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Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy i Przyjaciele!

W zawiązku licznymi plagiatami gazety „Twój Wieczór”, które pojawiły się w kilku miastach Polski, a nie były  
publikacjami wydawanymi przez Gdańskie Wydawnictwo Prasowe m.in.: w Malborku, Warszawie czy  
Białymstoku oświadczamy, że owe wydania nie są naszego autorstwa. 

Apelujemy także do naszych Kontrahentów i Przyjaciół, aby nie dali się nabrać na propozycję współpracy 
z OSZUSTAMI, którzy się pod nas podszywają!

Aby nasza gazeta kojarzona była tylko i wyłącznie z województwem pomorskim, bo tu rzeczywiście  
funkcjonuje, zmodyfikowaliśmy nazwę na GAZETA WIECZÓR POMORZE!

Nasza strona www dostępna jest teraz pod adresem www.wieczorpomorze.pl

Obie poczty e-mail są do Państwa dyspozycji:
redakcja@twojwieczor.pl
redakcja@wieczorpomorze.pl

z wyrazami szacunku
redaktor naczelny

dr Michał Antoniszyn



Działalność ONR jest dla wielu kontrowersyjna. Zbyt radykalne hasła, zbyt radykalne 
działania, zbyt dużo brutalności. No właśnie. Jeśli ONR robi tyle złego na pewno podczas 
wielu ich marszów  i manifestacji kamery monitoringu nagrały brutalność i popełnione 
przestępstwa przez ONR-owców. Teraz pozostaje zgłosić sprawę do prokuratury i wyciągać 
konsekwencje! Na co więc czekamy?

Podczas kwietniowego marszu ONR w Warszawie, grupa obywateli próbowała zakłócić 
pochód. Kilkanaście osób z przygotowanymi transparentami wyszło na ulicę i rozpoczęło  
kontrmanifestację, zgoła odmienną poglądowo od założeń oenerowców. Przeciwnicy ONR 
próbując zablokować trasę marszu położyli się na ziemi, w związku z czym do akcji usuwa-
nia „przeszkód” włączyła się policja. Zaczęły się zamieszki. Nota bene nie wywołane przez 
ONR, bo ich marsz był legalny, a i władze ugrupowania otrzymały zgodę od warszawskiego 
ratusza na przygotowanie przemarszu. Oenerowcy świętowali wówczas rocznicę założenia 
ugrupowania, a marsz poprzedzili kongresem zgromadzenia, zamkniętym dla mediów i osób 
nie związanych z ruchem. 

A teraz trochę faktów. Ugrupowanie powstało w 1934 roku i szczyci się wieloma tradycjami, 
które są obecne w kręgu ugrupowania od samego początku. Zgromadzenie podkreśla swój 
katolicki charakter, przywiązanie do nauk Kościoła i wizji „Wielkiej Polski”, czyli państwa 
przepełnionego duchem katolicyzmu. Oprócz tego, w statucie ONR można przeczytać dekla-
rację ujęcia narodu jako wartości najwyższej, który budują członkowie narodu, określani jako 
rodacy, uznani przez wspólnotę. ONR kładzie nacisk na wychowanie patriotyczne, w rodzinach 
pielęgnujących tradycję chrześcijańskie, na których w większej mierze jest przecież zbudowana 
polska kultura. Państwo jest postrzegane jako organizacja polityczna narodu, która ma służyć 
wszystkim obywatelom, pełnić funkcje wychowawcze i rozwijać poczucie narodowej więzi. Ustrój 
„Wielkiej Polski” ma opierać się na autorytetach i suwerenności, a pozycję w takim państwie 
powinny zdobywać osoby, które osiągnęły wysoki status moralny i działają na rzecz ogółu. 

Patrząc z punktu widzenia obywatela niezamieszanego w zwalczanie się ugrupowań 
politycznych i narodowych, postanowienia Ruchu Narodowo-Radykalnego nie odbiegają 
od zapatrywań większości Polaków na sprawy narodowe. W polskich domach wychowuje 
się dzieci z dbałością o wrażliwość religijną i patriotyczną oraz kładzie się nacisk na wagę 
rodziny, jako pewnego rodzaju małej społeczności, której działanie jest ważne dla dobra ogółu.

Nie trzeba było długo czekać, aby w internecie pojawiła się petycja, którą podpisały 
osoby będące za zdelegalizowaniem ruchu. Autorzy petycji piszą: „Polski rząd pozwala, by 
faszystowskie ruchy, takie jak ONR, rosły w siłę, mimo że zarówno Konstytucja, jak i Kodeks 
Karny zabraniają propagowania faszyzmu i rasizmu. Ale możemy to powstrzymać”. 

Czy zdelegalizowanie ONR jest naprawdę dobrym pomysłem? Ostatnia warszawska 
manifestacja pokazuje nam, że jest sporo osób, które nadal wierzą w ideały przekazywane 
twardo przez Kościół i chcą propagować je razem z hasłami narodowymi. Stricte polska 
kultura znalazła miejsce, w którym jest pielęgnowana i ma szansę się rozwinąć. Awantura 
podczas pochodu rozpoczęła się w momencie przybycia przeciwników oenerowców, możliwe 
więc, że do bałaganu by nie doszło, gdyby dać spokój legalnie manifestującym, bo przecież 
takie prawo ma każdy, jeżeli tylko robi to za pozwoleniem władz. 

Pytanie także, które mi się nasunęło od razu - co złego jest w wyrażaniu opinii podczas 
marszu ONR-u typu: „My nie chcemy tu islamu, terrorystów, muzułmanów”. Przecież takie 

zdanie ma większość Polaków! Gdzie ONR 
popełnia zbrodnię mówiąc, że nie chce tu 
przybyszów, którzy wyznają zupełnie inną, 
odmienną religię, wychowanych w innej kul-
turze i wartościach. ONR mówi o ludziach, 
z którymi nie mamy szansy się dogadać, 
bo dzielą nas wielkie przepaści. Jak mamy 
żyć w jednym kraju z ludźmi, którzy muszą 
zabijać innowierców, aby zostać zbawieni! 
Czy naprawdę Polskę stać na utrzymanie 
muzułmanów? Czy nasze społeczeństwo ma 
tak wszystkiego dostatecznie dużo, że mamy 
godzić się na wszystko co Europa nam narzu-
ca? Mamy naprawdę godzić się na przyjęcie 
imigrantów ekonomicznych tylko dlatego, 
żeby nie narazić się poprawnie myślącym? 
Jestem katoliczką, ale jestem także za wol-
nością. Za tym, żeby w swoim kraju mieć 
swoje zdanie. Za tym, że w naszym kraju 
najważniejsi byli Polacy i ich dobro. Zdanie 
Angeli Merkel już przyjęliśmy jakiś czas temu. 
Planowano sprowadzić do Polski kolejną falę 
imigrantów ekonomicznych. Bo co? W imię 
czego? Bo w Niemczech już za dużo burd 
narobili? Nie popieram ONR-u, nie popieram 
żadnej partii. Jestem patriotką, chcę wolnej 
i bezpiecznej Polski. Z ONR-em lub bez... Dla 
mnie to obojętnie kto przy jakim szyldzie 
tańczy... Liczy się dla mnie dobro mojego 
rodzimego kraju i jego mieszkańców. I niech 
się dzieje podług słów Cycerona – oby „Żadne 
miejsce na ziemi nie było dla nas milsze od 
ojczyzny”. 

Ewa Perłowska

Dwutygodnik Pomorski
od 1990 roku
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Za kraty z nimi, za kraty!
ONR i jego delegalizacja to temat obecnie bardzo modny! A może to temat zastępczy? No właśnie... nie nam to oceniać, ale 
warto pokazać Państwu różne punkty widzenia. Czym takim „zasłużył”  sobie obóz na tak wielkie zainteresowanie?

na zdjęciu Luiza
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Przed Sądem Rejonowym w Gdańsku spółka Hansa Emporium usiłuje zawrzeć ugodę z Korporacją Budowlaną Doraco. 
Doraco nie poczuwa się do obowiązku zapłaty wynegocjowanych sum, bo umowa zawarta ze spółką była „na gębę”. 

Prezydent Sopotu Jacek Karnowski złożył kilka dni temu oficjalną, 
pisemną skargę na działalność telewizji publicznej. Prezydent skargę 
skierował do: Rzecznika Praw Obywatelskich, przewodniczącego i wszyst-
kich członków Rady Mediów Narodowych oraz przewodniczącego Rady 
Etyki Mediów. Karnowski jest zbulwersowany pomijaniem jego osoby. 
Oczywiście jako prezydenta Sopotu, nie  jego personalnie. Kuluarowo 
mówi się, że wydawca uznał, że kto jak kto ale Karnowski już chyba nie 
może mieć nic do powiedzenia... Swoje przeskrobał, zagłaskał, „pożyczył”, 
jest monotematyczny do tego stopnia, że nie da się tego dłużej słuchać... 
Sopocianin czuje się jednak wyjątkowo dyskryminowany nie tylko jako 
prezydent miasta, ale jako przedstawiciel Związku Miast Polskich i członek 
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, poprzez nie dopuszczenie go do 
udziału w programie telewizyjnym, emitowanym w TVP Info na żywo, pn. 
„Studio Polska”. Karnowski został delegowany do udziału w programie 
z ramienia Związku Miast Polskich, na zaproszenie producenta programu, 
który to producent zaproszenie wycofał. „Jest to niedopuszczalny przejaw 
dyskryminacji i cenzurowania. Telewizja publiczna jest jak sama nazwa 
wskazuje jest telewizją publiczną, a nie prywatną. Jest stworzona by za 
publiczne pieniądze wypełniać misję, by służyć rzetelną informacją. Ja 
nikogo nie obrażam swoimi wypowiedziami, ale jako obywatel mam prawo 
do własnego zdania, również krytycznego” – komentuje sprawę Karnowski.  

Przygodę z nierzetelnym kontrahentem Hansa zaczęła w maju 
ubiegłego roku. Wtedy „nagrała” Hossie kontrakt na prace w Kuliko-
wie, w Obwodzie Kaliningradzkim. Doraco miała zrealizować projekt 
poszerzenia plaży w tej miejscowości, umocnienia linii brzegowej 
i budowy promenady nadmorskiej. Spotkanie, na którym uzgodnio-
no zasady współpracy obu firm odbyło się w obecności gubernatora 
Obwodu Kaliningradzkiego i wielu innych ważnych osób. Z tego po-
wodu, by nie przedłużać czynności biurokratycznych postanowiono, 
że umowa nie zostanie spisana na spotkaniu, ale po nim. Doraco 
miało przysłać podpisaną przez siebie umowę Hansie do podpisu 
w późniejszym terminie.

I przesłało, nawet dwa razy. Ale za każdym razem treść tej umowy 

odbiegała od wcześniejszych uzgodnień, więc Hansa żadnej z prze-
słanych wersji umowy nie podpisała. Doraco uznało, że umowy 
zawartej ustnie nie warto przestrzegać. Że skoro kontrahent umowy 
nie podpisał, to można mu nie zapłacić za pośrednictwo.

Są jednak świadkowie zawarcia umowy z kaliningradzkim guber-
natorem na czele. Hansa skierowała więc sprawę do sądu. Doraco 
jednak ugody nie chce zawrzeć. Być może konieczny więc będzie proces.

Jak sprawa się zakończy - nie wiadomo. Warto jednak ją opisać 
już dziś. Doraco usiłuje wykiwać Hansę. Jeśli zamierzacie Państwo 
robić jakieś interesy z korporacją, musicie się dobrze zastanowić. Jak 
widać, jest to jedna z wielu firm „uczciwych inaczej”.

Karnowski dyskryminowany? A może już swoje powiedział...

Pacta sunt servanda czyli nie róbcie interesów z nierzetelnymi

Piotr Dzik – wieloletni radny Rady Miasta Gdańska, gastronom 
i wielki społecznik może już nie startować do RMG. Niestety owa 
informacja, nawet jeśli jest plotką, może mieć w sobie spore ziar-
no prawdy. Szkoda, bo jeśli tak się rzeczywiście stanie pomorska 
Platforma straci jednego z lepszych radnych. Najpierw straciła 
Małgorzatę Chmiel. Czy ją ktoś lubi czy nie 
była i kompetentną radną, i pracowitą. 
Zresztą z jakiegoś powodu mandat posel-
ski otrzymała. Martwi nas jednak sprawa 
radnego Dzika. Jest to jeden z najbardziej 
pracowitych radnych, i w dodatku społecznik 
jak mało który, zaangażowany w sprawy 
miasta i jego mieszkańców, których potrafi 
bardzo często zrozumieć. No i na koniec 
czy wyobrażają sobie Państwo święta 
Wielkanocy lub Bożego Narodzenia bez 
Śniadania Wielkanocnego i Wigilii dla 
potrzebujących i ubogich gdańszczan 
– dwóch większych inicjatyw Dzika?  
Bo my nie...

1 maja nowym kierownikiem gdańskiej „Panoramy” został 
Krzysztof Załuski. Na Facebooku napisał: „Wracam do dzien-
nikarstwa... Od dzisiaj, a właściwie od jutra, zaczynam pracę 
w gdańskim ośrodku TVP – Prezes Jacek Kurski powierzył mi 
kierowanie lokalną „Panoramą". Nie ukry-
wam, że telewizja to dla mnie temat 
nowy. Jestem jednak przekonany, że 
zespół doświadczonych Kolegów 
i Koleżanek, a zwłaszcza Pani Dy-
rektor Joanna Strzemieczna-Rozen, 
szybko i skutecznie wprowadzą 
mnie w najbardziej zawiłe mean-
dry telewizyjnej rzeczywistości”. 
Przypomnijmy, że Załuski peł-
nił poprzednio funkcję dy-
rektora Biura Prasowego 
w ENERGA SA.

Krok w tył Piotra Dzika? Nowy kierownik  
„Panoramy” Gdańsk

Skrzywiony Jacek Karnowski „słucha” marszałka Bogdana Borusewicza... Czyżby już nawet 
członek „jego” partii go nie przekonywał?
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Z końcem kwietnia ruszyła budowa Szkoły Metropolitarnej w Kowalach. W symbolicznym wykopaniu pierwszej łopaty 
wzięli udział: prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, wójt gimny Pruszcz Gdański Magdalena Kołodziejczak oraz wójt 
gminy Kolbudy dr Leszek Grombala, a także  przewodniczący rady miasta oraz rad gmin.

Władze Gdańska, Kolbud i Pruszcza Gdańskiego w grudniu 2012 
roku podpisały list intencyjny w sprawie realizacji inwestycji, która 
ma powstać w Kowalach, w gminie Kolbudy, na granicy z Gdańskiem 
i nieopodal Pruszcza Gdańskiego. 19 kwietnia Dyrekcja Rozbudowy 
Miasta Gdańska działająca w imieniu tych trzech gmin zrzeszo-
nych w stowarzyszeniu Gdański Obszar Metropolitalny, podpisała 
umowę z liderem konsorcjum - STRABAG Sp. z o.o. Pruszków, na 
budowę szkoły metropolitalnej. 3 piętrowy obiekt będzie wyposażony 
w boiska  sportowe, do koszykówki, piłki nożnej, siatkówki i tenisa 
oraz bieżnie, skocznie i plac zabaw dla młodszych dzieci. Zgodnie 
z podpisaną umową na realizację robót, koszt inwestycji wyniesie 
35597745,18 zł brutto. Nowa szkoła będzie gotowa na początek 
roku szkolnego 2018/19. Budynek zostanie podzielony na część A, 
zarezerwowaną dla zespołu szkolno-przedszkolnego z salami lekcyj-
nymi i biblioteką oraz część B, składającą się z sali gimnastycznej, 
auli, mniejszych sal pomocniczych do zajęć wychowania fizycznego, 
stołówki i pomieszczeń sanitarno-technicznych. Część C (realizowa-
na w etapie II) zawierać będzie halę basenową z basenem o dł. 25 
m (podział na strefę pływacką i rekreacyjną) oraz brodzikiem dla 
niepływających z atrakcjami wodnymi, zespół szatniowo-sanitarny 
oraz pomieszczenia gospodarcze, magazynowe, techniczne. 

Na terenie inwestycji powstaną drogi wewnętrzne i miejsca par-
kingowe z uwzględnieniem miejsc dla osób niepełnosprawnych. 
Wokół budynków ustawione zostaną elementy małej architektury 

takie jak: wiaty śmietnikowe, pergole przy placu zabaw, ławki typu 
parkowego, kosze na śmieci, stojaki na rowery, wyposażenie placów 
zabaw, oświetlenie zewnętrzne terenu.

Wiele placówek dla osób niepełnosprawnych na Pomorzu będzie 
wyremontowanych. Rewolucja czeka ośrodki w Nowym Dworze 
Gdańskim, Słupsku, Dębnicy Kaszubskiej, Warzenku i Garczynie. 
Oprócz tego zostanie wybudowany Dom Żeglarza w Pucku, w Ratuszu 
Głównego Miasta w Gdańsku będzie winda, a w Sobieszewie powstanie 
specjalna ścieżka dydaktyczna. Koszt wszystkich inwestycji wynosi 
prawie 3,7 mln zł. Marszałek Mieczysław Struk podpisał niedawno 
8 umów o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów 
służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Prace zostaną wy-
konane do końca listopada 2017 r. Środki z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości prawie 3,7 mln zł 
łącznie otrzymali m.in: Caritas Archidiecezji Gdańskiej na rozbudowę 
ośrodka szkoleniowo-kolonijnego w Warzenku, Związek Harcerstwa 
Polskiego Chorągiew Gdańska na budowę „Domu Żeglarza" w Pucku, 
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska na dostosowanie Ratusza 
Głównego Miasta dla osób niepełnosprawnych, powiat kościerski na 
przebudowę stołówki w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie, 
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi na wykonanie ścieżki dydak-
tycznej w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym w Sobieszewie. 

Budowa Szkoły Metropolitalnej wystartowała!

3,7 mln zł dla niepełnosprawnych na Pomorzu

Symboliczne wbicie pierwszych łopat na budowie 

Włodarze trzech samorządów, które zbudują szkołę w Kowalach: wójt gminy Kolbudy dr Leszek Grombala, wójt gminy Pruszcz Gdański Magdalena Kołodziejczak oraz prezydent 
Gdańska Paweł Adamowicz wraz z radnymi Rady Miasta Gdańska, Gminy Pruszcz Gdański oraz Gminy Kolbudy
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3 maja w całym kraju obchodzono uroczystości związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji. W Gdańsku organizato-
rami obchodów święta byli: Związek Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej, prezydent Miasta Gdańska oraz marsza-
łek Województwa Pomorskiego. Uroczystości wojewódzkie miały miejsce w Pelplinie. 

Przed południem uczestnicy uroczystości 
zebrali się na Targu Drzewnym przy po-
mniku króla Polski, Jana III Sobieskiego. 
Uroczystość 226. rocznicy otworzył prezes 
Związku Piłsudczyków o. Gdańsk, płk To-
masz Zbigniew Pluta. Zabrzmiała „Witaj, 
majowa jutrzenko". Następnie głos zabrał 
przedstawiciel prezydenta Miasta Gdańska 
oraz w imieniu marszałka województwa 
pomorskiego - Andrzej Kowalczys, zastępca 
dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej UMWP: „Musimy sami pielęgno-
wać dobro, przekazywać naszym dzieciom 
właściwe wzorce moralne. W 1791 roku 
Polacy uchwalili pierwszą w Europie kon-

stytucję. Dzieło Sejmu Czteroletniego stało 
się wielkim zwycięstwem tych, którzy chcieli 
państwa silnego i nowoczesnego, było trium-
fem polskiego konstytucjonalizmu. Akt ten 
gruntownie zmieniał ustrój Rzeczypospolitej. 
Należy bez wątpienia do najjaśniejszych 
i najlepiej znanych kart naszej historii. Miał 
stać się podstawą naprawy Rzeczypospoli-
tej w wymiarze ustrojowym i społecznym, 
miał umocnić państwo i przez to uchronić 
przed utratą niepodległości. Dlatego nieza-
leżnie od politycznych podziałów i sporów, 
dzielących nas różnic, w imię hołdu dla 
dziedzictwa Konstytucji 3 Maja, starajmy 
się szukać drogi do zrozumienia wzajem-

nych racji i przezwyciężania uprzedzeń”. 
Po wystąpieniach zebrani złożyli kwiaty 
i znicze przy pomniku. Następnie obchody 
przeniesiono do Bazyliki Mariackiej, gdzie 
została odprawiona uroczysta msza święta 
w intencji ojczyzny koncelebrowana przez 
metropolitę gdańskiego abp. Sławoja Leszka 
Głódzia. Z okazji majowych świąt, Gdańsk 
wypełniły biało-czerwone flagi, wieszane 
zarówno na polecenie instytucji publicznych 
wzdłuż głównych dróg komunikacyjnych, 
jak i przez  wielu Gdańszczan. Dodatkowo 
w barwach narodowych podświetlono Złotą 
Bramę, kilka wiaduktów w mieście oraz 
pomnik Trzech Krzyży. 

Spuścizna króla Stasia

Konstytucja 3 Maja 1791 - ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów. Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie 
(po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją. 
Konstytucja obowiązywała przez 14 miesięcy, w ciągu których Sejm Czteroletni 
uchwalił szereg ustaw szczegółowych, będących rozwinięciem jej postanowień 

Skromne wieńce i kwiaty w tym roku 
pod pomnikiem Jana III Sobieskiego 

Mszę świętą koncelebrował metropolita gdański 
abp Sławoj Leszek Głódź 

Dyrektor Agencji Mienia Wojskowego w Gdańsku Danuta Sikora oraz proku-
rator regionalny Andrzej Golec

Na mszę św. do Bazyliki Mariackiej przybył wiceprezes PZU Andrzej Jaworski

Wśród zebranych: radny miasta Gdańska, prezes Lotos Petrobaltic 
Grzegorz Strzelczyk 

Z lewej: mistrz krawiectwa Jarosław Konaszewski, ubierał wielu zna-
nych gdańszczan, w tym m.in.: prezydenta Lecha Wałęsę
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Z nami gala Pomorskiej Nagrody Artystycznej, która odbyła się w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. W wydarzeniu 
wzięli udział członkowie gdańskiego środowiska kulturalnego, przedstawiciele lokalnych władz oaz liczne grono artystów.

„Pomorskie Oscary”, bo tak lokalnie nazywana jest Pomorska Na-
groda Artystyczna, otrzymują twórcy wybitnych dzieł artystycznych 
w dowolnych dziedzinach sztuki i kultury. Kandydaci są zgłaszani 
przez instytucje kultury i podmioty działające w tej sferze do Nadbał-
tyckiego Centrum Kultury, a następnie z ich grona - specjalna kapituła 
złożona z wielu znawców tematu i ekspertów – wybiera najlepszych. 

Pierwsza część gali PNA upłynęła na prezentacji sylwetek i osiągnięć 
osób nominowanych do nagrody. Następnie marszałek Mieczysław 
Struk wręczył wyróżnienia artystom. Elżbieta Bernacka-Hanus, otrzy-
mała honorowy tytuł Mecenasa Kultury, za powołanie do życia Galerii 
Kolorów Liz B-H w Smołdzinie oraz Smołdzińskiej Pracowni Rysunku 
i Malarstwa, za organizację koncertu charytatywnego „Muzyczne 
Mikołajki u Bernackich” na rzecz dzieci z najuboższych rodzin oraz 
sponsorowanie nagród w konkursach plastycznych dla dzieci. Laureatka 
otrzymała statuetkę Gryfa Pomorskiego. Szymon Morus, otrzymał laur 
Pomorskiej Nadziei Artystycznej (statuetkę Gryfa Pomorskiego i 10 tys. 
złotych) za kierownictwo muzyczne opery „Czarna Maska” Krzysztofa 
Pendereckiego, którą poprowadził w Operze Bałtyckiej w Gdańsku oraz 
w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Najważniejszym 

i najbardziej oczekiwanym przez zgromadzonych gości punktem 
programu był werdykt dotyczący trzech laureatów PNA w kategorii 
kreacje artystyczne. Zdobywcami Nagrody zostali: Jacek Kornacki za 
kuratorstwo i organizację wystawy „Féte Funèbre” w Akademii Sztuk 
Pięknych w Gdańsku, Antoni Pawlak za nowy tom poetycki „Walizka 
światła”, nasycony sarkazmem, ironią oraz dystansem do świata 
i samego siebie oraz Mikołaj Trzaska za kompozycję monumentalnej 
ścieżki dźwiękowej do filmu „Wołyń” w reżyserii Wojciecha Smarzow-
skiego. Laureaci otrzymali statuetki Gryfa Pomorskiego oraz nagrody 
finansowe w wysokości 15 tys. złotych każda.

Ach, gdzie podziały się te czasy, kiedy 3 Maja w Gdańsku pokazywa-
ny był w ogólnopolskiej telewizji... Tłumy samorządowców, polityków, 
środowiska konsularnego, posłów, senatorów zbierało się pod pomni-
kiem Jana III Sobieskiego aby uczcić uchwalenie pierwszej w Europie 
konstytucji. Poniższymi zdjęciami wspominamy chwile, gdy w asyście 
marynarki wojennej, policji, grup rekonstrukcyjnych gdańszczanie 
oddawali cześć ojczyźnie i jej historii. Dziś gdańskie uroczystości są 
zbyt skromne, jak na upamiętnienie takiego wydarzenia...

Artysta jest źródłem dzieła, dzieło jest źródłem artysty...

Ponadto, jak co roku marszałek przyznał Wielką Pomorską Nagrodę Ar-
tystyczną w wysokości 20 tys. złotych za całokształt wybitnych osiągnięć 
artystycznych lub dokonań na rzecz kultury. Nagroda powędrowała do 
Pawła Huelle za wybitną twórczość literacką – powieści, opowiadania, 
sztuki teatralne, eseje – zawsze mocno związane z Gdańskiem i Pomo-
rzem oraz za mistrzowskie konstruowanie wątków wiążących nasz region 
z kulturą europejską i  twórczość, która pomaga nam lepiej zrozumieć sa-
mych siebie.

Gdzie te czasy, kiedy najwyższe władze miasta i województwa, 
w towarzystwie miejskich radnych składały kwiaty pod pomnikiem 
Jana III Sobieskiego i uczestniczyły w miejskich uroczystościach? Na 
naszym zdjęciu: prezydent Gdańska Paweł Adamowicz oraz radni: 
Piotr Dzik, Agnieszka Pomaska, Maciej Krupa. Maj 2008.
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Na dzień przed Świętem Konstytucji 3 Maja, czyli w Święto Flagi na terenie parafii p.w. Najświętszej Marii Panny 
Królowej Polski w Gdyni, miał miejsce wieczór pieśni patriotycznych. Połączony był on z inauguracją prezydenckiej 
wystawy „Droga do Wolności", którą jako pierwszy na Pomorze sprowadził radny sejmiku województwa pomorskie-
go, jeden z bardziej „widocznych" patriotów w regionie – Jarosław Bierecki.

- Drugiego maja, czyli tego dnia którego się dziś spotkamy wybuchło 3 Powstanie Śląskie, 
musimy o tym pamiętać i czcić te powstania, w wyniku których Polska się odradzała. Właśnie 
dzięki zrywom, zrywom narodowo-wyzwoleńczym. Czy wiedzą Państwo dlaczego 2 maja jest 
dzień flagi? Otóż 2 maja 1945 r. żołnierz polski zatknął polską biało-czerwoną flagę nad Ber-
linem i dlatego 2 mają mamy to święto. Nie dlatego, że wstąpiliśmy do Unii, tylko dlatego, 
że nad Berlinem powiewała polska flaga – mówił inicjator spotkania Jarosław Bierecki. (...) 
Sprowadzona przeze mnie z Warszawy dla Państwa wystawa została specjalnie na czas świąt 
majowych. Polecam ją każdemu i proszę aby zwrócić uwagę na drogę Legionów, na legionistów, 
czyli Tych którzy zaczynali tę niepodległość wykuwać. A mój strój mówi już o 3 kwestii, czyli 
Konstytucji 3 Maja, która już jutro, ja co prawda uważam, że my jako naród zawsze mieliśmy 
konstytucję, czyli dużo wcześniej. Bo jakim ustrojem kierowała się I Rzeczpospolita? To była 
demokracja szlachecka, a my byliśmy prawdziwym państwem demokratycznym – dodał radny SWP.

W majowy wieczór w Gdyni rozdano śpiewniki „Nieszpory patriotyczne” i razem śpiewano 
utwory ku czci ojczyzny. Wszyscy zebrani otrzymali także biało-czerwone wstążki i flagi. Na-
stępnie uroczyście zainaugurowano wystawę, która można podziwiać w Gdyni przy ul. Armii 
Krajowej 26. 

- Dla nas Piłsudczyków RP rok 1914, 6 sierpnia to jest odzyskanie Niepodległości. To jest 
droga którą przebyli Piłsudczycy, legioniści i cały naród polski, po to żeby w 1918 roku od-
zyskać niepodległość. Dlatego dziś świętujemy ten dzień, a prezydencka wystawa „Droga do 
Wolności” po raz pierwszy pojawiła się na Pomorzu 6 kwietnia w Cetniewie. Rozpoczęliśmy tą 
wystawą obchody 100-lecia Niepodległości, które będą miały miejsce w przyszłym roku. To jest 
również 150. rocznica urodzin marszałka Piłsudskiego, którą będziemy obchodzić w grudniu 
tego roku – mówił  prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP gen. Stanisław Śliwa. 

- To wielkie wydarzenie dla miasta, dla Gdyni (...), dziękuję wszystkim którzy przybyli. Aby 
powiedzieć, że jesteśmy razem, że kochamy naszą ojczyznę, kochamy nasze miasto, a więc na 
ręce pana płk. Jarosława Biereckiego składam ogromne słowa wdzięczności. Nie byłoby tego 
wszystkiego gdyby nie Jego rodzina, żona, dzieci, wszyscy się w to przedsięwzięcie zaanga-
żowali, jak to u pana Jarosława nie było wyjścia, ale czynili to z radością (...). Śpiewajmy na 
część Rzeczypospolitej – mówił proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski w Gdyni ks. prałat 
dr. Edmund Skalski. 

Gdynia patriotycznie i z „Drogą do Wolności”
Ks. kmdr. dr. prałat Marian Próchniak – dusz-
pasterz Marynarki Wojennej

Gospodarz spotkania: proboszcz parafii 
pw. NMP Królowej Polski w Gdyni ks. 
prałat dr. Edmund Skalski

Strój radnego SWP Jarosława Biereckiego przypo-
minał o święcie 3 Maja

Prezes Zarządu Krajowego 
Związku Piłsudczyków RP gen. 
Stanisław Śliwa

Posłanka Małgorzata Zwiercan oraz radny Sejmiku Województwa Po-
morskiego Piotr Karczewski wraz z małżonką Katarzyną
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„Ufaj i wierz, Boża siła pomaga i uzdrawia!"- to jedno z głównych haseł Brunona Gröninga. To znany chyba wielu 
Pomorzanom człowiek obdarzony niezwykłą mocą czy też uzdrowiciel, korzystający z siły życiowej, uzdrawiającej 
często nazywanej także siłą bożą. Gröning w dużej mierze opierał się na intuicyjności, zaznaczał że każdy człowiek, 
jeżeli tylko chce może przyjąć uzdrawiającą siłę.  

Gröning wielu środowiskach jest znany 
także jako Bruno Groenkowski, dziecko pol-
sko-niemieckiego małżeństwa. Karierę uzdro-
wiciela rozpoczął po II wojnie światowej, jako 
jeden z przesiedleńców z Gdańska razem 
z żoną i synem trafi do obozu w Dillenbergu. 
Właśnie tam zaczęli zgłaszać się do niego  
chorzy potrzebujący pomocy. Jako dziecko 
często modlił się w Oliwie, pod kapliczką 
przy ul. Zajęczej. Podobno bardzo dobrze czuł 
się w obecności przychodzących do niego 
zwierząt, zazwyczaj chorych. Swoją obecno-
ścią miał uspokajać zwaśnionych dorosłych. 
Według wielu źródeł, które postronnemu 
czytelnikowi mogą się kojarzyć z pismami 
hagiograficznymi, miał przepowiedzieć daty 
rozpoczęcia obu wojen światowych.   

„Jeżeli dobrowolnie oddacie Państwo 
chorobę, żebym mógł ją od Was zabrać, to 
dobrze. Jeżeli trzymacie ją mocno, to wtedy 
nie wolno mi nic uczynić. Zabrania tego 
siódme przykazanie: „Nie kradnij”. Gdy-
bym siłą zabrał człowiekowi chorobę, wtedy 
zgrzeszyłbym. Nie wolno mi kraść! Kto swoją 
chorobę kocha, ten trzyma ją mocno, kto 
może o niej zapomnieć, od tego zabiorę ją, 
żeby ją dobrowolnie oddał, nie tylko w my-
ślach, również w czynach. Musicie Państwo 
słuchać mojego słowa! Ja nie chcę na Was 
wpływać. Jeżeli oddacie chorobę dobrowolnie, 
wtedy zabiorę od Was wszystkie cierpienia”- 
mawiał Gröning.

Jego postać jest obwiana tajemnicą. Wiele 
osób zarzuca mu manipulacje, inne próbują 
jego metod z wiary lub ciekawości. Według 
Gröninga człowiek przypomina pewnego 
rodzaju baterię, w życiu codziennym traci 
energię na skutek wielu wydarzeń. Pozba-
wiony energii - siły życiowej, staje się pusty 
i niezdolny do działania. Wiara w dobre 
siły, jak i chęć uzdrowienia są warunkami 
koniecznymi do odzyskania sił. Człowiek 
jest otoczony pozytywnymi, uzdrawiającymi 
siłami, które jedynie musi do siebie przyjąć. 

Według niego nie istnieją choroby nieule-
czalne, trzeba jedynie uwierzyć w leczniczą 
moc ducha. Aby przyjąć Heilstrom, człowiek 
otwarty na siłę, siedzi z dłońmi otwartymi, 
skierowanymi do góry. Ręce i nogi powinny 
być skrzyżowane. Tego typu zabieg utrudnia 
myślenie o negatywnych rzeczach - trzeba 
skupić się na pięknie. Energia wpływają-
ca do organizmu, zaczyna oddziaływać na 
chore organy. 

Obecnie istnieje Koło Przyjaciół uzdrowi-
ciela, w którym członkowie głównie medy-
tują, próbując otworzyć się na boską moc. 
Na forach internetowych dotyczących osoby 
uzdrowiciela-mistyka, jest wiele różnych 
opinii, te negatywne przeważnie wychodzą 
spod rąk osób, które nie doświadczyły tego 
typu próby i negują sens istnienia Koła. 
Nauki Gröninga mają na celu osiągnięcie 
szczęścia i uwolnienie się od dolegliwości 
duchowych i cielesnych. Wiążą się z duchową 
wiarą, nie scjentystyczną nauką. Z relacji 
członków ugrupowania wynika, że wiele 
oskarżeń pod jego adresem jest zupełnie 
bezpodstawnych, a informacja o zakazach 
kontaktu z lekarzami osób należących do 
ugrupowania jest nieprawdziwa. 

„Ta moja nauka jest oczywistą życiową 
mądrością, według której żyje już wielu 
moich przyjaciół, odnosząc sukces. Dzięki 
przyjęciu tej nauki nastąpiła w nich całko-
wita przemiana, która w wielu przypadkach 
doprowadziła nawet do uzdrowienia"- mówił 
Gröning na temat swojej pracy. 

Bruno Gröning - duchowy uzdrowiciel, który pomógł wielu

Bruno Gröning (ur. 30 maja 1906 w Oli-
wie koło Gdańska jako Bruno Grönkowski, 
zm. 26 stycznia 1959 w Paryżu) – nie-
miecki uzdrowiciel duchowy. Popularny 
w Niemczech po zakończeniu II wojny 
światowej na przełomie lat czterdziestych 
i pięćdziesiątych. Grób Bruno Gröninga jest 
miejscem spotkań sympatyków jego uzdro-
wicielskich idei. W 1958 roku założono 
stowarzyszenie na jego cześć. 

EKSKLUZYWNE SZYCIE NA MIARĘ I NIE TYLKO! DLA PAŃ I PANÓW.
GARNITURY, SPODNIE, MARYNARKI, SPÓDNICE, KAMIZELKI,  

PŁASZCZE, MUNDURY, FRAKI, SMOKINGI
Gdańsk - ul. Stary Rynek Oliwski 5

Gdynia - ul. Pułaskiego 9 / Świętojańska 11





Pomorska lewica, choć z roku na rok coraz skromniejsza spotkała 
się tradycyjnie pod pomnikiem „Tym co za polskość Gdańska„ przy 
ulicy Podwale Staromiejskie był uczcić Święto Pracy. W dniu tym 
obchodzono także 13. rocznicę przystąpienia do Unii Europejskiej, 
zgodnie z podpisanym traktatem z 16 kwietnia 2003 r. 

- 127 lat obchodów Święta Pracy jest jedną z ważnych tradycji (...). Na historii 
uczyliśmy się dat, zdarzeń, w mniejszym stopniu przyczyn i skutków, różnych 
procesów społecznych (...). Jak to się stało,że wydarzenia wcześniejsze z 1896 
r. z Chicago były wydarzeniami, które zapoczątkowały obchody święta 1 Maja – 
Święta Pracy (...). Praca była postrzegana przez lata, jako coś za karę. Wszyscy 
znamy cytat z Biblii – „W pocie czoła zdobywać chleb swój będziesz" (...). Na 
szczęście u nas obecnie praca jest traktowana nie tylko jako coś złego, ale jako 
przywilej. My w tej chwili wewnątrz naszego kraju staramy się walczyć o to, by 
stosunki pracy były jak najlepsze, żeby hasła lewicy – wolność, równość, bra-
terstwo, nie były hasłami pustymi. Żeby wolność miała charakter ekonomiczny, 
równość była poza sprawiedliwością społeczną, a braterstwo było u wszystkich. 
Chodzi o takie kształtowanie stosunków społecznych, aby żadna z grup nie była 
wkluczona, żeby jedna nie podlegała drugiej 
– mówił b. wojewoda Henryk Wojciechowski.

Na uroczystości odczytano również list od 
szefa SLD Włodzimierza Czarzastego: - Dziś 
walka o wolność jest najważniejsza. Walka 
o wolność ma również twarz kobiety. Kobiety, 
która walczy o prawo o decydowaniu o sobie 
i o swoim ciele, która walczy o wolność od 
przemocy, która walczy o świecki charakter 
państwa. Wreszcie która walczy o prawo do 
pomocy od swego państwa w sferze żłobków 
i przedszkoli. Wspieramy tą walkę, niech się 
świeci 1 Maja, niech żyje Polska! 

Dziękujemy za przywilej pracy!

Tłumny 1 Maja w Gdańsku to już przeszłość. Nie ma już pochodów pierwszomajowych, ani też tych gdańską ul. Długą z flagami, sztandarami 
i transparentami. Mało działaczy lewicy pamięta o obchodach na Pomorzu. Dlatego na poniższych zdjęciach wspominamy rok 2007. Nie brakowało 
wówczas jednej z najaktywniejszych działaczek lewicy Izabeli Jarugi-Nowackiej czy Longina Pastusiaka. Nawet nasz reporter uwiecznił postać prof. 
Joanny Senyszyn, która na gdańskim 1 Maju pojawiła się wówczas jednorazowo...

B. poseł. b. marszałek, a obecnie marszałek honorowy Stowarzyszenia 
Parlamentarzystów Polskich Jerzy Zakrzewski oraz b. radna Miasta 
Gdańska Barbara Meyer

Lider SLD w Gdańsku, b. szef „Teatru Miniatura” Krzysztof 
Andruszkiewicz (po prawej)

B. wiceprzewodniczący RMG Aleksander Żubrys i radna Barbara Meyer

Działacz SLD Aleksander Komasa i b. minister edukacji Franciszek 
PotulskiCoraz mniej działaczy lewicy gromadzi się pod pomnikiem „Tym co za polskość Gdańska”

Przemawia b. wojewoda Henryk 
Wojciechowski
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Objawienia Matki Boskiej miały miejsce 
w Fatimie (Portugalia) w 1917 roku. Według 
przekazywanej tradycji fatimskie dzieci miały 
stać się powiernikami tajemnic Matki Boskiej, 
która w okresie od 13 maja do 13 października 
powierzała dzieciom kolejne wiadomości doty-
czące przyszłości świata. W 1917 roku trwała 
jeszcze I wojna światowa, jej zakończenie 
zostało przepowiedziane przez Maryję. Łucja, 
Franciszek i Hiacynta, dzieci w wieku od 7 do 
10 lat zostały obdarzone łaską Matki Zbawi-
ciela i wtajemniczone w część boskiego planu. 

Matka Boska z miesiąca na miesiąc po-
wierzała dzieciom coraz nowsze informacje 
i zadania. Podczas sześciu objawień zdradziła 
im trzy tajemnice: ukazującą wizję piekła 
i grzeszników, przepowiednię II wojny świa-
towej oraz kolejną „przeznaczoną dla samych 
papieży” mówiącą o kapłanie, który miał 
zginąć od kul. Dużo osób uważa, że trzecia 
tajemnica mówiła o papieżu Janie Pawle II.  

Franciszek i Hiacynta zmarli w niedługim 
czasie po objawieniach. Jan Paweł II beatyfi-
kował oboje 13 maja 2000 roku. Informacje 
o Maryjnych tajemnicach przekazywała Łucja, 
która najpierw wstąpiła do Zgromadzenia 
Sióstr św. Doroty, później po otrzymaniu zgody 
papieża przeniosła się do zakonu Najświętszej 
Maryi Panny z Góry Karmel. Łucja pierwszą 
tajemnicę przedstawiła w 1941 roku w „Trze-
cim wspomnieniu” adresowanym do biskupa 
diecezji Leirii: „Pani Nasza pokazała nam 
morze ognia, które wydawało się znajdować 
w głębi ziemi; widzieliśmy zanurzone w tym 
morzu demony i dusze niczym przezroczyste, 
płonące węgle, czarne lub brunatne, mające 
ludzką postać, pływające w pożarze, unoszone 
przez płomienie, które z nich wydobywały się 
wraz z kłębami dymu, padając na wszystkie 
strony jak iskry w czasie wielkich pożarów, 
pozbawione ciężaru i równowagi, wśród bole-
snego wycia i jęków rozpaczy, tak że byliśmy 
przerażeni i drżeliśmy ze strachu. Demony 
miały straszne i obrzydliwe kształty wstręt-
nych, nieznanych zwierząt, lecz i one były 
przejrzyste i czarne. Ten widok trwał tylko 
chwilę. Dzięki niech będą naszej dobrej Matce 
Najświętszej, która nas przedtem uspokoiła 
obietnicą, że nas zabierze do nieba (w pierw-
szym widzeniu). Bo gdyby tak nie było, sądzę, 

że bylibyśmy umarli z lęku i przerażenia.” 
Druga tajemnica ujawniona w tym samym 

wyznaniu, co pierwsza zawiera przepowied-
nię II wojny światowej, klęsk, prześladowań 
chrześcijan i Kościoła katolickiego: „Widzieli-
ście piekło, dokąd idą dusze biednych grzesz-
ników. Aby ich ratować, Bóg chce ustanowić 
na świecie nabożeństwo do mego Niepoka-
lanego Serca. Jeśli zrobi się to, co ja wam 
mówię, wiele dusz zostanie uratowanych, 
nastanie pokój na świecie. Wojna się skończy. 
Ale jeżeli się nie przestanie obrażać Boga, to 
za pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się druga, 
gorsza. Kiedy ujrzycie noc oświetloną przez 
nieznane światło, wiedzcie, że to jest wielki 
znak, który wam Bóg daje, że ukarze świat 
za jego zbrodnie przez wojnę, głód i prześla-
dowania Kościoła i Ojca Świętego. Żeby temu 
zapobiec, przyjdę, by żądać poświęcenia Rosji 
memu Niepokalanemu Sercu i ofiarowania 
Komunii św. w pierwsze soboty na zadość-
uczynienie. Jeżeli ludzie me życzenia spełnią, 
Rosja nawróci się i zapanuje pokój, jeżeli 
nie, Rosja rozszerzy swoje błędne nauki po 
świecie, wywołując wojny i prześladowania 
Kościoła. Dobrzy będą męczeni, Ojciec Święty 
będzie bardzo cierpieć, wiele narodów zostanie 
zniszczonych, na koniec zatriumfuje moje 
Niepokalane Serce. Ojciec Święty poświęci 
mi Rosję, która się nawróci, a dla świata 
nastanie okres pokoju.” 

Trzecia została ujawniona najpóźniej. Z po-
czątku siostra Łucja nie chciała jej ujawniać, 
ale po naleganiach biskupa spisała ostatnią 
tajemnicę, która po kilku latach trafiła do rąk 
papieża. Dokument spoczął w archiwum Waty-
kanu. Dopiero w 2000 roku, papież Jan Paweł 
II ujawnił wszystkim wiernym treść ostatniej 
tajemnicy: „Piszę w duchu posłuszeństwa Tobie, 
mój Boże, który mi to nakazujesz poprzez Jego 
Ekscelencję Czcigodnego Biskupa Leirii i Twoją 
i moją Najświętszą Matkę. Po dwóch częściach, 
które już przedstawiłam, zobaczyliśmy po lewej 
stronie Naszej Pani nieco wyżej Anioła trzy-
mającego w lewej ręce ognisty miecz; iskrząc 
się wyrzucał języki ognia, które zdawało się, 
że podpalą świat; ale gasły one w zetknięciu 
z blaskiem, jaki promieniował z prawej ręki 
Naszej Pani w jego kierunku; Anioł wskazując 
prawą ręką ziemię, powiedział mocnym gło-

sem: Pokuta, Pokuta, Pokuta! I zobaczyliśmy 
w nieogarnionym świetle, którym jest Bóg: 
coś podobnego do tego, jak widzi się osoby 
w zwierciadle, kiedy przechodzą przed nim: 
Biskupa odzianego w Biel mieliśmy przeczucie, 
że to jest Ojciec Święty. Wielu innych Biskupów, 
Kapłanów, zakonników i zakonnic wchodzących 
na stromą górę, na której szczycie znajdował 
się wielki Krzyż zbity z nieociosanych belek 
jak gdyby z drzewa korkowego pokrytego korą; 
Ojciec Święty, zanim tam dotarł, przeszedł przez 
wielkie miasto w połowie zrujnowane i na poły 
drżący, chwiejnym krokiem, udręczony bólem 
i cierpieniem, szedł modląc się za dusze mar-
twych ludzi, których ciała napotykał na swojej 
drodze; doszedłszy do szczytu góry, klęcząc 
u stóp wielkiego Krzyża, został zabity przez 
grupę żołnierzy, którzy kilka razy ugodzili go 
pociskami z broni palnej i strzałami z łuku 
i w ten sam sposób zginęli jeden po drugim 
inni Biskupi, Kapłani, zakonnicy i zakonnice 
oraz wiele osób świeckich, mężczyzn i kobiet 
różnych klas i pozycji. Pod dwoma ramionami 
Krzyża były dwa Anioły, każdy trzymający w ręce 
konewkę z kryształu, do których zbierali krew 
Męczenników i nią skrapiali dusze zbliżające 
się do Boga.” 

Tajemnice Fatimskie po 100 latach nadal 
wywierają ogromne wrażenie na wiernych. 
Obchody uczczenia rocznicy powierzenia 
sekretów dzieciom przez Matkę Boską będą 
celebrowane we wszystkich katolickich ko-
ściołach. W związku z tym papież Franciszek 
ma odwiedzić Fatimę i razem z wiernymi 
w miejscu objawień modlić się w intencji 
świata. Na Pomorzu również będą organizo-
wane obchody rocznicowe. Jedno z polskich 
biur podróży ma nawet w swojej ofercie ty-
godniową pielgrzymkę do Fatimy. 

Za nami pierwsze z uroczystości związane z majowymi objawieniami maryjnymi. Ten rok jest jednak wyjątkowy – 
mija właśnie 100-lecie objawień Maryi w Fatimie. Świętują kościoły katolickie na całym świecie, a sam papież Fran-
ciszek zapowiedział udział w majowych obchodach w Portugalii. 

To już 100 lat „legendy” fatimskiej!

Jak czytamy na stronie: Fatima.pl: „W chwili objawień Najświętszej Maryi Panny, Łucja 
de Jesus, Franciszek i Hiacynta Marto mieli po dziesięć, dziewięć i siedem lat. Cała trójka 
mieszkała w Aljustrel, w miejscu należącym do parafii fatimskiej. Objawienia miały miejsce 
na małym skrawku ziemi należącym do rodziców Łucji, nazywanym Cova da Iria, i znajdu-
jącym się dwa i pół kilometra od Fatimy na drodze do Leirii. Matka Boża ukazała się im na 
krzewie zwanym ilex, będącym karłowatą odmianą dębu, mierzącym nieco ponad metr wy-
sokości. W Fatimie i okolicznych miejscowościach brak jest noclegów na 12 i 13 maja, czyli 
na dni, w czasie których odprawiane będą kulminacyjne uroczystości obchodów stulecia 
objawień Maryi trojgu portugalskim pastuszkom. Z informacji ekspertów krajowego sektora 
turystycznego wynika, że większość pielgrzymów, którzy aktualnie próbują zarezerwować 
nocleg musi poszukiwać wolnych pokojów w miastach oddalonych od sanktuarium o 130 
kilometrów, takich jak Lizbona czy Aveiro". 

www.wieczorpomorze.pl12
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Tomasz Burek jako krytyk literacki debiutował w latach 50. recen-
zją „Nie ma Moliera” ze spektaklu „Don Juan”. W latach 60. ściśle 
współpracował z czasopismem „Twórczość”, jednym z najbardziej 
znanych i poważanych pism dotyczących krytyki literackiej i historii 
literatury, drukował w „Tekstach Drugich”, cieszących się podobną 
renomą. Później wykładowca na „Uniwersytecie Latającym”, członek 
Towarzystwa Kursów Naukowych. W latach 80. był członkiem „Soli-
darności”, współpracował z radiem Wolna Europa. 

Przez wiele lat pracy stworzył ogromny dorobek naukowy, o którym 
później wypowiadał się w sposób  żartobliwy i ironiczny. W książce 
„Dzieło niczyje” wydanej w 1996 roku pisał: „...mam poczucie, że 
zajmowałem się czymś nieistotnym i że właściwie zmarnowałem 
swoje życie. Toteż ze strasznym zawstydzeniem spoglądam na okre-
ślenie «krytyk literacki», które figuruje przy moim nazwisku, bo mam 
świadomość, wierzcie lub nie, jakiejś szarlatanerii, którą uprawiałem 
przez prawie czterdzieści lat. Mówię – prawie, bo od paru lat mam też, 
na szczęście, poczucie budzenia się, ocknięcia, otrzeźwienia. I może 
dlatego wykonuję mój zawód nieco powściągliwiej, co oznacza, że 
właściwie przestaję uprawiać krytykę literacką”. 

Środowiska akademickie i literackie ceniły jego pracę i opinie kry-
tyczne. Niesamowity dorobek jego pracy był wielokrotnie doceniany. 
Przypomnijmy, że Burek jest laureatem Nagrody im. Stanisława Piętaka, 
Nagrody Fundacji im. Kościelskich, Nagrody Życia Literackiego, Złotego 
Medalu Zasłużonego Kulturze Gloria Artis oraz Nagrody Mistrza przy-
znanej przez sopocki dwumiesięcznik literacki „Topos”. Burka należy 
docenić także za udział w tworzeniu pierwszych, wolnomyślicielskich 
pism, jak „Zapis”, czy wyżej wspominane „Teksty drugie”. Autor wielu 
pozycji literaturoznawczych np. „Jaka historia literatury jest nam po-
trzebna?", w której postulował interesującą, nową formę odczytania 
kultury, inspirowaną gombrowiczowską groteską i twórczością Cze-
sława Miłosza. Prywatnie Tomasz Burek był wielkim przeciwnikiem 
lewicującej twórczości Olgi Tokarczuk (autorki ostatnio głośnej książki 
„Prowadź swój pług przez kości umarłych”). 

Burek przez ponad pół wieku stworzył wiele tekstów krytycznych 
związanych z religią chrześcijańską i etyką w literaturze. Jego twórczość 
przeżywała ewolucję, budując indywidualny i oryginalny styl. Często 
dotykał tematów związanych z kryzysem moralnym współczesnej cy-
wilizacji, odbudową poczucia narodowego i poszukiwaniem Boga np. 
„Mężny chrześcijanin patrzy na świat współczesny”, „Krytyka literatury 
a sprawa polska”, „Dialog wolności i konieczności albo historyczne 

wtajemniczenie” czy „Gustaw Herling-Grudziński i Stefan Żeromski: 
zestawienie i przeciwstawienie”. Oprócz tego Burek był znawcą poezji 
Stanisława Młodożeńca, oraz autorem szkiców literackich dotyczących 
Ryszarda Zengla, tekstów krytycznych Andrzeja Kijowskiego, dzieł 
Stanisława Brzozowskiego, esejów Herlinga-Grudzińskiego i listów 
Jarosława Iwaszkiewicza.

W spojrzeniu „mistrza” było coś oryginalnego, nie można było 
zarzucić mu patrzenia wstecz i odgrzewania starych ideałów. Wyszuki-
wał młode talenty, jako członek jury brał udział w wielu prestiżowych 
konkursach i towarzyszył wschodzącym literatom. W 2007 roku został 
odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za 
znamienite zasługi na rzecz niepodległości Polski. Wyznawał wartości 
katolickie, był jednym z członków Ogólnopolskiego Komitetu Poparcia 
Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich w 2015 roku. 

Nie żyje Tomasz Burek, ceniony krytyk literacki i historyk sztuki, wieloletni pracownik naukowy Instytutu Badań 
Literackich PAN. Zmarł w szpitalu w Pruszkowie mając 79 lat. 

Literatura wiele straciła...

Łukasz Zaremba 29-letni działa PO z Gdańska, b. szef 
Młodych Demokratów na Pomorzu, b. doradca premier 
Ewy Kopacz nie jest już członkiem Platformy. Jak dowia-
dujemy się w kuluarach przyczyną odejścia z jej szeregów 
jest nienajlepsza relacja z Grzegorzem Schetyną. Łukasz 
jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. Z poparciem 
premier Ewy Kopacz, która wiele mu pomogła w kampanii 
zdobył ok. 5 tys. głosów w wyborach na posła z naszego 
regionu. To jednak nie wystarczyło by zasilić sejmową 
ławę. Troszeczkę lepsza okazała się bowiem radna miasta 
Gdańska Małgorzata Chmiel, która zdobyła mandat. Jak 
się okazuje Łukasz prowadzi obecnie firmę, której wła-
ścicielem najprawdopodobniej jest b. minister transportu 
Sławomir Nowak. Czy jeden z dynamiczniejszych pomor-
skich b. Młodych Demokratów jeszcze wróci do politycznej  
rzeczywistości?

Asystent premier  
poza partią!

Premier Ewa Kopacz i jej doradca Łukasz Zaręba podczas jednej z wizyt na Pomorzu



7 maja o godzinie 12.00 odprawiono uroczystą mszę, której prze-
wodniczył przedstawiciel ojca świętego abp Salvatore Pennacchio, 
nuncjusz apostolski w Polsce. Na wzgórzu zabrało się tysiące wiernych 
z okazji 25. rocznicy utworzenia Archidiecezji. We mszy wzięli udział 
bp Edward Janiak z diecezji kaliskiej oraz bp Ryszard Kasyna, bp 
Piotr Krupa i bp Wiesław Śmigiel z diecezji pelplińskiej. - Jak co roku 
gromadzimy się na tym Wzgórzu, ale po raz pierwszy, odkąd tylko to 
wzgórze istnieje, przybywa tu nuncjusz apostolski, przedstawiciel Ojca 
Świętego, którego serdecznie witamy - mówił abp Sławoj Leszek Głódź. 
- Gromadzimy się dzisiaj na tym Wzgórzu jako czciciele św. Wojciecha, 

aby podziękować za jego męczeńską ofiarę. Towarzyszy nam zaduma 
nad teraźniejszością, ale także troska o przyszłość naszego Kościoła 
- mówił podczas mszy bp Śmigiel.- W tę refleksję wpisuje się dzięk-
czynienie za dwadzieścia pięć lat Archidiecezji Gdańskiej i Metropolii 
Gdańskiej, której św. Wojciech jest patronem. Św. Wojciech wprowadził 
Gdańsk do historii, ponieważ pierwsza wzmianka o mieście pojawiła 
się w „Żywocie św. Wojciecha”. Ten biskup - męczennik przyniósł 
na tę ziemię chrześcijaństwo oraz przemienił jej oblicze. Nasz wielki 
rodak, papież Jan Paweł II powiedział w Gnieźnie w homilii z okazji 
tysiąclecia śmierci św. Wojciecha w 1997 roku, że ta jego śmierć dała 

Jak co roku, na Wzgórzu św. Wojciecha gromadzili się wierni z całego województwa by wziąć udział we mszy świętej  
poświęconej św. Wojciechowi. Tegoroczne obchody połączono z jubileuszem Archidiecezji i Metropolii Gdańskiej. 

Tysiące wiernych w hołdzie patronowi Archidiecezji Gdańskiej

Archidiecezja  
Gdańska po-
wstała 25 marca 
1992 roku, na 
mocy decyzji pa-
pieża Jana Pawła 
II zawartej 
w bulli apostol-
skiej. Utworzono 
wówczas 14 
nowych diecezji, 
istniejące do tej 
pory podnie-
siono do rangi 
archidiecezji, 
dzięki czemu 
powstała m.in. 
Metropolia 
Gdańska. 

Na odpust św. Wojciecha przybył nuncjusz apostolski, przedstawiciel Ojca Świętego abp Salvatore Pennacchio

Biskup Zbigniew Zieliński witał się z Wieczesławem 
Augustyniakiem wieloletnim przewodniczącym Rady 
Miasta Sopotu

Z prawej starosta wejherowska Gabriela Lisius

List od prezydenta Andrzeja Dudy odczytała szefowa 
Kancelarii Prezydenta RP, minister Małgorzata Sadurska
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drugi początek Kościołowi na ziemiach polskich. Chrzest za Mieszka 
I zostaje potwierdzony krwią męczennika.

List od prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytała szefowa Kancelarii 
Prezydenta RP, minister Małgorzata Sadurska, oto fragment: - Gdańsk 
był i jest perłą w kornie Rzeczypospolitej, miastem ważnym i stra-
tegicznym. Miastem, o które Polska niejednokrotnie się upominała 
i walczyła. Należy pamiętać, że w historii miasta, w jego trudnych 
momentach, ważna rolę spełniali gdańscy duszpasterze, wspierali 
ludzi w czasach oporu, przeciwko nazistowskiej ideologii, w czasach 
wojny, niemieckiej okupacji, w okresie rządów komunistycznych, 
a także w wolnej Polsce, gdy odtwarzane były zręby nowoczesnego 
państwa i społeczeństwa. 

Pielgrzymka na Wzgórze św. Wojciecha odbywa się od 25 lat, odkąd 
powstała Archidiecezja Gdańska. Święty Wojciech jest jej patronem, 
dlatego też co roku, święto jest uroczyście obchodzone z udziałem 
władz kościelnych i lokalnych. Pierwsza pielgrzymka wyruszyła 
z Bazyliki Mariackiej z relikwiami świętego, pod przewodnictwem 
Kościelnej Służby Mężczyzn „Semper Fidelis” o godz. 9, druga ru-
szyła sprzed kościoła oo. Franciszkanów pw. Świętej Trójcy w Gdań-
sku, kolejne z Łęgowa z feretronem Maryi o 8:30 spod kościoła św. 

Mikołaja i dekanalna zaczęła się w Pruszczu Gdańskim o godzinie 
10:00 i wyruszyła spod kościoła Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 
w Pruszczu Gdańskim. 

Święty Wojciech patronuje również kościołom w Czechach, Wę-
grzech i Niemczech. W młodości podbierał nauki w Magdeburgu, 
pracę kapłańską rozpoczął w Pradze, gdzie wyróżniał się wśród 
duchowieństwa. Następnie, po śmierci biskupa Dytmara został wy-
brany na jego zastępcę i 29 czerwca 983 roku przyjął inwestyturę. 
Jego działalność obejmowała kilka dziedzin: udzielanie sakramentów, 
wygłaszanie kazań, troskę o duchownych i wykorzenianie pogań-
skich wierzeń. Później zwolniony z biskupich obowiązków i zaprzy-
jaźniony z cesarzem, Ottonem III  przebywał na jego dworze, skąd 
udał się na dwór jego sojusznika, Bolesława Chrobrego. Jego celem 
była chrystianizacja pogan, którzy osiedlili się w Prusach i Pomorzu 
Przedodrzańskim (Wiletowie). Jego misja rozpoczęła się w Gdańsku, 
gdzie na dzisiejszym wzgórzu nazwanym na cześć misjonarza po-
dejmował działalność chrystianizującą. Chrzcił w Gdańsku pogan 
i przygotowywał się do działalności w Prusach. Według podań św. 
Wojciech został zamordowany przez pogan w 997 roku w okolicy wsi 
Święty Gaj. Dwa lata później został kanonizowany. 

Na uroczystości przybyli: prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, wojewoda pomorski Dariusz Drelich, poseł Janusz Śniadek,  szefowa Kancelarii Prezydenta RP, minister Małgorzata 
Sadurska, prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt oraz wiceprzewodnicząca SWP Hanna Zych-Cisoń

Tysiące wiernych z całego województwa przybyło na Wzgórze św. Wojciecha w mionioną 
niedzielę Pielgrzymi jak co roku tłumnie przybywają na odpust św. Wojciecha

W uroczystościach odpustowych uczestniczył prezes Stowarzyszenia Sołtysów 
Województwa Pomorskiego Jan Zaborowski

aktualności



Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz nie ma powodu do narzekania z przyczyn finansowych. Z udostępnio-
nego niedawno oświadczenia majątkowego wynika, że prezydent w ciągu poprzedniego roku zarobiła 284 tys. zł. Należy 
do niej między innymi 200-metrowy dom, jacht pochodzący z 1999 roku, czy 78-m2 mieszkanie w Warszawie. Ach wielu 
teraz z Państwa może jej pozazdrościć... Ale czy na pewno?

Sprawa tego majątku, jak to w przypadku dużej liczby polityków 
bywa – czysta nie jest. A o tym, że „człowiek z natury jest zły” przeko-
nywał już dawno angielski filozof Thomas Hobbes. Któż z nas mając 
możliwość łatwego wzbogacenia się, zabezpieczenia na przyszłość 
siebie i swojej rodziny, łącznie z pokoleniem wnuków by tego nie 
zrobił... Niczego nie sugerując – ad rem!

Prezydent Warszawy w 2016 roku zgromadziła pokaźne oszczędno-
ści, bo aż 3 mln 235 tys. W dodatku może poszczycić się niezłą kwotą 
umieszczoną na koncie bankowym w obcych walutach. Opublikowane 
niedawno oświadczenie majątkowe głosi, że prezydent Warszawy za-
robiła brutto 159 tys. zł, podczas gdy jej miesięczna pensja wynosiła 
12 tys. złotych. Gwoli porównania: miejski skarbnik otrzymuje 27 
tys. złotych miesięcznie, a wiceprezydentowie – od 23 do 25 tys. zł. 

Waltz nie doliczyła do opublikowanego oświadczenia wartości łodzi  
żaglowej „Sasanka" (ok. 50 tys.) oraz 13-letniego Volvo XC 90 (ok. 
30 tys). Podliczając także wynagrodzenie prezydent jako wykładowcy 
Uniwersytetu Warszawskiego (122 tys. 925 zł) i prezydenta (159 
tys. 365 zł) i wartość 200 metrowego domu (1 mln 100 tys. zł.) oraz 
mieszkania (1 mln 500 tys. zł.) majątek Hanny Gronkiewicz-Waltz 
może liczyć nawet 6,4 mln. Funkcja prezydenta Warszawy nie jest 
jedyną, jaką pełni. Waltz oprócz tego prowadzi seminaria dla studen-
tów Uniwersytetu Warszawskiego. Tym sposobem otrzymała ponad 

123 tys. zł brutto oraz 1,8 tys. zł z publikacji naukowych. 
Prezydent Warszawy jest jednym z najbogatszych prezydentów 

w Polsce, jak donosi portal money.pl, w jego rankingu zajęła 2 miej-
sce. Jak zauważa serwis superbiz.pl fundusze inwestycyjne Hanny 
Gronkiewicz-Waltz zwiększyły się o 20 tysięcy złotych w porówna-
niu do poprzedniego roku. Przeciętny majątek prezydentów to 1,73 
miliona złotych, to aż 425 średnich zarobków przeciętnego Nowaka. 

„Człowiek z natury jest zły”... Każdy!

czytaj nas również na  www.wieczorpomorze.pl

Pomnik powstał z inicjatywy Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego. W uroczystości wzięli 
udział zastępca burmistrza Kartuz, Wojciech 
Jaworski, członkowie Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego, starosta kartuska Janina 
Kwiecień, senator Kazimierz Kleina, posłowie: 
Stanisław Lamczyk oraz Kazimierz Plocke. 

Florian Ceynowa był prekursorem dzia-
łalności społecznej na Kaszubach. Był pisa-
rzem, badaczem kaszubskiego folkloru, ale 
przede wszystkim twórcą pisowni języka ka-
szubskiego. Pomnik ku chwale jego pamięci 
umieszczono w miejscu, w którym Ceynowa 
został aresztowany w 1846 roku. Przebywając 
wcześniej w Królewcu dołączył do patriotycz-
nych kręgów konspiratorskich. Objęty zakazem 
opuszczania miasta, wyjechał na Pomorze 
i rozpoczął przygotowania ataku na pruskie 
koszary, znajdujące się w mieście, które miało 
objąć powstanie gen. Ludwika Mierosławskie-
go. Został aresztowany po nieudanej próbie 
ataku w drodze z Sianowa do Staniszewa. 
Skazany na śmierć łącznie z kilkoma innymi 
osobami biorącymi udział w konspiracji. Zo-
stał zwolniony z aresztu w ramach amnestii. 

Związany z Towarzystwem Historii i Staro-

żytności Pomorskich w Szczecinie. Był twórcą 
regionalizmu kaszubskiego. Wyniósł ludową 
mowę, na którą ówcześnie patrzono nieprzy-
chylnie  do rangi języka pisanego, tym samym 
umacniając kulturę regionu i wskazując na 
tradycję i wartości Kaszubów. Po II wojnie 
światowej, Ceynowa został „ponownie odkryty" 
między innymi przez profesora Uniwersytetu 
Gdańskiego, Andrzeja Bukowskiego w opra-
cowanej przez niego pozycji „Regionalizm 
kaszubski”. „Wrośnięty korzeniami głęboko 
w ziemię pomorską, czerpiący z niej podniety 
dla umysłu i serca, przypominał światu o ist-
nieniu nad Bałtykiem Kaszubów, jako jednej 
z pozostałości wielkiego niegdyś plemienia 
Słowian północno-zachodnich, w ciągu dziejów 
konsekwentnie wyniszczanych przez Niemców; 
upomniał się o ich prawo do życia, wskrzesił 
zmarłą rodzimą tradycję historyczną, językową 
i kulturalną. Rzucił ideę jej pielęgnowania 
rozszerzył ścieśnione  na skutek przebiegu 
dziejów pojęcie Pomorza w zasięgu dolnej Wi-
sły i dolnej Odry: stał się więc w połowie XIX 
wieku odnowicielem dawnej piastowskiej myśli 
pomorskiej oraz pierwszym sygnałem do od-
radzania się Słowiańszczyzny nadbałtyckiej”. 

Mimo ogromnej pracy na rzecz kfultury 
kaszubskiej za życia nie został doceniony, nie 
udało mu się stworzyć wokół siebie naukowego 
środowiska. Kolejni działacze korzystali z jego 
prac, tego typu trud podjął m.in. Hieronim 
Derdowski oraz wielu innych badaczy, którzy 
nawiązując do postulatów Ceynowy odbu-
dowali kaszubską kulturę i dołożyli kolejne 
cegły do awansu Kaszubów jako społeczności. 

7 maja w związku z 200. rocznicą urodzin Floriana Ceynowy w Stolicy Ka-
szub, na granicy Sianowa i Staniszewa stanął pomnik upamiętniający działal-
ność Ceynowy na rzecz kultury kaszubskiej.

Pomnik ojca przebudzenia Kaszubów

śmietanka towarzyska
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śmietanka towarzyska

Jan Pietrzak w 1967 roku założył znany w całym kraju „Kabaret pod Egidą”, jako kontynuację studenckiego kabaretu 
„Hybrydy”. Od tego momentu minęło już 50 lat, a Jan Pietrzak i jego zespół, bawią kolejne pokolenia Polaków. Na czym 
polega wyjątkowość „Kabaretu pod Egidą”?

W wypadku Jana Pietrzaka, jeśli nie wia-
domo o co chodzi, chodzi o inteligentny 
humor, którym zaraża wszystkich. 50 lat na 
scenie to niemałe osiągnięcie, które nie jest 
łatwo powtórzyć. Kultowy już „Kabaret pod 
Egidą” na każdym występie przyciąga rzeszę 
fanów dorosłych, jak i młodych, nie tylko na 
żywo, ale także przed telewizory na antenę 
TVP. Oprócz Jana Pietrzaka legendarnymi już 
członkami kabaretu były gwiazdy ówcze-
snego teatru i kina np. Barbara Krafftówna, 
Wojciech Siemion czy Jonasz Kofta. Do dziś 
znani, wielcy aktorzy w latach 80. dołączyli 
do zespołu np. Ewa Błaszczyk, Piotr Fron-
czewski, Edyta Geppert, Janusz Gajos. Jednym 
z najbardziej znanych i do dziś uwielbianych 
utworów jest piosenka „Gdzie Ci mężczyź-
ni?” Kabaret przez lata wypracował własny 
satyryczny styl, parodiujący rzeczywistość. 
Wśród osób, które pisały teksty dla kabaretu 
była także Agnieszka Osiecka, autorka wielu 
piosenek, sztuk teatralnych współpracująca 
z Polskim Radiem. 

Tegoroczny jubileusz jest wyjątkowy, po-
nieważ zbiega się z 80. urodzinami Jana Pie-
trzaka. 26 kwietnia z tej okazji artysta zagrał 
koncert w siedzibie Polskiego Radia. Oprócz 
tego ruszyła jubileuszowa trasa kabaretu 
pod nazwą „Pół wieku śmiechu”. W telewi-
zji co tydzień transmitowane są nagrania 
z występów współczesnych i archiwalnych. 

Kabaret zyskał chyba jednak największą 
popularność po upadku rządów Władysła-
wa Gomułki, kiedy władzę w partii przejął 
Edward Gierek. Repertuar grupy często wią-
zał się z tematami politycznymi. W latach 
80. kiedy o „Solidarności” zrobiło się głośno, 
kabaret również zdobył na popularności, 

w szczególności dzięki piosence „Żeby Polska 
byłą Polską”, napisaną przez Jana Pietrzaka 
i Włodzimierza Korcza. Pieśń stała się nie-
oficjalnym hymnem „Solidarności”. Zespół 
Jana Pietrzaka cieniono i nadal się ceni za 
ostre widzenie codzienności i krytykę spo-
łecznego zakłamania. 

Jana Pietrzaka często określa się mianem 
„ojca chrzestnego branży kabaretowej”. Do 
show wprowadził innowacyjny sposób nar-
racji, który później zyskał wielu sympaty-
ków naśladowców. Artysta pytany o zawód 
odpowiada „Wystawiam się na pośmiewisko 
i za to mi płacą”. Jego życiowym mottem jest 
„Po pierwsze - przetrwać, po drugie - nie 
śmierdzieć”. Pietrzak traktuje pracę kaba-
retową jako sposób na życie, wypowiadanie 
się o sztuce pozostawia publiczności, sam 
na scenie opowiada o najważniejszym. Panu 
Pietrzakowi z pewnością postawy życiowej 

i energii mogą zazdrościć nawet o połowę 
młodsi. 

Warto również przytoczyć jedno z głów-
nych haseł artysty: „życie jest za krótkie, 
by żyć byle jak.”

Poza działalnością artystyczną Pietrzak 
przeżył także epizod związany z polityką. 
Jako prawdziwy patriota w 1995 roku wystar-
tował w wyborach prezydenckich, wzorując 
się na Ronaldzie Reaganie, który również 
łączył zawody polityka i aktora. W 2005 
roku był członkiem Honorowym Komitetu 
Poparcia Lecha Kaczyńskiego w wyborach 
prezydenckich, w 2007 roku poparł Pra-
wo i Sprawiedliwość do Sejmu. W 2010 był 
członkiem Warszawskiego Społecznego Ko-
mitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego 
w wyborach prezydenckich, a 5 lat później 
został członkiem Ogólnopolskiego Komitetu 
Poparcia Andrzeja Dudy. 

Rozśmieszają nas do łez już 50 lat

Kabaret został założony w 1967 roku z inicjatywy Jana Pietrzaka. Członkami zespo-
łu artystycznego byli: Wojciech Brzozowicz, Jonasz Kofta, Barbara Krafftówna, Adam 
Kreczmar, Hanna Okuniewicz, Krzysztof Paszek, Anna Prucnal, Jan Raczkowski, Kazimierz 
Rudzki, Wojciech Siemion, Jan Stanisławski. Pierwszy występ odbył się 10 lutego 1968 
roku. W latach 1967–1975 siedzibą kabaretu był pałacyk Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych przy ulicy Chmielnej 5.Na początku lat osiemdziesiątych do zespołu dołą-
czyli: Ewa Błaszczyk, Ewa Dałkowska, Krzysztof Daukszewicz, Paweł Dłużewski, Jerzy 
Dobrowolski, Piotr Fronczewski, Janusz Gajos, Edyta Geppert, Kazimierz Kaczor, Marek 
Majewski, Wojciech Pszoniak. W latach dziewięćdziesiątych Kabaret pod Egidą miał stałe 
lokale w Krakowie i Bytomiu. Wśród jego członków znajdowali się: Maciej Damięcki, Marcin 
Daniec, Agnieszka Fatyga, Krzysztof Heering, Jacek Kaczmarski, Emilian Kamiński, Stani-
sław Klawe, Krzysztof Piasecki, Danuta Rinn, Krystyna Sienkiewicz, Andrzej Szczepkow-
ski, Marcin Wolski,

Ćwierć wieku temu w Gdyni... Jan Pietrzak i redaktor naczelny Wieczoru dr Michał Antoniszyn
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Marcin Daniec również zasilał skład kabaretu Jana 
Pietrzaka



Wybory samorządowe już niebawem. Zostało mniej czasu niż 
wszystkim zainteresowanym się wydaje! W minionych wyborach 
Platforma Obywatelska straciła miasto Kościerzynę. Burmistrzem 
został Michał Majewski, który raczej reprezentuje środowisko prawi-
cowe, choć nie zawsze chce się do tego przyznać. Pomorze to nie tylko 
kolebka PO, ale także jeden z najcięższych bastionów do obalenia dla 
Prawa i Sprawiedliwości. Jest już niemal pewne, że PO upatrzyła sobie 
kandydata na szefa kościerskiego magistratu. Nie możemy zdradzić 
nazwiska, ale nasz jasnowidz widzi tego kandydata przed oczyma... 
Jest młody, dynamiczny, niektórzy mówią, że aż za dynamiczny. Pełnił 
i pełni kilka ważnych funkcji nie tylko w województwie, ale także 
w Kościerzynie. Lubi rozwój i na niego stawia, co jest chyba nieco 
inne niż u obecnego burmistrza, który rządzi spokojnie. Całą swoją 
pracę opiera na kontynuacji rozpoczętych przez swojego poprzedni-
ka Zdzisława Czuchę inicjatyw i inwestycji. - To trochę mało jak na 
burmistrza – mówi nam Janusz mieszkaniec Kościerzyny. - Poza tym 
moja znajoma pracuje w urzędzie, wiem od niej, że obecny burmistrz 
cały czas siedzi na telefonie i prowadzi swoją firmę transportową 
w godzinach pracy. To chyba nie o to chodzi, żeby załatwiać swoje 
interesy za pieniądze podatników – kwituje nasz rozmówca. 

Czy Platforma szykuje się na Kościerzynę?

Jeśli nawet ktoś nie był zwolennikiem Zdzisława Czuchy to jedno trzeba mu przyznać – 
dla Kościerzyny zrobił naprawdę dużo! 

odkrywamy Pomorskie

Na kilka dni przed majowym świętem zaprosił uczniów z Żuław do wspólnego przygo-
towania paczek z flagami Polski, Unii Europejskiej i województwa pomorskiego. Paczki 
dotarły do szkół w regionie przed Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. – Chcieliśmy pod-
czas naszego spotkania zwrócić waszą uwagę jak ważne jest to, że jesteśmy razem. Mimo 
tego, że każdy z nas jest inny, jeden starszy, drugi młodszy. Mówimy tym samym językiem 
i żyjemy w granicach tego samego państwa, a flaga nas wszystkich łączy – przypomniał 
marszałek Struk. – Nie tylko w okresie świąt państwowych, ale i wtedy kiedy czujemy 
się radośni, w związku z ważnymi wydarzeniami, warto wywiesić biało-czerwoną flagę.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wocławach, Anna Kołatek podziękowała marszałko-
wi za tę lekcję patriotyzmu. – Lekcję, która poprzez wspólne działanie pozwoliła nam 
bardziej przybliżyć się do naszych symboli narodowych. Jak podkreślali uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Wocławach, przy okazji świąt państwowych nie tylko w szkole, ale 
i przy domach widoczne są biało-czerwone flagi. – Kiedy widzę powiewające flagi czuję 
dumę z tego, że jesteśmy Polakami – wspomniał Łukasz Gregorczyk, uczeń klasy V. Jego 
kolega z klasy VI, Antoni Czuba dodał: – Jesteśmy patriotami, bo patriotyzm to miłość 
do Ojczyzny. To jest bardzo dobre uczucie, bo mamy się z czego cieszyć. Mamy własne 
państwo, żyjemy w wolnym kraju i chcemy żeby nasza Ojczyzna była jeszcze lepsza.

Samorząd wojewódzki uczy od najmłodszych lat
Święto flagi już za nami. I choć pewnie każdy zabiegany dorosły już zapomniał o tym, jak ważna jest obecność flagi przy 
najważniejszych uroczystościach - kluczowe, że pamiętają najmłodsi. Tym razem lekcję historii odbyli uczniowie ze szkół 
z gminy Cedry Wielkie, a pomagał w niej sam marszałek województwa Mieczysław Struk.
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odkrywamy Pomorskie

 - Nie widzę zagrożenia dla budowy obwodnicy Starogardu Gdań-
skiego – zapewnił minister Smoliński. Podkreślił jednak, że nie 
wszystkie inwestycje, wpisane do Programu budowy dróg krajowych 
mają zapewnione finansowanie. Wiele z nich z programu wypadnie. 
– W budżecie państwa na inwestycje drogowe zaplanowane jest 107 
mld zł, podczas gdy koszt wszystkich zadań przekracza kwotę 200 
mld zł – poinformował. - Dlatego tak ważne jest, aby jak najszybciej 
ustalić przebieg starogardzkiej obwodnicy i uzyskać konieczne po-
zwolenia środowiskowe. Na tę chwilę finansowanie dla obwodnicy 
Starogardu jest zabezpieczone, ale im później zapadnie decyzja, tym 
będzie trudniej z jego otrzymaniem. Mimo to Kazimierz Smoliński 
zapowiedział, że zrobi wszystko, aby droga szybkiego ruchu, która 
uwolni miasto od ruchu tranzytowego, została zrealizowana.

Wiceprezydent Przemysław Biesek–Talewski przypomniał, że 
miasto jako zamawiający zbliża się do końca realizacji swojej czę-
ści projektu. - Kończymy opracowanie materiałów potrzebnych do 
uzyskania decyzji środowiskowej oraz studium techniczno-środo-
wiskowe i najprawdopodobniej w II półroczu przekażemy komplet 
dokumentów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – za-
znaczył wiceprezydent. Dodał, że miasto cały czas liczy, że zostanie 
wybrany wariant trzeci, czyli ten najbardziej wysunięty na południe 
od centrum Miasta. Oczywiście zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, 
o decyzję środowiskową wystąpi już GDDKiA, zaraz po przekazaniu 
jej pełnej dokumentacji jednego wybranego wariantu. Po jej otrzy-
maniu przekaże temat do Warszawy. Podkreślił, że to nie od miasta 
zależy czy decyzje w sprawie budowy obwodnicy zapadną szybko, 
czy nie.  – Okres trwania poszczególnych etapów przygotowań reali-
zacji budowy obwodnicy jak widać jest stosunkowo długi. Od decyzji 
o sfinansowaniu przez miasto Studium obwodnicy, która zapadła 
w 2014 roku do zakończenia I etapu przygotowań minęły 3 lata. 
To oznacza, że realizacja tego zadania nie nastąpi w najbliższych 
latach, bo trzeba przejść szereg procedur, żeby dobrze przygotować 
się do tej inwestycji – zaznaczył.

Wiceprezydent Biesek–Talewski przypomniał też o planowanej 
wspólnie z GDDKiA budowie ścieżki rowerowej do Stada Ogierów 
oraz przebudowie ronda na skrzyżowaniu krajowej 22 i ul. Skar-
szewskiej. Dla obu zadań miasto finansuje przygotowanie projektu 
budowlanego. Natomiast realizacją w chwili pojawienia się wolnych 
środków zajmie się GDDKiA. Dyrektor GDDKiA Radosław Kantak 
potwierdził ustalenia z władzami miasta. Omówił przy okazji zakres 
prowadzonych aktualnie prac GDDKiA, również na terenie powiatu 
starogardzkiego. Z kolei na temat stanu zaawansowania prac na 
drogach wojewódzkich 222, 229 i 224 wypowiedział się obecny 
na spotkaniu wicemarszałek Województwa Pomorskiego Ryszard 
Świlski. Poseł Jan Kilian poinformował wszystkich o planowanej 

wizycie sejmowej Komisji Infrastruktury w Starogardzie Gdańskim 
i Chojnicach. Komisja spędzi w stolicy Kociewia dwa dni 18 i 19 maja. 
Tematem jej obrad będzie kondycja dróg powiatowych i gminnych 
na przykładzie powiatu starogardzkiego i chojnickiego, budowa 
obwodnicy oraz bezpieczeństwo na drogach.

Spotkanie zainicjował Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pra-
codawców, w imieniu którego Edward Sobiecki Dyrektor Biura na 
zakończenie podziękował ministrowi, wicemarszałkowi oraz władzom 
samorządowym za dotychczasową współpracę i przychylność w roz-
wiązywaniu problemów infrastrukturalnych w mieście i powiecie. 

Starogardzianie wyczekują obwodnicy miasta!
8 maja w Centrum Biznesu Szwarc w Starogardzie Gdańskim minister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński 
spotkał się z przedstawicielami starogardzkich samorządów i lokalnego biznesu. Rozmowy dotyczyły budowy obwodnicy 
Starogardu oraz dróg krajowych.

Minister Kazimierz Smoliński
Na zdjęciu m.in.: starosta starogardzki Leszek Burczyk, prezydenci Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak  
i Przemysław Biesek–Talewski
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Wiosna przyszłego roku przyniesie nam jedną z długo wyczekiwanych inwestycji, zaplanowanych przez 14 przedstawicieli 
pomorskich gmin. W ramach przedsięwzięcia „Budowa Systemu Roweru Metropolitarnego” zostanie zakupionych ok. 3,5 
tys. rowerów, z których będą mogli korzystać mieszkańcy partnerów projektu. 

2 maja br. odbyła się uroczystość odsłonięcia na budynku posterunku policji w Karsinie tablicy pamiątkowej, poświęconej 
Józefowi Saneckiemu – ostatniemu przedwojennemu komendantowi policji w Karsinie, zamordowanemu przez NKWD 
w Miednoje w kwietniu 1940 r. 

W kwietniu w siedzibie Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny 
Gdańsk-Gdynia-Sopot, podpisano umowę dotyczącą stworzenia 
zaplecza rowerów publicznych, które ułatwiałoby komunikację mię-
dzy 14 gminami, deklarującymi udział w projekcie. System będzie 
składał się z rowerów oferowanych na wynajem krótkookresowy 
w dwóch modelach: obszarowym (dającym możliwość wypożyczenia 
w jednej z wielu miejskich lokalizacji w otoczeniu węzła integracyj-
nego i zwrotu w innej) oraz punktowo – obszarowym (polegającym 
na wypożyczaniu zautomatyzowanym, z koniecznością zwrotu 
roweru do konkretnej stacji postojowej). Model obszarowy będzie 
funkcjonował w dużych miastach, jak Gdańsk, Sopot, Gdynia, głów-
nie na terenach śródmieść. Model punktowy jest dedykowany dla 
wsi i mniejszych miast, w których liczba zaludnienia jest mniejsza. 
Projekt ma wspomóc integrację miast i gmin pomorskich. Wdrożenie 
SRM jest powiązane z potrzebą stworzenia dodatkowej możliwości 
przesiadki – w autobus, tramwaj, czy pociąg. Celem włodarzy jest 
włączenie roweru miejskiego do sieci głównych środków transportu 
po miastach i gminach, tym samym zbliżenie się do planu ogra-
niczenia emisji spalin i złego wpływu na środowisko w miastach. 

Inicjatorami wydarzenia byli: Komendant Powiatowy Policji w Kościerzynie i wójt 
gminy Karsin, a fundatorem tablicy Rada Gminy w Karsinie. Tablica ta ma przypominać 
o tragicznych losach bohaterów zapisanych w narodowej historii oraz być wskazówką 
dla przyszłych pokoleń. Odbyła się msza święta w intencji Józefa Saneckiego, którą od-
prawił kapelan Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie ks. prałat Marian Szczypiński 
wraz z lokalnymi kapłanami. Na zaproszenie karsińskiej społeczności bardzo licznie 
odpowiedziały władze samorządowe powiatu oraz lokalni politycy. Po mszy świętej 
nastąpił przemarsz korowodu prowadzonego przez Orkiestrę Dętą OSP w Osowie, poczty 
sztandarowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Komendy Powiatowej Policji 
w Kościerzynie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsinie, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego o. Karsin oraz kompanię honorową Policji z Gdańska do miejscowego posterunku 
Policji, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Odsłonięcia tablicy dokonali: zastępca 
komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku insp. Krzysztof Kozelan, komendant 
powiatowy policji w Kościerzynie insp. Marcin Piotrzkowski, wójt Roman Brunke oraz 
przewodniczący Rady Gminy Karsin Bogdan Piankowski. Poświęcenia tablicy dokonał 
ks. prałat Marian Szczypiński. 

Rowery na Pomorzu pojadą pełną parą!

Józef Sanecki - upamiętniony

Józef Sanecki ur. 9 marca 1900 roku w Wolicy. W wie-
ku niespełna 19 lat, w 1919 roku wstąpił do odra-
dzającego się Wojska Polskiego i brał udział w wojnie 
z bolszewikami, a po jej zakończeniu w 1922 roku 
został zdemobilizowany. 15 marca 1922 r. rozpoczął 
służbę w Policji Państwowej. W latach 30. pracował 
na posterunku w Koszalewach, tuż przy granicy z Pru-
sami Wschodnimi. Pełnił funckję komendanta Policji 
w Karsinie. Z chwilą rozpoczęcia działań zbrojnych 
został ewakuowany z Pomorza. W czasie ewakuacji 
dostał się do niewoli sowieckiej. Według jego córki, 
został zatrzymany przez Rosjan w okolicach Równego 
i osadzony w obozie w Ostaszkowie. Jego nazwi-
sko znajduje się na liście NKWD z 7 kwietnia 1940 
roku. W tym czasie został zamordowany w Mied-
noje. Przod. Józef Sanecki został odznaczony m.in.: 
Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Pamiątkowym 
za Wojnę 1919-1921, Medalem Dziesięciolecia Odzy-
skania Niepodległości. Pośmiertnie został awansowa-
ny na stopień aspiranta Policji Państwowej.

Do projektu przystąpiły: gmina Miasta Gdańska, gmina Miasta Gdyni, gmina Miasta Sopotu, 
gmina Żukowo, gmina Miasta Redy, gmina Miejska Pruszcz Gdański, gmina Miasta Tczewa, 
gmina Sierakowice, gmina Miasta Rumi, gmina Somonino, gmina Stężyca, gmina Kartuzy, 
gmina Miasta Puck oraz gmina Władysławowo

Wśród gości: senator Waldemar Bonkowski oraz starosta kościerska Alicja Żurawska

Przemawia wójt gminy Karsin Roman Brunke. W tle widać 
tablicę poświęconą Józefowi Saneckiemu



To była zabawa jak się patrzy! Mowa o Skarszewskiej Majówce, która przyciągnęła 1 maja nie tylko miejscowych, ale 
również mieszkańców Pomorza. Nic dziwnego, bowiem atrakcje zrobiły swoje. I to nie tylko na niwie muzycznej. Sportowo 
też było na co popatrzeć... Dosłownie i w przenośni! A że Skarszewy pobiły Warszawę...

Według art 7 ustawy o Pomocy Społecznej, wsparcia przy udziale Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej w danych 
gminach, udziela się: osobom ubogim, bezdomnym bezrobotnym, niepełnosprawnym, bezradnym w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i mających trudności z prowadzeniem gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych 
lub wielodzietnych, sierotom, poszkodowanym na skutek zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub 
ekologicznej etc. Brzmi pięknie. Właściwie gdyby tak było każdy mieszkaniec naszego kraju będący w złej sytuacji życiowej, 
czy to na skutek utraty majątku, wypadku czy innego zdarzenia losowego nie musiałby się bać co do gęby włożyć. 

No właśnie... pobiły! Dlaczego – o tym zaraz. Najpierw o tym co było niezwykle 
istotną kwestią by majówka się udała. Aura, która nas nie rozpieszcza tej wiosny, 
dopisała i obdarowała uczestników słoneczną pogodą. Pierwszą atrakcją był mecz 
pomiędzy Reprezentacją Artystów Polskich, a Reprezentacją Skarszew. I zdziwił się 
mocno ten ktoś w gronie artystów dostrzegł twarze... prosto z ekrano telewizjyjnego.  
Zgrali m.in. Marcin Mroczek, Jarosław Jakimowicz czy Przemysław Cypryański. Cały 
mecz utrzymany był w świetnym tempie, nie brakowało dynamicznych akcji, wido-
wiskowych zagrań i parad bramkarzy. W szóstej minucie spotkania bramkę zdobyła 
Reprezentacja Artystów Polskich. Na drugą bramkę przyszło kibicom czekać aż do 
końcowych minut meczu, kiedy to sędzia podyktował rzut karny dla gospodarzy. Skar-
szewy wyrównały i rozstrzygnięcie musiało zapaść w rzutach karnych. I triumfowało 
Kociewie jak na hart ducha i ciała tutejszych przystało!(5:3, a decydujący rzut karny 
wykonał ksiądz proboszcz Dariusz Leman). Dużo osób zgromadziły także atrakcje 
muzyczne - na scenie zagrali wokaliści z Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Pu-
blicznej w Skarszewach oraz zespoły disco polo: Top Girls, MaxxDance i Dwa plus Dwa. 

Bajki jednak w Polsce nie ma. Czar pryska. Przynajmniej w miejscu 
do którego zaglądam od czasu do czasu. I tu muszę pochwalić Malbork! 
Przednie imprezy masowe tu mają miejsce! Gwiazdy europejskiego 
formatu, gratuluje włodarzom, że dbają o rozrywkę malborczyków. 
Jednakże mam pewne, ale. Właściwie nie ja, ale mieszkańcy Malborka. 
Kilka dni temu zadzwonił do mnie mieszkaniec Malborka i nakreślił 
mi sprawę sytuacji potrzebujących w tym mieście. Otóż zadał mi 
pytanie, czy retoryczne  - sprawdzę „Czy malborczyków ktoś okrada, 
jeśli tak, to kto?”. Zupełnie nie miałam pojęcia o co chodzi. Czytelnik 
domniemywa, że osoby potrzebujące ktoś najprawdopodobniej w Mal-
borku oszukuje. Na czym? Twierdzi, że na jedzeniu! Otóż pomoc jaką 
otrzymują z MOPS-u – mowa tu o konkretnych posiłkach nie wynosi 
7 zł, a tyle około powinien ten posiłek być warty. Jedzenie nie tylko 
jest monotematyczne, bo wedle przysłowia darowanemu koniowi... 
problem jest w czym innym. Pewna grupa potrzebujących naradziła się 
i oszacowała, że posiłek który otrzymują wart jest najprawdopodobniej 
3 do 4 zł. Pytanie tylko co się dzieje zresztą pieniędzy przeznaczanych 
na dożywianie potrzebujących. Od 3 do 7 zł jest ponad drugie tyle. 
- Jestem emerytem, żeby dojechać do MOPS-u muszę wydać 3,5 zł. 
A z tego co wszyscy widzimy ostatnio to wartość tych posiłków nie 
przekracza tej kwoty. Nie opłaca mi się jechać po pomoc – ot do czego 
doszło – mówi nam jeden z malborskich emerytów. 

I tu nasuwa się masa pytań... Czy ktoś dorabia się na niedoli in-

nych? Czy ktoś kto ma na pewno lepiej okrada potrzebujących? Co na 
to wszystko osoby, które nadzorują pomoc społeczną w Malborku? Czy 
skargi potrzebujących są prawdziwe i uzasadnione? Sprawą oczywiście 
się zajmiemy i poinformujemy Państwa czy dochodzi do nadużyć...

Ewa Perłowska

W maj ze sportem i muzyką

Czy ktoś się bogaci kosztem  
najuboższych i najbardziej potrzebujących?
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Zespół Dwa plus Dwa

Mecz artyści kontra skarszewiacy. Przy piłce aktor Marcin Mroczek 



Antarktyda jest lodową pustynią, w 95% pokrytą grubą warstwą lądolodu. Jedynym sposobem, jakim można się na nią 
dostać jest pokonanie oceanów: Indyjskiego, Spokojnego i Atlantyckiego, oddzielających ją od innych lądów. Jest to więc 
teren trudny do zdobycia, do zamieszkania, szczególnie że średnia temperatura wynosi od -100C do -150C , a w zimie osiąga 
nawet -60 C. Dlatego też niezwykle zadziwiająca może być obecność tam drewnianej figury Matki Boskiej, przytwierdzo-
nej do skały. Można pomyśleć, że jest to bezcelowy zabieg, ponieważ żyją tam jedynie pingwiny i mało wymagające mchy. 
Jednak, jak to bywa w logicznym świecie, wszystko ma swoją przyczynę...

Jakim więc sposobem figura trafiła w tak 
nietypowe  miejsce i w jakim celu tam stoi? 
Historia przedsięwzięcia rozpoczyna się od 
zaangażowania Zbyszka Nowaka, znanego 
bioenergoterapeuty, który w latach 90. zdobył 
popularność prowadząc program telewizyjny 
„Ręce, które leczą”. Z jego inicjatywy w 1988 
roku z portu w Gdyni, figura wyruszyła na 
Antarktydę na radzieckim statku „Admirał 
Somow”. Nowak jako człowiek głęboko wie-
rzący, często prowadził rozmowy z księżmi 
i interesował się tym, co w religii najbardziej 
tajemnicze i intuicyjne. Zaczęła go intere-
sować treść Objawień Fatimskich, a jednym 
z jego marzeń stała się potrzeba oddania 
świata pod opiekę boską. 

I stało się. Jak postanowił tak zrobił, a war-
to podkreślić że w owych czasach czyn ten 
był prawie niemożliwy. Podróż poprzedziła 
msza święta z udziałem abp. Bronisława 
Dąbrowskiego. Figurę udało się umieścić na 
Wyspie Króla Jerzego dzięki pomocy jednego 
z pracowników naukowych Instytutu Ekologii 
PAN, który był kierownikiem technicznym 
ekspedycji naukowej na Antarktydę i pota-
jemnie zgodził się przetransportować figurę. 
Jacek Kryst, bo o nim mowa, był także jed-
nym z pacjentów Nowaka, który dzięki jego 

terapeutycznym zdolnościom zawdzięczał 
możliwość udziału w wyprawie. Rzeźba po-
wstała przy wsparciu finansowemu księgarni 
św. Jacka w Katowicach, której kierownictwo 
pokryło koszty pracy. Figurę wykonał Kazi-
mierz Kokosza, artysta z Podkowy Leśnej.  
Poświęcenie odbyło się 16 października 1988 
roku, w prywatnej kaplicy w siedzibie Epi-
skopatu Polski. 

Pomysł umieszczenia figury jest związa-
ny z przepowiedniami Matki Bokiej, która 
ukazała się trójce dzieci w Fatimie w 1917 
roku. Pierwsze z objawień było związane 
z obrazem piekła, na które są skazane dusze 
grzeszników, trzecia według interpretacji 
dotyczyła zamachu na Ojca Świętego. Druga, 
kluczowa w tej sprawie zawierała ostrzeże-
nie dotyczące niebezpieczeństwa grożącego 
całej ludzkości; według słów Matki Boskiej 
ludzkość musi zostać poświęcona jej sercu, 
co może uchronić świat od dodatkowych 
cierpień i tragedii. „Widzieliście piekło, do-
kąd idą dusze biednych grzeszników. Aby 
ich ratować, Bóg chce ustanowić na świecie 
nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. 
Jeśli zrobi się to, co ja wam mówię, wiele 
dusz zostanie uratowanych, nastanie pokój 
na świecie" - głosi jedna z objawionych ta-
jemnic. Umiejscowienie figury także nie jest 
przypadkowe, biegun południowy to swego 
rodzaju „szczyt Ziemi”, z którego Maryja 
może mieć wgląd na cały świat i otoczyć 
go opieką. 

Transport figury przebiegł w nietypowych 
okolicznościach. Podróż trwała miesiąc, 
w tym czasie załoga nie napotkała ani jed-
nego sztormu. Nietypowość polega na tym, 
że okres zimowy jest trudny dla żeglarzy, 
zwłaszcza na morzach takich jak Północne, 
czy Bałtyckie i Oceanie Atlantyckim, znanym 
z tzw. „czterdziestek” i „pięćdziesiątek”. 
Z relacji załogi wiemy, że statek nie napo-
tkał ani jednego niebezpieczeństwa, z kolei 
zespół naukowy płynący innym statkiem, 
o dzień później miał trudną przeprawę, ty-
pową dla tego okresu na wodach. Według 
relacji ekipy badawczej, tej zimy podczas 
której figura dotarła na miejsce, nikomu nie 
przydarzył się żaden wypadek, a i sama zima  

odpuściła mieszkańcom. 
Figura Matki Boskiej stoi przy polskiej 

bazie już od prawie 29 lat. Trzeba podkreślić 
jak niezwykły był to wyczyn, w szczególności 
że władze PRL nie patrzyły przychylnie na 
tego typu inicjatywy. Nawet dziś, gdy dyspo-
nujemy o wiele lepszymi środkami transportu 
i technologii, takie przedsięwzięcie wyma-
gałby ogromnego zaangażowania, środków 
finansowych i przede wszystkim niezwykłej 
determinacji. Figura towarzyszy polskim na-
ukowcom w wielu trudnych momentach. Rów-
nież przynosi pocieszenie podczas samotnych 
dni, z dala od rodziny; często podczas złej 
pogody np. burzy śnieżnych, kiedy kontakt 
ze światem poza stacjami badawczymi jest 
niemożliwy. Obecność figury dodaje otuchy 
także podczas świąt, szczególnie Bożo Naro-
dzenia, kiedy niektórzy naukowcy o północy, 
w Wigilię śpiewając kolędy, odbywają swojego 
rodzaju pasterkę przy figurze Matki Boskiej. 

Jak pisze sam Zbyszek Nowak w publikacji 
upamiętniającej dwudziestolecie obecności 
Matki Boskiej na Antarktydzie „Oddanie świata 
w opiekę Matki Boskiej przyniesie pewien czas 
pokoju. Oznacza to, że  pokój w każdej chwili 
może ulec zniszczeniu. Dlatego działanie we-
dle Serca to zadanie ponadczasowe, aktualne 
zawsze i wciąż na nowo. Co więcej, dotyczy 
każdego człowieka z osobna, każdy ma swój 
wkład w rozwój świata - swoją cegiełkę. Matka 
Boska Antarktyczna jest taką cegiełką.” 

Matka Boska Antarktyczna patronuje światu
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Wielu z Państwa pisało do nas korespondencję z pytaniem – skąd u Pana Nowaka takie oddanie Matce Bożej, może to tylko gra pijarowska. 
Cytujemy więc samego Zbyszka Nowaka: „Miałem 10 lat, gdy moi rodzice się rozwiedli i zostałem przez ten fakt w pewnym stopniu pozbawiony 
matki. Moja mama wraz z młodszą siostrą wyprowadziły się z domu, a ja z bratem zostaliśmy z ojcem. Było to dla mnie tak silne przeżycie, że mu-
siałem powtórzyć piątą klasę, straciłem kolegów i koleżanki, zostałem zepchnięty na margines i traktowany jak ktoś znacznie gorszy. Nikt mi nie 
pomógł a ja tej pomocy szukałem rozpaczliwie, bo czułem, że umieram. Tak bardzo brakowało mi matki. Umierałem z tęsknoty. Każdej niedzieli, 
a nawet w dni powszednie, chodziłem do Kościoła, który pozostawał mi jedyną pociechą, nikt mnie tam nie poszturchiwał nie obrażał. Byłem też 
ministrantem. Będąc w Kościele zazwyczaj wpatrywałem się w duży obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i nagle podczas mszy świętej wydało 
mi się, że Matka Boska mnie przytula i się do mnie uśmiecha. Wybrałem wtedy ją na swoją matkę (…). W 1970 roku dowiedziałem się czytając 
o objawieniach Matki Boskiej Fatimskiej, że jeżeli świat zostanie przez Ojca Świętego oddany Jej sercu, uniknie najstraszniejszej z wojen. Wtedy 
oprócz miłości i wdzięczności pojawiła się jeszcze jedna przemożna, choć może nieco naiwna potrzeba ratowania świata. Pomyślałem sobie, że 
najlepiej byłoby ogarnąć świat z Bieguna Północnego. Wyobrażałem sobie, że stojąc na biegunie ma całą kulę ziemską nad sobą”. 

rozmaitości

Przyjaciel Zbyszka Nowaka ks. Leon Kantorski, który wspierał  
inicjatywę 
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W wielu kulturach świata miód uważany jest za lekarstwo dla ciała i duszy. W starożytnym Babilonie balsamowanie ciała 
zmarłego miodem miało mu przynieść wieczne szczęście, a w Grecji, uczestnicy olimpiad wierzyli, że wypicie miodu przed 
zawodami, wzmocni ich siły i pomoże zwyciężyć. W te dywagacje  idealnie wpasowuje się hasło Hipokratesa, ojca medycyny: 
„By pokarm był lekiem, a lek pokarmem”.  Zatem co dobrego może przynieść nam regularne spożywanie i stosowanie miodu?

Do spożywania miodu raczej nie trzeba mocno 
zachęcać, jego słodki smak robi swoje. Szcze-
gólnie uwielbiają go dzieci, po części również 
inspirowane uroczym obrazem Kubusia Puchat-
ka, który nieustannie je miodzik i poleca go 
wszystkim. W tym wypadku trzeba przyznać 
misiowi rację -  miód poza tym, że jest smaczny, 
ma wiele właściwości leczniczych i sprawdza 
się nie tylko w obliczu przeziębienia i pustego 
brzuszka. A wspomniany wyżej Hipokrates, 
wiele dolegliwości leczył właśnie miodem, 
spożywał go w wielkich ilościach i dzięki temu 
dożył sędziwego wieku. 
Miód zawiera dużo enzymów, dzięki którym 
ma silne działanie bakteriobójcze np. nadtlenek 
wodoru, zawarty także w wodzie utlenionej 
czy lizozym, inhibina i apidycyna w miodach 
spadziowych z drzew szpilkowych, lipowych 
i grykowych. Największą aktywność anty-
bakteryjną zapewnia rozcieńczony miód, bo 
aż od 6 do 220 razy wyższa w porównaniu 
z miodem nierozcieńczonym. Dodatkowo miód 
posiada także duże ilości witamin i związków 
mineralnych takich jak potas, chlor, fosfor, 
magnez, witaminy grupy B, witaminy A i C.  
Rozważania starożytnych Greków również nie 
były bez sensu. Zawarta w miodzie acetylocho-
lina wspomaga pracę mięśnia sercowego, ob-
niża ciśnienie tętnicze krwi. Oprócz tego miód 
przyśpiesza gojenie ran, wspomaga leczenie 
wrzodów żołądka, działa przeciwbiegunkowo, 
koi nerwy i uspokaja. Od dawna służy rów-
nież do pielęgnacji ciała i urody. Ma działanie 
nawilżające i uelastyczniające skórę, świet-
nie może się sprawdzić u osób o cerze suchej 
lub trądzikowej. Miód przydaje się także, gdy 
problemy ze snem stają się uciążliwe. Woda 
z miodem lub miodowy cukierek szybko przy-
wracają sen. Warto nosić także małe smakołyki 
miodowe, które stymulują pracę mózgu i serca 
w chwilach zmęczenia. 
Miód może nas zaskoczyć mnogością działań. 
Jednak pozostaje pytanie od jakiego rodzaju 
zacząć? Oto kilka najbardziej znanych: 

miód wielokwiatowy - w naszym kraju naj-
bardziej popularny. Zawiera wiele cukrów 
prostych, często stosuje się go jako natural-
ny antybiotyk, wzmacnia naturalną barierę 
ochronną organizmu przed infekcjami, łagodzi 
objawy alergii, kataru siennego, pomaga leczyć 
astmę oskrzelową. W dużej ilości występują 
w nim kwasy organiczne: glukonowy, jabłkowy 
i cytrynowy.  Ma sporą ilość makroelemen-
tów takich jak: potas, fosfor, magnez, wapń, 
żelazo, chlor. Odznacza się również wysoką 
zawartością krzemu, pierwiastka niezbędnego 
do prawidłowego działania układu krwiono-
śnego, odnowy skóry, włosów i kości. Miód 
wielokwiatowy wykazuje jednak niską aktyw-
ność antybiotyczną, o czym warto wiedzieć. 
Często w miodzie wielokwiatowym wystepują 

niewielkie ilości wosku, pyłku kwiatowego, 
spadź z drzew iglastych, która nadaje mu 
specyficzny smak i zapach.

miód lipowy - wyróżnia się jasnożółtym kolo-
rem i nutką goryczy. Analogicznie do naparu 
z kwiatu lipy wpływa leczniczo na górne drogi 
oddechowe, ma także działanie wykrztuśne. 
W skład miodu lipowego wchodzą olejki ete-
ryczne, flawonoidy, garbniki i związki gory-
czowe. Ma szerokie zastosowanie zarówno 
w odżywianiu i w lecznictwie. Najlepiej z mio-
dów zwalcza przeziębienie, grypę oraz wysoką 
gorączkę. Dzięki wysokiej zawartości olejków 
eterycznych niszczy drobnoustroje występujące 
na błonach śluzowych dróg oddechowych. 
Działa przeciwskurczowo, przeciwkaszlowo 
i wykrztuśnie.  Zawiera beta-karoten, który 
jest odpowiedzialny za jego barwę oraz dużo 
mikro- i makroelementów, takich jak potas, 
magnez, chlor, mangan oraz witamin z grupy 
B. Wykazuje też działanie antybiotyczne. 

miód spadziowy - ma lekko korzenny zapach. 
Często jest nazywany „miodem królewskim”. 
Ma dwukrotnie więcej witamin i minerałów, 
niż miody nektarowe. Wspomaga regulację 
przemiany materii i pracę serca, zawiera pier-
wiastki takie jak: potas, wapń, sód, fosfor, ma-
gnez i mangan oraz jako jedyny miód - srebro, 
cynę, molibden i wanad. Ma dwukrotnie więcej 
białek niż miody nektarowe, aminokwasów 
i enzymów, a także występują w nim niewielkie 
ilości witaminy A, B2, B6, C, PP i K. Gwajakol 
pochodzący ze spadzi jodłowej nadaje mu 
właściwości przeciwbakteryjne i wykrztuśne. 

miód wrzosowy - ma charakterystyczną 
konsystencję ciągnącej się galaretki. Często 
stosowany w kosmetyce, dzięki sporej zawar-
tości witaminy B. Jest trudny do kupienia ze 
względu na małą ilość wrzosowisk w Polsce. 
Nie zawiera  wielu witamin, ma za to wysoką 
zawartość enzymów i wolnych aminokwasów. 
Zawiera witaminy A, B i B6, a także łatwo 
przyswajalne żelazo. Ma też bardzo dużą ilość 
hormonów wzrostu, neurohormonów i aż 47 
biopierwiastków, równie łatwo przyswajalnych 
przez organizm człowieka, co żelazo. Między 
innymi jest to potas, chlor, fosfor, wapń, sód 
i magnez. Posiada właściwości antyseptyczne. 
Inhubina w nim zawarta hamuje rnamnażanie 
się bakterii i wirusów. Ponadto w miodzie tym 
występują neurohormony takie jak cholina 
i acetylocholina, kwas foliowy, nikotynowy 
i pantotenowy. 

miód gryczany - ma ostry smak i brunatny 
kolor. Wspomaga oczyszczanie naczyń krwio-
nośnych, jest polecany także jako dodatek do 
diety podczas rekonwalescencji po złamaniach. 
Jest doskonałą alternatywą dla zwykłego cukru 

i można go dodawać do napojów i potraw.  
Wzmacnia serce,  jest niezastąpiony w okresie 
zwiększonego wysiłku fizycznego, podczas 
chorób i w niedoborze związków mineral-
nych. Działa bakteriobójczo, goi rany. Zawiera 
mnóstwo witamin i mikroelementów, obniża 
ciśnienie krwi, hamuje procesy miażdżycowe, 
leczy schorzenia wątroby, zapobiega leczeniu 
chorób serca i układu krążenia, wpomaga le-
czenie miażdżycy - cukry proste w nim zawarte 
są szybko wchłaniane do krwiobiegu i niedłu-
gim czasie odżywiają mięsień sercowy. Miód 
gryczany to także skarbnica soli mineralnych, 
substancji odpornościowych, magnezu, który 
ma ogromny wpływ na serce i jest potrzebny 
w stanach zmęczenia psychicznego.  

miód  akacjowy - ma lekko mdły smak. Najle-
piej działa na dolegliwości żołądkowe, zaburze-
nia układu trawiennego tj. zgaga, kwasota oraz 
problemy skórne. Działa zbawiennie na układ 
pokarmowy, więc warto go stotosować w za-
burzeniach trawienia, skurczach, zapaleniach 
żołądka i jelit oraz nadkwaśności żołądka. 
Usprawnia pracę wątroby, wspomagając jej 
„detoksykację”, a nawet może być w niewiel-
kich ilościach stosowany przez cukrzyków. 
Polaceny także dla osób zmęczonych fizycznie 
i przeciążonych psychicznie. Wspomaga walkę 
z bezsennością, zawiera substancje chroniące 
i usprawniające układ sercowo-naczyniowy 
oraz pomaga wyeliminować wiele chorób zapal-
nych i bakteryjnych nerek oraz całego układu 
moczowego. Działa moczopędnie.
Wykorzystywany w przeziębieniach, stanach 
zapalnych gardła i przy cięższym kaszlu.

Miód – smaczne antidotum na wiele chorób i dolegliwości!
Zdrowie

Apiterapia to leczenie chorób produk-
tami pszczelimi stosowane w medycy-
nie niekonwencjonalnej. W apiterapii 
stosuje się: 
miód – znajduje zastosowanie w leczeniu 
chorób układu krążenia, układu odde-
chowego, układu pokarmowego, układu 
moczowego, skóry i błon śluzowych, he-
moroidów oraz schorzeń ginekologicznych;
propolis – znajduje zastosowanie w lecze-
niu czyraków i odleżyn, chorób alergicz-
nych i reumatycznych, uszu, oczu oraz 
układu krążenia;
pyłek kwiatowy i pierzga – znajdują zasto-
sowanie w leczeniu chorób żołądka, jelit, 
wątroby, prostaty, układu krwiotwórczego 
oraz schorzeń psychicznych;
mleczko pszczele – znajduje zastosowanie 
w leczeniu chorób układu krążenia, układu 
pokarmowego, skóry, błon śluzowych, 
oczu, zaburzeń przemiany materii, chorób 
narządu ruchu i wieku starczego;
jad pszczeli (tzw. apitoksynoterapia) – 
znajduje zastosowanie w leczeniu chorób 
reumatycznych, alergicznych i blizn poope-
racyjnych.
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Zdrowie

Maj i czerwiec to pracowite miesiące dla zielarzy i fanów medycyny naturalnej. Zioła mają cudowną moc. Oczywiście w pewnych 
sytuacjach nie zastąpią kuracji lekami, jednak regularne wzmacnianie organizmu dzięki ich stosowaniu, może uchronić nas przed 
wieloma infekcjami, a nawet wyeliminować niektóre choroby. Nie trzeba daleko szukać. Moja koleżanka po latach cierpienia na 
łuszczycę wyleczyła się właśnie za pomocą ziół. Leki nie pomagały latami, te sterydowe też nie. Zajrzała w końcu do zielarni. 
Sceptyczne podejście do herbatek – stosowanych 3 razy dziennie, okazało się błędne. Łuszczycy nie ma, a i śladu po niej też!

W maju m.in. zbieramy pokrzywę, kwiaty koni-
czyny, czy też liście głogu. Pokrzywa od dawna 
jest ceniona za swoje działanie detoksykacyjne, 
polecana alergikom zmagającym się z katarem 
siennym i cierpiącym na zapalenia przewodu 
pokarmowego. Jest nieoceniona przy łagodzeniu 
zapaleń stawów i bólów reumatoidalnych, a tak-
że podczas choroby wrzodowej. Ze względu na 
działanie bakteriobójcze dermatolodzy polecają 
okłady z liści, osobom zmagającym się z trądzi-
kiem i wypryskami. Napar z pokrzywy  regeneruje 
włosy i dodaje im blasku. Antyoksydanty niszczą 
wolne rodniki, dzięki czemu spowalnia się proces 
starzenia, a skóra wygląda młodziej i zdrowiej. 
Napar ze świeżo zerwanych liści parzy się ok. 
minuty, z suszu dłużej, nawet do 10 minut. 
Ostatnio na jednym z blogów dotyczących zio-
łolecznictwa i medycyny naturalnej, znalazłam 
niecodzienny przepis na chipsy z pokrzywy. 
Liście należy zamoczyć w cieście naleśnikowym, 
później smażyć na głębokim oleju. Myślę, że to 
idealny pomysł na smaczne i zdrowe danie, do 
którego można zachęcić także dzieci, zazwyczaj 
niechętne spożywaniu zdrowych posiłków.

Kolejny dar łąki, który może nam się przydać 
w domowej apteczce, to kwiat koniczyny, sto-
sowany na schorzenia nerek i pęcherza, zapa-
lenia oskrzeli spotykane przy anginie i astmie 
oraz problemy skórne. Napar łagodzi zaparcia 
i powoduje łaknienie. Przez obecność izofla-
wonidów kwiat ma właściwości podobne do 
estrogenu, więc łagodzi przebieg menopauzy. 
Jako suplement dla kobiet podbił światowy 
rynek, jest szczególnie znany w Australii. Ponad 
to, sprawdza się także w sytuacjach stresowych 
- pomaga uspokoić organizm i na nowo wrócić 
do stanu koncentracji. Izoflawoidy wpływają 
korzystnie nie tylko na kobiece hormony, ale 
także na układ krwionośny - łagodzą zabu-
rzenia rytmu pracy serca. Kwiat koniczyny 
powinny chętnie używać osoby, które mają 
problem z utrzymaniem libido. Napar z kwiatów 
parzony przez 20 minut jest przeznaczony na 
objawy menopauzy, za to parzony 30 minut na 
upławy. W dodatku w medycynie naturalnej 
popularne jest „mazidło”, czyli wielokrotnie 
ugotowana i odciśnięta porcja kwiatów. Jest 
przeznaczone do stosowania zewnętrznego na 
problemy skórne.

Liście głogu są szczególnie polecane osobom 
narażonym na choroby układu krwionośnego. 
Zawierają m.in. związki flawonoidowe, które 
działają rozkurczowo na mięśnie jelit, dróg 
moczowych, macicy oraz naczyń krwionośnych. 
Ma to ważne znaczenie dla naczyń wieńcowych,  
dzięki wpływowi substancji zawartych w kwiecie 
głogu, zwiększa się  dopływ utlenionej krwi do 
serca. Obecność procyjanidów powoduje obniże-
nie ciśnienia tętniczego i zwiększenie wydajno-
ści pracy serca. Oprócz tego pomaga zwalczyć 
osłabienie serca powstałe w wyniku stresu, lub 
infekcji tzw. starcze serce, które paradoksalnie 
dotyczy również osób młodych. Liście powinno 
parzyć się ok 20 minut, najlepiej dodawać do 
naparu łyżeczkę miodu lub owocowego soku, 
ponieważ głóg nie ma własnego smaku. 

Miłośnikom ziół pozostają jeszcze czerwcowe 
zbiory, które mogą być równie obfite. Jednymi 
z wielu powszechnie znanych są kwiaty lipy, 
liście podbiału, liście borówki czernicy. Wła-
ściwości lipy powinny docenić osoby ze słabą 
odpornością, często chorujące. Herbata z lipy 
jest sprawdzonym i niezawodnym sposobem 
na bóle gardła albo katar. Regularne stosowa-
nie lipy łagodzi problemy trawienne (jednak 
nie jest polecana „wrzodowcom”, ponieważ 
wzmaga produkcję kwasu żółciowego), usuwa 
niedoskonałości skórne, ale również działa 
uspokajająco. Wykazuje również działanie 
przeciwskurczowe i napotne. Kwiatostan lipy 
powinno uzyskiwać się przez obcinanie tylko 
kwitnących wierzchołków, do tego najlepiej 
w porze suchej.  Napar można pić nawet 3 razy 
dziennie. Tak jak w przypadku głogu można do-
dać łyżeczkę miodu lub malin do smaku. Odwar 
jest przeznaczony do stosowania zewnętrznego 
jako płukanka do gardła i dodatek do kąpieli dla 
osób zmagających się z nerwobólami. 
Liście podbiału równie często są wykorzystywa-
ne w medycynie domowej. Podobnie do wyżej 
opisanej, jest stosowany przy schorzeniach 
górnych dróg oddechowych połączonych z  
napadami kaszlu. Działa także jako środek 
wykrztuśny i ochraniający układ pokarmowy. 
Do jego zadań należą także: oczyszczanie dróg 
oddechowych, ułatwianie przepływu powietrza  
w układzie oddechowym, łagodzenie zapaleń 

błon śluzowych jamy ustnej, czy leczenie ran 
zewnętrznych, jak oparzenia, ropnie i odciski. 
Oprócz tradycyjnego naparu podbiał można 
przygotować w formie syropu z młodych liści. 
Wystarczy liście upchnąć w słoiku, każdą war-
stwę po kolei posypując cukrem lub miodem. 
Przygotowaną konstrukcje należy rozgnieść 
i odstawić na ok. tydzień w ciepłe miejsce, aż 
do wytworzenia soku. Tradycyjny napar z suszu 
jest przeznaczony w stanach zapalnych gardła 
i przy zalegającym śluzie. Do stosowania ze-
wnętrznego polecana jest również płukanka do 
przetłuszczonych włosów i maseczki z młodych 
liści, które zapewniają jędrność skóry. 

Warto przyjrzeć się również liściom borów-
ki czernicy, potocznie liściom czarnej jagody. 
Można ją spotkać na terenie całej Polski, na 
glebach kwaśnych i poszyciu lasów. W medy-
cynie ludowej była wykorzystywana do leczenia 
zakażeń tyfusem, gronkowcem i polio. Obecnie 
to jedno z najlepszych naturalnych lekarstw 
na biegunkę, zaparcia i inne schorzenia jelit. 
Jedne z ostatnich badań opublikowanych przez 
hiszpańskich naukowców wykazały wpływ 
na leczenie otyłości. Co więcej, liście jagód za-
wierają związki przyśpieszające regenerację 
barwników w siatkówce oka, poprawiają wzrok 
i zapobiegają rozwojowi krótkowzroczności. 
Jagody mają także właściwości moczopędne, 
jeżeli zależy nam na tego typu działaniu należy 
pić pół szklanki naparu dziennie. Jagody mają 
także działanie przeciwbiegunkowe, które moż-
na otrzymać dodając niewielkie ilości szałwii.  
Medycyna zrobiła spore postępy w badaniu 
ziół i korzystaniu z ich dobrodziejstw. Firmy 
farmaceutyczne coraz częściej opierają produkcję 
medykamentów na naturalnych składnikach. Na 
rynku pojawiły się suplementy diety, drażetki 
i tabletki musujące, konkurujące z tradycyjnymi 
naparami, odwarami i odlewami. Jednak pa-
miętajmy, że korzystając z ziół odpowiedzialnie 
i przygotowując je w domu, nie narażamy się na 
dodatkową chemię – tak jak jest to w przypadku 
leków i suplementów z apteki.

Apteka na Twojej łące! 

Napar, wywar, odwar...
Ważną kwestią jest odpowiednie przygo-
towywanie ziół. W zależności od sposobu, 
mogą mieć różne działania. Niektóre z nich 
trzeba parzyć dłużej i w wymierzonych 
ilościach. Podstawą przygotowywania ziół 
jest rozróżnienie naparu, wywaru i odwa-
ru. Przygotowując napar zalewamy zioła 
wrzątkiem i odstawiamy na kilka minut. 
Można go przygotować w większej ilości 
i przechowywać w termosie (podobnie, jak 
herbatę ). Chcąc otrzymać wywar zalewamy 
zioła zimną wodą, następnie doprowadzamy 
do wrzenia i gotujemy przez kolejne 10-15 
minut. Natomiast odwar polega na zalaniu 
ziół wrzątkiem i krótkim gotowaniu. 
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Władza – temat rzeka. Któż z nas nie chciałby jej mieć? Wielu marzy 
się mównica i szumne oklaski tylko pytanie, czy naród rzeczywiście 
potrafi dobrze wybrać? No nie koniecznie, bo najczęściej kierujemy 
się chwilowymi emocjami, a nie merytoryczną wiedzą nt. danego 
kandydata. Często znamy twarz i nazwisko, ale program wyborczy 
jest już dla nas nierozwianą tajemnicą. To tak w woli dygresji do tego 
co będzie za ponad rok, czyli wyborów samorządowych. Ja widzę nie-
stety jedno, wiele kampanii czy to samorządowców, czy też posłów, 
senatorów odbywa się w kulturze nietolerancji. Jeden zaczyna mówić, 
drugi go przekrzykuje, przerywa bo wie lepiej. Sugeruję, żeby takiego 
krzykacza nie wybierać, bo jak dojdzie do władzy to i tak wyborców 
zlekceważy i nikogo nie będzie słuchał. 

Władcy przekazują wiedzę, a i nią umiejętnie trzeba obdarzać tłum. 
Dlatego wiedzę od zarania dziejów dzielono na nieszkodliwą, którą 
można bez obaw upowszechniać oraz niebezpieczną, która powinna 
być zastrzeżona wyłącznie dla wybranych. Dawne cywilizacje zdawały 
się na wolę bogów. W Egipcie, Grecji, Rzymie, Persji – władcy niebios 
przekazywali swą wolę osobiście, albo za pośrednictwem wieszczów 
i magów, którzy potrafili odczytć zsyłane znaki. Wszystkie religie 
monoteistyczne opierały się wówczas na objawieniu, które zostały 
spisane w świętych księgach – Torze, Biblii, Koranie. Odtąd było 
oczywiste czego od ludzi żąda i oczekuje Bóg. Ale w dyskusji telewi-
zyjnej, polityk czy dziennikarz wie lepiej... Jak ryzykowne zatem może 
być krzewienie wiedzy uznanej za niebezpieczną? O tym wymownie 
świadczy los Sokratesa. Jego słynną sentencję „wiem, że nic nie 
wiem” można uznać za rzadki w historii przykład przyznania się do 
własnej niedoskonałości, co dziś jest zupełnie nierealne. Wielu zna 
się na medycynie, gastronomii, na kulturze, ale prawdziwa mądrość 
polega na poznaniu granic... mądrości. Łatwo powiedzieć, trudniej 
zrozumieć. I tak mamy problemy z tolerancją i akceptacją innych niż 
nasze zwyczajów. A szukać daleko nie trzeba – judaizm, islam. Ileż to 
zakazów mają te religie. Szczególnie żywieniowych. A zakazy oparte 
są oczywiście na czymś, w tym przypadku – Torze i Talmudzie oraz 
Koranie i Hadisach. W judaizmie dozwolona żywność jest określana 
mianem koszernej. Listę pokarmów koszernych rabini sporządzili 
na podstawie wskazówek znalezionych w Torze. Dozwolone jest 
np, jedzenie mięsa zwierząt parzystokopytnych i przeżuwających 
np. krów, owiec, do których nie należą wielbłądy i świnie, a więc 
ich mięso jest nieczyste i zakazane. Judaizm pozwala ponadto na 
niektóre alkohole i nie wypowiadanie imienia Boga podczas uboju. 
Objęte tabu, czyli haram nie pozwalają na konsumpcję wieprzowiny, 
zwierząt drapieżnych, padliny, krwi, alkoholu i środków odurzających, 
a wśród głównych powodów wymienia się budzący wstręt wygląd. 
Turysta i imigrant patrzą z odrazą na Europejczyka, który brzydzi 
się zajadania owadów, a pije mleko. Dość chętnie jada podroby typu 
wątróbka, móżdżek czy flaki. Obcokrajowcy wiedzą, że w Kościele 
rzymskokatolickim największą uwagę przykłada się dziś do poszcze-

nia. Wielu chrześcijan nadal nie jada mięsa 
w piątki, a siła tradycji jest tak mocna, że 
często nawet ateiści mają opory w zjadaniu 
szynki tego dnia. Znacznie częściej poszczą 
chrześcijanie prawosławni, adwentyści Dnia 
Siódmego – nie jedzą wieprzowiny, owoców 
morza, nie piją alkoholu, unikają ostrych przy-
praw, kawy, herbaty, serów dojrzewających, 
a wielu stosuje dietę wegańską. Marmoni nie 
piją alkoholu, kawy, herbaty, a mięso jedzą 
z umiarem. Tak więc bardzo różnimy się od 
siebie i to jest piękne i ciekawe!

Tabu może przybrać także formę poważnie 
przestrzeganego savoir-vivre. Dlatego ważne 
jest aby wiedzieć dużo o innych społeczno-
ściach, ich religiach i obyczajach. Turystyka 
jest ciekawa, ale do niej także należy się przy-
gotować. Wielowiekowa tradycja i przyzwy-
czajenia tworzą regionalny „kodeks kulinarny”. Stanowi on nie tylko 
o tym, co i jak się z spożywa, ale z kim i gdzie. Dlatego poznajemy 
nie tylko turystów, ale migrantów o odmiennej kulturze, którą powin-
niśmy szanować. Walka na słowa pozwala bezpieczniej rozładować 
agresję. W tej potyczce zwycięża nie siła fizyczna czy agresji słow-
nej, lecz intelekt. Zakazane słowa to nie tylko wulgaryzmy. Na fali 
politycznej poprawności powstają również słowa tabu. Nie mówi się 
o „kalekach”, „ludziach niepełnosprawnych”, „upośledzonych”, ale 
można mówić już o „sprawnych inaczej”. Szkoda tylko, że jesteśmy 
bezbronni przed internetem, ale mądrość nam w dalszym ciągu jest 
potrzebna, pamiętajcie! I na koniec spostrzeżenie - nie przechwalajcie 
się za bardzo tym co wiecie, bo powinnością mędrca jest przechowy-
wanie wiedzy i panowanie nad tym, co mówi się innym – to jest po 
prostu kultura słowa! I takiej Państwu życzę!

Władza i wiedza, jakie są prawa mądrości...

dr Henryk Jan  
Lewandowski  
– wykładowca 
akademicki, pisarz, 
publicysta, kanclerz 
Kapituły Stowarzyszenia 
Absolwentów Uniwer-
sytetu Gdańskiego

Turystyka i obyczaje
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Lęk, który paraliżuje moje życie...

Chcesz aby kynolog pomógł w rozwią-
zaniu problemu z Twoim psem?

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

Chcesz aby psycholog  
pomógł Tobie  

w rozwiązaniu problemu?

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

Droga Czytelniczko, Pani obawy wcale nie są śmieszne i nie jest to nic ode-
rwanego od naszego życia. Spotykałem się z tym problemem kilkaset razy 
w czasie mojej wieloletniej pracy. Faktem jest, że w Pani liście wiele spraw nie 
jest wyjaśnionych. Ale zacznijmy od tego. Przed Pani chłopakiem było wszystko 
w porządku, nie było u Pani żadnych zaburzeń lękowych, przynajmniej nic 
Pani o tym nie pisze, a rozstanie próbuje mi Pani przedstawić jako sielankę. 
To jest rzadka możliwość i tym jestem bardzo zdziwiony. Drążyłbym raczej 
z tym rozstaniem. Jak to możliwe, że na komendę, w jednym czasie Państwo 
się oboje wypalili? To dla mnie istotna zagadka. Jeśli jesteście przyjaciółmi 
w dalszym ciągu to czemu przerwaliście swój związek. Nie pisze Pani dlaczego, 
nie pisze Pani także czy pojawiła się osoba trzecia. Ale ad rem. Minęło już 
sporo czasu, bo dwa lata i należałoby dać sobie szansę na stworzenie nowej 
relacji. Uważam, że Pani lęki „obezwładni” dojrzały, wyrozumiały partner, 
z tzw. gołębim sercem, który nie będzie cieszył się tylko powierzchownością, 
ale dotrze także do Pani głębi. Myślę, że jeśli ktoś taki się pojawi szybko 
przełamie Pani opory, a może nazwijmy je właściwie – lęki. Powinna się Pani 
otworzyć, to ulży zdecydowanie i Pani to odczuje dopiero w czasie. Jeśli nie 
da Pani w dalszym ciągu rady uważam, że potrzebna będzie pomoc osoby 
trzeciej – psychoterapeuty. A wracając do studenta medycyny. Swego czasu 
wykładałem na Akademii Medycznej w Bydgoszczy i nie wszyscy studenci 
medycyny są tacy mądrzy i wszechstronni w każdej dziadzienie życia, jak 
Pani myśli. Widocznie Pani student medycyny nie miał właściwego podejścia 
do Pani, aby pomóc się Pani otworzyć. Gdyby tak było przekonałby Panią 
do dalszej relacji i został z Panią. Chłopak z sercem na dłoni dotrze do Pani 
wnętrza i pomoże Pani przełamać mury. Ja Pani nie zmienię, Pani mnie nie 
posłucha, może Pani tak, ale wnętrze nie. Najlepiej jednak zdecydować się na 
psychoterapię i zmierzyć się ze swoimi barierami i lękami i to jak najszybciej. 
Szkoda Pani młodych lat... Powodzenia!

dr Michał Antoniszyn

Drogi Psychologu! 

Mam 18 lat, moja mama dobiega 40. i jest kobietą jak to się mówi bardzo kochliwą. 

Z moim ojcem rozeszła się, gdy miałam sześć lat, potem jeszcze trzy razy wychodziła 

za mąż. Ostatnim jej mężem jest Robert, młodszy od matki o dziesięć lat. Nie wiem 

co on w niej widział, jak się z nią żenił, bo z matki to raczej nieciekawy typ. A faceci 

lepią się do niej jak muchy do lepu. Robert mieszka z nami już dwa lata, a ja z 

każdym dniem kocham go coraz bardziej. Ciągle o nim myślę, na lekcjach nie umiem 

się skupić, przed oczami mam jego twarz, jego ciało. Proszę Pana jestem w nim 

zakochana od dawna! Marzę o nim, a on nie zwraca nam mnie żadnej uwagi. W 

zeszłym tygodniu matka wyjechała na kilka dni do swojego ciężko chorego ojca, 

zrobiłam kolację przy świecach, wystroiłam się, a on zjadł prawie bez słowa, cały 

czas gapiąc się w telewizor. Po kolacji (kiedy liczyłam na jakąś nagrodę) kazał mi 

odrobić lekcje i pójść spać. Czy to możliwe, żeby 30-letni facet nie chciał młodej 

dziewczyny, tylko starą babę? Czy z nim jest wszystko w porządku? Nie wytrzy-

małam i ostatnio powiedziałam mu, że mi się podoba, że w tym roku kończę szkołę i 

możemy zamieszkać razem. Popatrzył na mnie tak, że aż mnie ciarki przeszły, potem 

kazał stuknąć się w czoło. Na dodatek powiedział, że kocha moją matkę, a pod 

koniec roku urodzi im się dziecko. Matka niestety potwierdziła, że jest w ciąży. 

Usiłowałam ją przekonać, że jest za stara na rodzenie dzieci, że powinna usunąć 

tego bachora. Nie przyznałam się matce, że kocham Roberta, ale byłam już tego 

blisko i jak mnie wkurzy to powiem jej, że takie stare babsko powinno iść na 

emeryturê, a nie rodziæ bachory m³odemu mê¿czyźnie. Kocham Roberta tak jak 

nigdy nie kochałam nikogo. W ostateczności jestem w stanie zaadoptować dziecko 

matki byle tylko być z nimi, ale on mnie nie chce? Czy Pan w to wierzy? Dlaczego on 

tak boi się mojej matki, że nie może od niej odejść? Jak przekonać Roberta do swojej 

miłości? Do siebie? 
Michalina

Drogi Psychologu, na początek przyznam, że moje obawy mogą 

wydać się Panu śmieszne, ale coś dzieje się ze mną nie tak. Co 

mi dolega? Otóż bardzo boję się zbliżyć do mężczyzny. Mam 25 

lat. Do tej pory miałam jednego chłopaka, z którym byliśmy 

razem przez 5 lat. Po naszym rozstaniu (zadecydowaliśmy, 

że wypaliliśmy się oboje) zostaliśmy zwykłymi przyjaciółmi, 

czasem spotykamy się pogadać, ale to wszystko. Znamy się 

dobrze i rozumiemy, teraz funkcjonujemy jak kumple. Od tego 

czasu minęło dwa lata. Podczas nich spotykałam się z wieloma 

mężczyznami (jestem po Uniwersytecie Gdańskim, więc myślę, 

że mam coś do powiedzenia, w tym sensie, że nie skończy-

łam edukacji po maturze, a przez kilka lat pracowałam jako 

modelka, i choć to trudne towarzystwo mi się jakoś zawsze 

dobrze układało, nie musiałam mieć przygód łóżkowych żeby 

coś osiągnąć w tej dziedzinie). Problem jest jednak w czymś 

innym. Z jakim chłopakiem się nie spotykam to zawsze po 

kilku randkach uciekam, bo boję się zbliżenia. I to nie tyl-

ko fizycznego ale też psychicznego. Choć fizycznego też, bo 

o ile spotykałam fajnego chłopka i dam się mu pocałować, to 

o niczym więcej nie ma mowy, choć tego bardzo pragnę. Boję 

się i już. Dziwi mnie to bo nie mam za sobą żadnych trauma-

tycznych doświadczeń typu gwałt. No i odstraszam każdego 

chłopka, bo o ile spotykam się z jakimś kilka tygodni, gdy 

ten chce się do mnie zbliżyć, ja uciekam. Najczęściej zrywam 

kontakt i wracam do swojej bańki mydlanej. A ostatniej 

relacji naprawę żałuję gdyż spotkałam studenta medycyny 5 

roku. Był odpowiedzialny i taki, jakiego bym chciała, dużo mi 

w nim odpowiadało, wszak ideałów nie ma... Ale uciekłam, 

gdy zaczęliśmy zbliżać się do siebie. On nie wie co się dzieje, 

myśli, że go nie chcę. Jak nie zabijać w sobie emocji które czuję 

i się otworzyć na przyszłe związki, nie chce dalej być sama...
 

Aneta

Psycholog radzi

Dzisiaj trochę o problemach z jakimi spotykają 
właściciele psów, które nie spełniają oczekiwań, 
bo są: nieposłuszne, uciekają, niszczą  swoje oto-
czenie, gryzą, wyją i szczekają, brudzą w domu, 
skaczą na ludzi, ciągną na smyczy, gonią rowe-
rzystów, bywają agresywne wobec ludzi i zwierząt 
etc. Wszystkie te problemy rozwiąże Państwu 
dobry behawiorysta, czyli specjalista od zacho-
wań i psychologii zwierząt ! Behavior - to każda 
dająca się zaobserwować reakcja zwierzęcia (lub 
człowieka) na bodżce zewnętrzne. Behavioryzm (z 
ang. behavior = zachowanie) kierunek psycholo-
giczny, który rozwinął się w XX w. głównie w USA 
stworzony przez amerykańskiego psychologa 
J. Watsona, dotyczy zarówno ludzi  i zwierząt. 
Jednak prekursorem był znany nam już ze szkoły 
podstawowej, rosyjski uczony Iwan Pawłow, żyjący 
na przełomie XIX/XX w. laureat nagrody Nobla, 
twórca m.in. teorii dot. bodżców i odruchów wa-
runkowych i bezwarunkowych.  

Celem psychologii behawiorystycznej jest wy-
krywanie zależności reakcji organizmu (R) od 
działających nań bodżców (S). Koncepcja przed-
stawiana w postaci schematu S jest funkcją R.

Cele terapii behawioralnej to: wyrównanie 
braków  w wychowaniu, eliminowanie negatyw-
nych cech zachowania czy wzmacnianie kontroli 
zachowania. Terapie behawioralne opierają się na 
założeniu, że wszelkie niepożądane zachowania 
zwierzęcia zostały wyuczone i w związku z tym 

mogą zostać oduczone. Specjalistów w dziedzinie 
psychologii zwierząt w Trójmieście nie brakuje, 
wystarczy wpisać w Google odpowiednie hasło 
i wybierać. Tak jak niegdyś w dobrym tonie było 
posiadanie własnego psychoanalityka, tak obecnie 
fundujemy naszym psom spotkania z behawo-
rystą. Jak dobrze wybierzemy, to efekty mogą 
być obiecujące, pod jednym warunkiem, że MY, 
właściciele, będziemy w tym czynnie uczestniczyć 
i postępować zgodnie z zaleceniami. Kim więc 
powinien  być ten „zaklinacz psów”, który ma 
za zadanie odmienić naszego pupila, zapewne 
za  niemałe pieniądze?  Powinien budzić zaufa-
nie, posiadać dużą wiedzę i doświadczenie, no 
i jakiś dyplom, certyfikat, który uprawnia go do 
świadczenia usług w tej dziedzinie. W Polsce 
prowadzone są studia podyplomowe z dziedziny 
psychologii zwierząt, głównie w Warszawie, przy 
SGGW, Wyższej Szkole Psychologii Społecznej, 
oraz prywatnej uczelni Collegium Civitas, w której 
istnieje Studium Psychologii Zwierząt. Wykła-
dowcami są profesorowie i doktorzy wyższych 
uczelni i Polskiej Akademii Nauk. Wiodącą postacią 
jest prof.dr hab. Wojciech Pisula. Słuchaczami są 
przeważnie osoby związane z kynologią, hodow-
cy, lekarze weterynarii, instruktorzy szkolenia 
i dogoterapeuci. Kolejne pytanie na które mam 
odpowiedzieć, jest nast. „czym się różni tresura 
psa od jego wychowania”. Odpowiadam – różni 
się zasadniczo. Psa wychowujemy od szczenięcia, 

uczestniczy w naszym życiu, mieszka w naszym 
domu, znamy i rozumiemy jego potrzeby. Towa-
rzyszy nam w różnych sytuacjach poza domem, 
bez oporu, lęku z pełnym zaufaniem podąża za 
swoim panem. Wie jak się zachować w domu i w 
miejscach publicznych, na ulicy i w podróży.  Na 
tym polega socjalizacja, a pies tak wychowany nie 
potrzebuje żadnego behaviorysty, ale gdy podrośnie 
przyda mu się fachowe szkolenie w kierunku do 
jakiego ma predyspozycje, w zależności od rasy. 
Szkolenie a NIE tresura. Tresura to niewłaści-
we słowo, kojarzy się z cyrkiem i pogromcami 
zwierząt. Szkolimy psy w określonym celu, jako 
myśliwskie, obrończe, zaprzęgowe, ratownicze, 
tropiące, nawet wyścigowe, a także dla własnej 
przyjemności i satysfakcji. Wyszkolony pies to 
radość i duma właściciela, a dla psa przyjemność 
i rozrywka. Pod jednym warunkiem, że NIGDY nie 
oddajemy swojego psa w obce ręce, na tzw. tresurę, 
lecz ćwiczymy razem z psem. Jednocześnie uczy się 
pies i właściciel, pod okiem i nadzorem instruk-
tora szkolenia z uprawnieniami Głównej Komisji 
Szkolenia Psów przy Zarządzie Głównym ZKwP. 
Szkolenie takie kończy się egzaminem,wydaniem 
dyplomów i medali, a uczestnictwo daje dodatkowo 
ruch na świeżym powietrzu, kontakt z przyrodą 
oraz poznanie ciekawych ludzi i wymianę do-
świadczeń. Unikajmy więc domorosłych treserów, 
byłych policjantów, osób bez kwalifikacji. Przecież 
Państwa pies zasłużył na wszystko co najlepsze.

mgr Justyna Bielicka

Behawiorsyta, tresura – czyli  
jak zapanować nad niesfornym psiakiem?

Kynolog radzi



Frustracja, nerwy, zniechęcenie  
– po czym poznać wypalenie zawodowe?
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Dosięgnął lub dosięgnie każdego z nas. Kryzys w pracy zawodowej, bo o nim mowa może przyjść niepostrzeżenie. Trwający 
jednak dłuższy czas jest niebezpieczny dla naszego zdrowia! Kryzys może odnosić się do konkretnej sfery życia zawodowe-
go lub obejmować sens całej naszej pracy i tożsamości zawodowej. Możemy zatem stresować się tylko pewnymi czynno-
ściami w pracy np. w przypadku managera – pozyskiwaniem klientów lub całym naszym managerskim jestestwem. 

Od czego zależy kryzys? M.in. od tego jaką wartość stanowi dla nas 
praca, czy jest jedynie środkiem do zdobycia pieniędzy i czy możemy 
ją zmienić na inne, w których damy sobie radę. Czy wizja podjęcia 
nowego zajęcia nas przeraża lub czy odnosi się ona do całego sensu 
pracy i naszej tożsamości zawodowej. Najważniejszym jednak aspek-
tem jest to aby praca przez nas wykonywana zgadzała się z naszymi 
naturalnymi predyspozycjami i talentami oraz z wyznawanym przez 
nas systemem wartości. Nie można np. być przedstawicielem handlo-
wym, który na siłę wciska ludziom genialny odkurzacz (bo od ilości 
sprzedanych sztuk zależna wypłata) jeśli jedną z naszych naczelnych 
wartości jest szczerość... 

Kryzys w pracy bywa bagatelizowany przez naszych bliskich, 
rodzice często już dorosłych dzieci mówią: „Masz pracę na stanowi-
sku kierowniczym, a ty narzekasz, ilu ludzi chciałoby być na twoim 
miejscu”. Pytanie tylko dlaczego ta osoba narzeka? Może po latach 
pracy przestała radzić sobie z pewnymi obowiązkami, może zmienili 
jej się współpracownicy na nowych, którzy potrzebują wiele uwagi, 
aby wdrożyć ich w pracę, lub osoba jest po prostu zmęczona wieczną 
presją czasu, nie wystarczającego do zamierzonych efektów.

Jeśli do tej pory lubiliśmy swoją pracę i nagle pojawia się u nas 
uczucie zniechęcenia, zmęczenia lub co gorsza lęku – to oznaka 
tego, że jest potrzebna... zmiana! Tak zmiana i konkretne działania 
w  naszym życiu!

Poniżej czynniki, które najczęściej doprowadzają do wyplenia 
zawodowego: 
• jeśli praca, którą wykonujesz, jest niezgodna z naszymi predyspo-

zycjami, umiejętnościami, a także poglądami i wartościami
• jeśli wracamy na rynek pracy po dłuższej przerwie, np. po urlopie 

macierzyńskim – może pojawić się lęk o to czy sobie poradzimy
• jeśli w pracy odczuwamy nadmierny stres lub stale pracujemy pod 

presją czasu
• jeśli pracy jest zbyt wiele jak na jedną osobę i mamy problem w po-

dołaniu wszystkim obowiązkom. I choć wiemy, że pracujemy np. 
za dwie osoby i tak jesteśmy sfrustrowani, że czas ucieka, a my 
wiecznie nie zdążamy ze wszystkim

• jeśli mamy trudności z wyznaczeniem celów krótkoterminowych, 
ale również z wizją swojej kariery za kilka lat

• jeśli wykonujemy jakąś pracę pod presją innych, np. małżonek chce 
byś była nadal modelką, a Tobie praca ta już od jakiego czasu nie 
sprawia satysfakcji i Twoje serce jest przy innym zawodzie

• jeśli odczuwamy rutynę, np. ze względu na daną specjalizację za-
wodową, która jest zawężona 

• jeśli pracujemy na etacie i chcielibyśmy zacząć pracować na tzw. 
własne konto lub znaleźć alternatywną ścieżkę kariery

• jeśli od lat nie byliśmy na wakacjach, może dopaść na synchroniczne 
zmęczenie! Tego nie wolno bagatelizować. Człowiek powinien raz 
na rok zmienić klimat choć na 2 tygodnie oraz otoczenie, w którym 
przebywa na co dzień!

Kiedy już zauważymy, że w naszym życiu zawodowym dzieje się 
coś nie tak, warto zadać sobie kilka pytań:
• dlaczego czujemy ten kryzys właśnie teraz?
• co go poprzedziło? Może jakieś wydarzenie, jakaś porażka lub wy-

zwanie, z którego nie jesteśmy do końca zadowoleni?
• co możemy dzięki kryzysowi zyskać?
• czego możemy się dzięki kryzysowi nauczyć o sobie i świecie?

Według psychologów kryzys nie jest niczym złym, bo daje nam 

szansę na zastanowienie się nad tym co robimy w życiu przez 5 dni 
w tygodniu po 10 godzin. Często tracimy bowiem życie na zajęcia, 
które nam nie służą, bo boimy się sięgnąć po więcej, wyjść ze znanej, 
ale wygodnej nam „strefy komfortu”. W czasie naszego „zawodowego 
zamieszania” warto opracować nowy cel długoterminowy lub chociaż 
cele krótkoterminowe. Jest to także okres, w którym świadomie więcej 
czasu np. po pracy – zamiast wypełniać dokumenty, których nie zdą-
żyliśmy w biurze – powinniśmy poświecić swoim pasjom oraz czynno-
ściom, które nas relaksują i sprawiają, że czujemy się szczęśliwi. Jeśli 
jednak kryzys utrzymuje się dłuższy czas i nie możemy sobie z nim 
poradzić warto zasięgnąć rady eksperta – psychologa, który pomoże 
uporać się nam z pewnymi problemami oraz otworzyć oczy na pewnie 
sprawy, których do tej pory nie widzieliśmy lub nie chcieliśmy widzieć. 
To także czas na rozmowę z doradcą zawodowym. Pamiętajmy – to 
tylko rozmowa, a nie deklaracja zmiany pracy. Zawsze na takim spo-
tkaniu możemy dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, poznać nowe 
możliwości, nowe kontakty. Bardzo często w tym okresie psycholog 
pracuje z naszymi „przekonaniami", które to często uniemożliwiają 
nam kontynuację danej pracy. Pamiętajmy – to co było dobre dla nas 
10 lat temu – niekoniecznie jest teraz! Warto zasięgnąć więc wiedzy 
specjalistów i dostrzec, że stary schemat, który do tej pory dobrze 
sprawdzała się w naszym życiu, musi ulec zmianie, bo inaczej nie 
pójdziemy do przodu! Powodzenia!

Coraz częściej ludzie czują się w swojej pracy niepewni, niezrozumiani, 
niedoceniani, wyobcowani. W wielu przypadkach prawda o wypaleniu 
zawodowym jest taka, że wina leży po stronie nie tylko osoby, która się 
wypaliła, czyli pracownika, ale także pracodawcy, który nie jest dla nie-
go wspierający. Wypalenie to nic innego, jak dysfunkcja wewnątrz danej 
organizacji, mówiąca więcej o firmie niż jej pracownikach. W wielu 
firmach na świecie zatrudniani są managerowie, którzy przeciwdziałają 
wypaleniu zawodowemu pracowników, proponując nowy model zdro-
wia firmy. Często radykalna zmian organizacyjna w firmie i uporządko-
wanie obowiązków danych pracowników załagodzi problemy – pozwoli 
też liczyć na wzrost rentowności. Tylko bowiem oddani i zaangażowani 
pracownicy pracują sprawnie i wydajnie przez długi czas.

Psychologia



Badacze darzą sporą uwagą „bazgraczy”, 
którzy na marginesach zeszytów, ławkach czy 
serwetkach rysują z pozoru nic nie znaczące 
i nie mające sensu obrazki. Jak się okazuje 
z tych drobnych rysunków można odczytać 
cechy osobowości autora. Specjaliści pod-
kreślają, że tego typu gryzmoły są świetnym 
ćwiczeniem terapeutycznym i sposobem na 
odrzucenie stresu i napięć. 

Bazgroły komplikują się wraz ze zdobywa-
niem życiowych doświadczeń, stają się bardziej 
złożone i chaotyczne. Kiedy dorastamy rozwija 
się także osobowość, która mając styczność 
z coraz większą ilością informacji i spostrze-
żeń, utrudnia rozszyfrowanie myśli. Bazgra-
cze rysują najczęściej figury geometryczne, 
kwiaty, słońce, czy twarze. W zależności od 
tego, co przedstawiają bazgroły, przekazują 
inną informację np. kwiaty kwitnące, pączku-
jące rysują osoby otwarte, energiczne. Osoby 
zakompleksione, o małym poczuciu wartości 
i lękach emocjonalnych będą często poprawiali 
bazgroły, ostrożnie dopracowując szczegóły. 

Osoby rysujące twarze, akceptują to kim 
są, lubią siebie, cenią ludzi, z którymi są 
w bliskich związkach i nie czują się dobrze 
w niejasnych, zmanipulowanych sytuacjach. 
Jeżeli są to smutne twarze, ich autorzy to am-

bitni pracoholicy, jednak mający poczucie zbyt 
małej realizacji i niewystarczalności. Twarze 
zadowolone, przyjazne wychodzą spod rąk 
osób aktywnych, często jednak nie liczących się 
z innymi, na drodze do upragnionych ceków. 
Ciekawe znaczenie mają rysunki geometryczne, 
które mimo wielu różnych kombinacji zazwy-
czaj oznaczają silną potrzebę bezpieczeństwa 
i rozumienia. Ich twórcami są osoby wrażliwe, 
które nie do końca potrafią odnaleźć się w rze-
czywistości i często wędrują myślami w inne 
miejsca. Ludzie żyjący w ciągłym stresie, nie 
mający dobrych relacji z otoczeniem bazgrzą 
koła, które są oznaką silnego i autorytarnego 
charakteru, można też mówić o potrzebie pod-
porządkowywania sobie innych i zdobywania 
atencji. Motywy dekoracyjne, balony, tęcze, 
serduszka wybierają osoby odznaczające się 
pracowitością, szczerością i sumiennością, 
lubiące ład i porządek. To idealne „materiały” 
do wspólnej pracy, jednak częściej zostają ob-
darzani zaufaniem, niż dzielą się nim z innymi. 
Strzały, zygzaki to obrazy definiujące ludzi 
skłonnych do wojowniczych postaw, lubiących 
poczucie władzy i znajdowanie się w centrum 
uwagi. Z kolei spirale to wizytówki osób ze 
skłonnościami do komplikowania sobie życia 
i podejmowania ryzyka. Według specjalistów bazgroły nie przekazują 

jedynie informacji o osobowości, kreślą rów-
nież obraz emocji, jakie przeżywamy w danej 
chwili. To wyjaśnienie częstego niedopasowa-
nia wzorów do cech, jakie reprezentuje dana 
osoba. Zdarza się, że osoby przeznaczone 
do malowania kwiatów, lub ozdób, szkicu-
ją rysunek zgoła inny, niż powinny według 
schematu. Obserwowanie własnych rysunków 
może być ciekawym sposobem na dokładniejsze 
poznanie swoich uczuć i stanie się własnym  
terapeutą. 

Co bazgroły mówią o naszej duszy?
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Znudzenie, podenerwowanie, zamyślenie mogą wiele powiedzieć o tym kim jesteśmy. Kiedy nie zwracamy wagi na czyn-
ności, jakie nieświadomie wykonujemy np. zabawa guzikami, pierścionkiem czy wybijanie palcami pewnego rytmu o biurko, 
według psychologów tworzymy wartościowy przekaz o naszej podświadomości. 

rozmaitości
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A co mówią o nas kolory, którymi rysujemy czy które wybieramy chociażby do wystroju naszego 
mieszkania? Otóż kolory wybieramy podświadomie, a ich psychologia nie jest skomplikowana. Po-
marańczowy pobudza nas, niebieski uspokaja, a zielony wzmacnia poczucie równowagi, spokoju 
i harmonii. Biały często wybierają osoby szczere, niewinne, żółty – osoby które często mijają się 
z prawdą. Purpura - połączenie fioletu i czerwieni - zarezerwowana była od zarania dziejów dla 
władców i zwierzchników Kościoła, wybierają więc ją osoby pewne siebie, o silnym charakterze. 
Połączenie wielu kolorów na jednej przestrzeni charakteryzuje osoby niepokorne, z artystyczną 
duszą, które lubią się wyróżniać. Wybór kolorów na dany czas zmienia się jednak wraz z wiekiem 
i emocjami jakie panują obecnie w naszym umyśle. Osoby trzymające się jednej gamy kolorów są 
zazwyczaj konserwatywne i spokojne.

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

Co autor, w tym wypadku dziecko, miał w duszy? No właśnie, 
bardzo ciekawe, jednak rozwiać te wątpliwości może jedynie 
specjalista. „Czytając” z rysunków czy bazgrołów warto zwrócić 
także uwagę na kolory którymi piszemy – też mogą zdradzić 
wiele o naszych emocjach w danej chwili. 
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A to znacie?
Prezydent Wałęsa mówi do prezydenta Niemiec:
- Polska może wam dać wszystko, co tylko chcecie!
- Danke!
- Wszystko, tylko nie Dankę... 

- A dlaczego chce pan kandydować na posła?
- Proszę spojrzeć, co się narobiło w naszym kraju! Władze pławią 
się w luksusach, korupcji i nieróbstwie!
- I chce pan z tym walczyć?
- Nie! Chcę w tym uczestniczyć! 

Rozmawiają dwie przyjaciółki:
- Miałaś kiedyś taką wpadkę, że mąż zastał cię w łóżku z nie-
znajomym facetem?
- Nie, to byli zawsze jego koledzy. 

Po niedzielnej mszy rodzina wraca do domu:
- Ależ ten organista fałszował - mówi matka.
- A ksiądz strasznie przynudzał - dodaje ojciec.
Na to syn:
- A co byście chcieli za złotówkę?! 

Dziennikarz rozmawia ze znanym rabusiem:
- Jakie jest pana największe marzenie?
- Obrobić bank i zostawić odciski palców teściowej... 

Kot z kotką siedzą na murku i rozmawiają:
- Kochana, słyszałem, że gospodarz zabiera mnie do kastracji... 
Czy będziesz mnie nadal kochać?
- Tak, kochany. Cały rok oprócz marca! 

Chłopiec wyznaje na pierwszej spowiedzi przed przystąpieniem 
do Komunii: 
- Pożądałem żony bliźniego swego. 
Kapłanowi aż głos odebrało z wrażenia: 
- W tym wieku?! 
- Tak, bo robi lepsze naleśniki, niż mama. 

Franek leży z żoną na kanapie, leniuchują, oglądają film. Jego 
telefon jest w kuchni.
Nagle słyszy, że przyszedł SMS. Niechętnie wstaje i idzie do 
kuchni. Czyta... SMS od żony:
„Jak już wstałeś, to zrób mi herbatę." 

Spotyka się dwóch starych przyjaciół:
- Słyszałem, że podobno się ożeniłeś.
- Tak, dobrze słyszałeś.
- Pewnie musisz być teraz bardzo szczęśliwy.
- Muszę. 

Ledwo w sali kinowej zgasło światło i na ekranie pojawiły się 
czołowe napisy, jeden facet pochylił się do drugiego i pyta:
- Przepraszam, czy pan widzi, co tam jest napisane?
- Tak, widzę.
- Czy byłby pan tak dobry i przeczytał mi nazwisko reżysera, 
bo kiepsko widzę?
- Ale przecież jest też lektor i on przeczyta.
- Ale i kiepsko słyszę. Przy okazji: ten film jest kolorowy czy 
czarno-biały?
- Jest pan daltonistą?
- Tak, a co?
- Dziwne. Nie rozumiem, po co pan przychodzi do kina, skoro 
nijak nie będzie miał pan z tego frajdy.
- A kto mówi o frajdzie? Ja mam recenzję napisać. 

Do domu bogatego małżeństwa wtargnęli rabusie. 
- Złoto jest? - pytają. 
- Jest - mówi mąż - 100 kg. 
- To nie gadaj, tylko dawaj! 
Mąż odwraca się w stronę sypialni i głośno woła: 
- Krysiu, złoto moje, wstawaj! Panowie przyszli po ciebie! 

• 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

www.wieczorpomorze.pl

rozmaitości
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A może jest tak, że jego muzyka dyktuje pewne trendy... Na pewno 
tak było, teraz może mniej, ale czyż nie jest na to duża szansa? Tak, 
szczególnie, że przed nami sezon letni – żniwo i finansowe i artystyczne 
dla muzyków... Gdzie będzie występował... Napiszemy bliżej lata. Nam 
jednak nie pozostaje nic innego, jak wspomnieć ostatni wieczór z mu-
zyką Jerzego Detki i jego Detko Band. Odbył się tradycyjnie w hotelu 
Logos w Gdańsku Wrzeszczu. Frekwencja dopisała, napoje też! Parkiet 
pełen, wrażeń również nie zabrakło. Wszystkim fanom Detko Band 
jednak przypominamy, że kolejny wieczór jazzowy w Logosie dopiero 
po wakacjach! Do zobaczenia...

Zatańczycie jak on Wam zagra! 
Nasz tytuł może mieć dwojakie znaczenie. Nam jednak chodzi 
o to bardziej bezpośrednie, o to wprost. Jak tylko zagra nogi 
rwą się same do tańca, a i Ci stroniący od parkietu nie mogą się 
powstrzymać od pląsów. 

Detko Band – zespół gra standardy jazzu tradycyjnego - „happy jazz" ,swing, dixieland, pop i muzykę taneczną całego 
świata od Glenna Millera poczynając, poprzez The Beatles, na własnych aranżacjach współczesnych przebojów także 
muzyki rockowej kończąc. Znany z wielu programów telewizyjnych, występujący na wielu eventach oraz na festiwalach 
jazzowych: Złota Tarka, Sopot Molo Jazz Festiwal, „Herbatka u Tadka". Leaderem zespołu jest Jurek Detko muzyk jazzo-
wy, saksofonista i klarnecista, w młodości lekkoatleta, wieloboista. 

Kultura



Hotel Lido zaprasza na letni wypoczynek!

Gdzie najpiękniej?

U nas! Nad polskim morzem...

Nietuzinkowa lokalizacja,  
bo kilkadzisiąt metów od morza

Hotel oferuje:
• 97 pokoi, w tym 1, 2, 3 osobowych, 6 apartamentów, 6 pokoi typu „studio”
• restaurację i drink bar 
• własny monitorowany parking dla samochodów osobowych i autokarów 
• dużą salę konferencyjną
• profesjonalną i miłą obsługę
• możliwość przedłużenia pobytu w promocyjnej cenie

 * Sezon letni obowiązuje od 01.05.2017 do 31.08.2017
   Ceny poza sezonem obowiązują od 01.09.2017 z wyłączeniem okresu 26.12.2017 do 31.12.2017
** Pakiet promocyjny z pełnym wyżywieniem w sezonie letnim, obowiązuje tylko w ciągłości 
korzystania podczas pobytu.
Dzieci do 3 lat bezpłatnie
Łóżeczko dla dziecka – 10zł/doba
Dzieci od 3 do 11 lat  
Obiadokolacja – 20zł/osoba
Hotel akceptuje zwierzęta: rasy małe 20zł/doba, średnie 30zł/doba i duże 50zł/doba

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

RECEPCJA:
recepcja@hotel-lido.pl

rezerwacja@hotel-lido.pl

Sezon letni * Poza sezonem

 Pokój  
( cena za dobę ) Ze śniadaniem Ze śniadaniem 

i ob/kol ** Ze śniadaniem Ze śniadaniem  
i ob/kol **

1 os. 210 zł 230 zł 150 zł 185 zł 
2 os. 350 zł 390 zł 230 zł 300 zł

3 os. 405 zł 465 zł 285 zł 390 zł

4 os. - studio 520 zł 600 zł 380 zł 520 zł

 Apartament 2 os. 
parter 510 zł 550 zł 350 zł 420 zł

 Apartament 3 os. 
parter 600 zł 660 zł 435 zł 540 zł

 Apartament 2 os. 
piętro 460 zł 500 zł 310 zł 380 zł

 Apartament 3 os. 
piętro 520 zł 580 zł 405 zł 510 zł


