przedłużyć prawo jazdy na moje auto 
i on mi powiedział, że w moim wieku to 
najlepiej jeździć autobusem. 

Przychodzi facet do lekarza. Lekarz pyta:
- Czy uprawiasz pan jakiś sport?
- A seks się liczy? - pyta facet.
- Tak - oznajmia lekarz.
- W takim razie nie. 

Facet oświadcza żonie, że musi zatrudnić 
nową sekretarkę.
- Albin, tylko nie bierz jakiejś młodej 
laseczki, z cycami i dupą na wierzchu! 
Weź taką w sile wieku, najlepiej grubawą, 
żeby ci jakieś sprośne myśli do głowy nie 
przychodziły!
- Ok, Waleria. Możesz zacząć od ponie-
działku? 

Kobieta i mężczyzna baraszkują w łóżku. 
Nagle słychać pukanie do drzwi.
- Och, to na pewno mój mąż!
On w panice wskakuje pod łóżko.
Po chwili jednak wyłazi i otrzepując kurz, 
mówi:
- No, żono... Chyba oboje mamy zszargane 
nerwy... 

Blondynka już dłuższy czas stoi na przy-
stanku autobusowym. Przechodzi obok 
chłopak i jej mówi: 
- Ślicznotko, ten autobus kursuje tylko 
w święta. 
- No, to mam wielkie szczęście, bo dzisiaj 
są moje imieniny...

Dwóch Szkotów spotyka się w Edynburgu. 
- Czy możesz pożyczyć mi funta? 
- Och niestety, nie mam przy sobie pie-
niędzy. 
- A w domu? 
- Dziękuję, wszyscy zdrowi.

Jestem tak zmęczona życiem i skołowana tym, co dzieje się 
wokół mnie, iż postanowiłam do Pana napisać i prosić o radę. 
Mam 43 lata, jestem zamężna od 10 lat, mam dwójkę dzieci. 
Należę do kobiet dość ładnych i atrakcyjnych, a na dodatek 
pracuję na odpowiedzialnym stanowisku. O rodzinę i dom 
dbam, jak tylko umiem najlepiej. Pragnę, żeby wszystko 
było na czas przygotowane i muszę powiedzieć, że mi się 
to z reguły udaje. Jednak z przykrością stwierdzam, że mąż 
w żaden sposób nie docenia mojego wysiłku. Wydaje mi się, 
że coraz bardziej się od siebie oddalamy. Kiedyś były kwiaty 
w rocznicę ślubu i poznania, pocałunki na powitanie i po-
żegnanie, gdy szliśmy na spacer, trzymaliśmy się za ręce. 
A teraz? Teraz mąż – gdy nieśmiało upominam się o większe 
okazywanie zainteresowania – patrzy na mnie, jakbym spa-
dła z księżyca. Dziwi się, że mi jeszcze w głowie takie bzdu-
ry, że nie wywietrzały mi z głowy amory... W takich chwilach 
jest mi niezmiernie przykro, chciałabym być ciągle kochana 
i adorowana. Tym bardziej, iż jestem przekonana, że ze swo-
ich obowiązków wywiązuję się sumiennie. Zresztą mąż często 
podkreśla, że jest zadowolony ze mnie, że dobrze zrobił żeniąc 
się ze mną i współczuje swoim kolegom, którzy przeżywają 

w domu gehennę z żonami – zołzami. Jednak, z powodu „zimne-
go” zachowania męża, coraz częściej płaczę, czuję się niedowar-

tościowana. Na domiar złego zauważyłam, że zaczynam flirtować 
z innymi mężczyznami, szukając u nich akceptacji i uznania. 

Boję się nawet, że mój ostatni, całkiem niewinny na początku flirt, 
zaczyna przeradzać się w coś bardziej poważnego. Pan, który mnie 

adoruje (razem pracujemy) mocno zaangażował się emocjonalnie, 
pragnie częstych spotkań, a nawet zbliżeń. Na razie kontroluję sytuację, 

ale boję się, że któregoś dnia, kiedy mąż znowu zachowa się obojętnie 
wobec mnie, kiedy znowu poczuję się odepchnięta, wpadnę temu drugie-

mu w ramiona, by w nich szukać pocieszenia i dowartościowania. Mój list 
pewnie Pan traktuje jako głupie frustracje starzejącej się kobiety, ale niech mi 

Pan wierzy, chcę być kochana i adorowana tak samo jak wtedy, gdy miałam 
dwadzieścia lat. Nic mnie bardziej nie cieszy, jak miłe słowo usłyszane właśnie 

z ust męża. Moja mama, gdy zwierzyłam się jej ze swoich problemów, postukała się 
w głowę i stwierdziła, iż nie powinnam się martwić, tylko cieszyć, że mam wspa-
niałego męża. Jej zdaniem wspaniały mąż, to taki, który nie pije, nie bije, oddaje 
pieniądz, nie lata na baby i troszczy się o dom. Bardzo liczę na Pana opinię i radę 

Asia

Mąż zimny jak lód 
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Każde poranne wstawanie z łóżka kojarzy Ci się z męczarnią? Zamiast masy energii, 
najchętniej nakryłbyś kołdrę na głowę i spał dalej? Chcesz to zmienić? 

Należysz do grupy osób mających problemy z zasypianiem? Przewracasz się w nocy z boku na bok, a w ciągu dnia chodzisz roz-
drażniony? Zanim sięgniesz po silnie uzależniające tabletki nasenne warto spróbować naturalnych metod.

Warto więc poznać swój wewnętrzny har-
monogram. I choć u każdego działa on inaczej, 
pewne wskazówki pozwolą zaplanować dzień 
w zgodzie z naturą. Rano powinieneś wstać 
jak najwcześniej. Wskazaną godziną jest już 6 
rano – wtedy organizm jest gotowy do działa-
nia. Zauważ, że jeśli przegapisz ten moment 
i wstaniesz dużo później np. o godzinie 11.00, 
cały dzień będziesz wybity z rytmu. Warto jed-
nak aby faza pobudki była stopniowa – przed 
wstaniem z łóżka warto chwilę poleżeć i po-
przeciągać się kilka razy. Rozgrzeje to mięśnie 
przed całym dniem pracy. Pamiętaj - śniadanie 
to podstawa Twojego dnia! Do stołu warto więc 
zasiąść między 7 a 9. Wówczas uaktywniają się 
lipazy oraz proteiny, które sprawiają, że pokarm, 
a zwłaszcza zawarte w nim tłuszcze, białka 
i węglowodany, są najlepiej trawione. Do po-
łudnia przemiana materii jest najszybsza, więc 
żołądek łatwo strawi obfity posiłek. Duża porcja 
spożytego posiłku zapewni odpowiedni poziom 
insuliny przez resztę dnia. Jeśli chcesz sięgnąć 
po słodycze, zrób to między 9 a 11. Wówczas 
trzustka osiąga maksymalną aktywność, co 
sprawia, że słodkości będą łatwo strawione. 

Czas na intensywną pracę najlepiej zaplano-
wać między 10, a 12, ponieważ wtedy neuro-
ny sterujące pamięcią krótkotrwałą wykazują 

maksymalną aktywność. Do tego właśnie wtedy 
mamy najlepszy humor i wigor. 

Kolejny posiłek, czyli obiad najlepiej zjeść 
między 12, a 14. Organizm jest wtedy w trybie 
trawienno – regeneracyjnym. Posiłek powinien 
być jednak mniej obfity niż śniadanie, dlatego 
że m.in. wątroba w tym czasie wykazuje naj-
mniejszą aktywność. Najlepiej więc aby obiad 
był niskotłuszczowy. Po 14 jest idealna pora 
na kawę lub krótką drzemkę. Spada wówczas 
nasza produktywność, bo organizm nastawiony 
jest na trawienie. Wątroba zatrzymuje glikogen, 
więc mięśnie mają mało energii. W tym czasie 
lepiej odpuścić sobie zadania wymagające dużej 
koncentracji, ponieważ bardzo trudno będzie 
osiągnąć zamierzony cel. 

Zupełnie inaczej będzie dwie godziny później. 
Godzina 16 to bowiem pora, która sprzyja podej-
mowaniu strategicznych decyzji. Wtedy neurony 
odpowiedzialne za pamięć długotrwałą, osiągają 
maksymalną aktywność. Wszystkie otrzymane 
wówczas informacje są najlepiej zapamiętane. 
Między 17 a 19 znajdź chwilę na gimnastykę. 
Organizm osiąga wówczas szczyt możliwości 
fizycznych, a serce i układ krążenia działają 
najwydajniej. Co ciekawe jeśli chcesz zgubić 
zbędne kilogramy, zacznij ćwiczyć o 18. Wtedy 
to organizm spala najwięcej kalorii. 

Między 18 a 19 zjedz kolację. Zmysł smaku 
jest wówczas najostrzejszy i najbardziej wyra-
finowany. To też ostatni dzwonek na bezkarne 
jedzenie posiłków. Ponieważ przemiana materii 
zaczyna zwalniać. Kolacja powinna się składać 
z lekkostrawnych posiłków, aby nie utrudniała 
snu. Po posiłku warto wybrać się na spacer, po-
nieważ organizm potrzebuje wtedy dotlenienia. 

Do łóżka połóż się przed 24, najlepiej już 
o 22. O tej porze bowiem organizm regeneruje 
się najszybciej. Nie warto zarywać nocy, bo jeśli 
zamiast spać pracujesz lub się uczysz, ciało 
zaczyna produkować hormony potrzebne do 
działania, a więc adrenalinę i kortyzol. Z czasem 
zaczną pojawić się kłopoty z koncentracją, jest 
się przygnębionym i rozdrażnionym. 

Podczas snu nasz organizm odpoczywa po całym dniu – regeneruje 
się umysł i reaktywując się zdolności pamięciowe. Przespanie odpowied-
niej ilości godzin ma także znaczenie w przypadku układu immunolo-
gicznego. Niedosypianie może generować osłabienie organizmu, a w 
efekcie choroby. Bezsenność to niestety nierzadko początek powikłań 
zdrowotnych, w tym depresji, chorób serca, nadciśnienia czy cukrzycy. 
Zastanów się więc, czy faktycznie masz problemy z zasypianiem, czy 
może twój organizm próbuje ci coś powiedzieć.

W przypadku bezsenności warto skorzystać z dobrodziejstw natury 
np. aromaterapii. Udowodniono, że zapach lawendy ma działanie kojące. 
Przyczynia się do rozluźnienia i spokojnego snu. Dobrym sposobem na 
wykorzystanie właściwości lawendy jest włożenie saszetki z kwiatami 
lawendy pod poduszkę lub posmarowanie olejkiem lawendowym górnej 

wargi przed snem. Warto zadbać także o odpowiedni poziom melatoni-
ny. Melatonina to organiczny związek chemiczny koordynujący pracę 
nadrzędnego zegara biologicznego. Reguluje rytm snu i czuwania.

Świetnym jej źródłem jest naturalny sok wiśniowy. Wypicie szklanki 
soku przed snem skraca o ok. kwadrans czas zasypiania i poprawia jakość 
snu. Sen jest głębszy, a organizm ma okazję się w pełni  zregenerować. 

Przed snem watro zjeść także odpowiedni posiłek, ale nie później 
niż dwie godziny przed pójściem do łóżka. Pomocna w zasypianiu 
może się okazać także substancja o nazwie tryptofan naturalnie 
występująca w drobiu i nabiale. Podnosi ona poziom serotoniny 
nazywanej hormonem szczęścia. Hormon ten przyspiesza zasypianie 
i zapobiega depresji. Często powodem bezsenności jest stresujący tryb 
życia. Zdrowy sen jest możliwy tylko wtedy, gdy organizm poradzi 
sobie ze wzburzonymi nerwami. Pomocny w ukojeniu nerwów może 
się okazać napar z melisy.

Zioło to zawiera olejki lotne, które wpływają kojąco na organizm. 
Napar z pokrzywy natomiast likwiduje ból głowy i brzucha oraz kołatanie 
serca. Regularnie spożywany łagodzi także objawy depresji i nerwicy.

Warto skorzystać także z masażu relaksującego, a jeśli to nie pomo-
że należy udać się do gabinetu akupresury i akupunktury, w którym 
specjalista wykona odpowiedni masaż leczniczy. Przed snem można 
także włączyć sobie muzykę relaksacyjną i co ważne, na godzinę przed 
snem powinno się wyłączyć telewizję, a w szczególności programy 
informacyjne czy filmy, w których można zobaczyć przemoc. To, że 
kładąc się spać nie pamiętamy o obejrzanej przed chwilą strzelance, 
nie znaczy, że nasze myśli nie powędrują w jej kierunki za kilka minut. 

Poznaj swój wewnętrzny harmonogram  
i działaj efektywnie od samego rana

Zwalcz bezsenność - naturalnie!




