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na zdjęciu Olga

Pytanie dosyć trywialne: po co turyści przyjeżdżają do Gdańska? Zobaczyć 
morze, pozwiedzać, zabawić się – różnie. Ale im wszystkim przyświeca jeden cel 
– wypocząć. Cokolwiek to znaczy, bo każdy odpoczywa inaczej... 

Gdańsk ze względu na położenie, historię i inne walory jest do tego idealnym miejscem. 
Nawet jeśli leżakowanie na plaży się znudzi, albo pogoda nie sprzyja, zawsze pozostaje 
spacer po wizytówce stolicy Pomorza – ul. Długiej. Są zabytkowe kamienice, Ratusz Głów-
nego Miasta, jest Neptun, słowem – jest pięknie. Nawet miejscowi mimo że mają ten widok 
na co dzień, doceniają urok tego miejsca  i też chętnie wybierają Długi Targ na spacer 
i odpoczynek. A przynajmniej taki mają zamiar, bo czy ulicą Długą w ogóle można przejść 
spokojnie? Na pewno nie jest to łatwe. Wszechobecne w sezonie stragany ze wszystkim 
nie są jednak najgorsze. Nawet jeśli nie interesują nas cudeńka z bursztynu, widokówki, 
czy inne pamiątkowe bibeloty, te stoiska można bez problemu ominąć. Tłumy też nie są 
najgorsze. Nawet jeśli idąc ulicą wydaje nam się, że nagle całe miasto wpadło na ten sam 
pomysł i postanowiło przejść się Długim Targiem dokładnie w tym samym czasie. To też aż 
tak bardzo nie przeszkadza, bo przecież na co dzień żyjemy w dużym mieście i do tłumów 
jesteśmy po prostu przyzwyczajeni. 

Naszym (i nie tylko naszym) zdaniem na głównej turystycznej ulicy Gdańska w spo-
kojnym spacerze przeszkadza zaczepianie przez pracowników okolicznych lokali. W dzień 
zapraszają na kawę, ciasto, gofry, czy obiad. Wieczorem zaś (to dotyczy przede wszystkim 
panów) co chwilę podchodzą młode, atrakcyjne dziewczyny i zapraszają do nocnego klubu. 
Nachalnie warto dodać! Nieważne, w jakim wieku jest przechodzień. I tak nagabują, i tak 
zachęcają. Choćby przechodził w ciągu jednego wieczoru kilkanaście razy, każdorazowo 
zostanie zaczepiony i zaproszony do skorzystania z licznych (jak sądzę) atrakcji lokalu. 
Przypominają w tym sytuacje, sprzed kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu lat, kiedy po 
wsiach i małych miasteczkach (głównie po domach jednorodzinnych) chodziły cyganki, albo 
nawet całe cygańskie rodziny i nakłaniały do kupna jakiegoś tandetnego towaru, przy czym 
z ich opowieści wybitnie marketingowych wynikało, że jest wręcz magiczny. Jednocześnie 
próby „spławienia” wędrowców na nic się zdawały. Za jakiś czas wracali. Podobnie w tej 
samej sprawie. Ta natarczywość przeszkadza i denerwuje. Przecież gdyby ktoś chciał się 
znaleźć w takim nocnym klubie, z pewnością sam by doń trafił. A tu nawet ten, który nie 
ma takiego zamiaru i tak jest „napastowany” przez młodą „hostessę" z różową parasolką. 
Znajomy redakcji zdradził nam sposób na „pozbycie się” pani. Zaproszony do klubu, na za-
chętę pani pyta: „A czy mają państwo także męski striptiz? Bo ja właśnie taki wolę.” Jest to 
zabawne, kontrowersyjne, ale... podobno skuteczne. Pani się dziwi, nie wie co odpowiedzieć, 
więc odchodzi i poluje na następną „ofiarę”. Ale nawet jeśli znajdziemy skuteczny sposób na 
odstraszenie hostessy, nie rozwiązuje to problemu ogólnie. Samo podchodzenie i zaczepianie 
po prostu irytuje i przeszkadza w spacerze, który z zamiaru miał być relaksujący. Tylko do 
kogo mieć o to pretensje? Czyja to wina? No i co na to władze miasta Gdańska i podlegająca 
im Straż Miejska?

Trudno winić za to same dziewczęta, bo przecież są tylko pracownicami. Szef każe – 
pracownik musi. A żyć z czegoś trzeba. Tego, czy jest to moralne i jak świadczy o samych 
dziewczynach, roztrząsać nie będziemy, bo jest to temat na bardzo długi materiał. Jeśli nie do 
hostess, to może iść ze skargą do właściciela owego lokalu? Niby można, ale tak naprawdę 
co wskóramy? Raczej niewiele, albo zupełnie nic. On chce zdobyć klientów, a prawo mu na 
to pozwala. Bowiem co nie jest zakazane, jest dozwolone. Zatem żądanie interwencji po-
winniśmy skierować na samą górę, czyli do prezydenta miasta. Dlaczego nie dba o komfort 
mieszańców i turystów? Niezadowoleni spacerowicze są, przez co miasto traci na dobrej 
opinii. Tym bardziej, że aspiruje do bycia jednym z najatrakcyjniejszych turystycznie w Polsce. 
Z tego tytułu szczególnie powinno dbać o komfort turystów w najdrobniejszych szczegółach. 
O mieszkańcach, których dobro powinno być priorytetowe nawet nie wspomnę. Dlaczego więc 
wciąż jest brak reakcji ze strony miasta? Kto z tego czerpie korzyści? A może ktoś na tym 
zarabia? Nie jest przecież dużym problemem wydać uchwałę zakazującą tego typu działań. 
Podobnie sprawa ma się z żebractwem na ulicy, o czym szerzej będziemy pisać w następnym 
numerze. Zresztą takich niepożądanych zachowań, a praktykowanych w centralnym miejscu 
Gdańska jest znacznie więcej. Jak to zwykli mówić już mieszkańcy Starówki „obciach na cały 
kraj". I kolejny przykład - rajdy rowerowe po Długim Targu. Ileż razy spacerowałam po tej 
ulicy i słyszałam za sobą gwałtowne dzwonienie, które miało sprowokować mnie do zejścia 
rowerzyście z drogi. I jeszcze ten obrażony lub wręcz oburzony wyraz twarzy, że w ogóle 
śmiałam tamtędy iść, przez co owy kierowca jednośladu nie mógł się swobodnie rozpędzić. 
Nieważne, że ta ulica jest przede wszystkim spacerowa i to pieszy ma na niej pierwszeństwo. 

Innymi słowy temat morze... Brudne morze! Można polemizować, że uchwała i zakaz to 
jedno, a rzeczywistość drugie i trudno będzie pozbyć się natarczywych hostess. Porządku 
zawsze można pilnować. Mamy już nawet nominowanego to tego zadania: nasza wspaniała 
Straż Miejska. Można by ich w ten sposób zaktywizować. Niech spacerują służbowo po Długim 
Targu i reagują, gdy ktoś natarczywie zaczepia przechodniów. Kilka lub nawet kilkanaście 
wysokich mandatów dla właścicieli lokali pewnie zniechęciłoby ich do wystawiania swoich 

pracowników do polowań na klientów. Wa-
chlarz ich zdobywania i tak mają szeroki. 
Są przecież reklamy w internecie czy gazety,  
plakaty. A tłumaczenia samorządowców - „nie 
można nic zrobić, bo nie łamią prawa” - już 
nie są tylko zabawne, ale wręcz żałosne!  Ale 
prawo można zmienić. Niestety prezydent 
tworząc nowe atrakcje w mieście zapomina 
o szczegółach, które jednak są dla odwie-
dzających bardziej istotne niż myśli. Piękna 
i atrakcyjna ulica to nie wszystko, jeśli spa-
cer po niej zamiast relaksować – denerwuje. 
Warto, by prezydent i Rada Miejska zwrócili 
na to uwagę, bo czasem jeden drobny detal 
może zepsuć całe dzieło...                          IT

„Drobny” szczegół, który psuje... Wszystko!
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Program 500+ był jednym z głównych założeń i zarazem obietnicą wyborczą obecnej partii rządzącej w ostatnich wybo-
rach. Mimo podzielonych głosów w tej sprawie, program udało się wprowadzić dość szybko. Obok Rodzina 500+ w życie 
wszedł także program Maluch+. A że rok 2017 powoli dobiega końca, nadszedł czas podsumowań...

„Sieci” znów wywołało w Polsce burzę. Jakiś czas temu ukazał się bowiem w gaze-
cie szczegółowy materiał dotyczący Waldemara Pawlaka, który piastując w 2010 
roku urząd ministra gospodarki bardzo przysłużył się... Rosjanom.

6 listopada odbył się briefing prasowy 
z udziałem wojewody pomorskiego Dariu-
sza Drelicha, dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej w PUW Katarzyny Stankiewicz 
oraz dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu 
Danuty Janiak. Wojewoda krótko omówił 
oba programy. Szczególnie podkreślał wagę 
programu Maluch+, którego założeniem jest 
stworzenie placówek i dodatkowych w nich 
miejsc dla dzieci do lat 3, przede wszystkim 
żłobków. Wojewoda zapewnił, że w przyszłym 
roku dzięki rządowemu dofinansowaniu po-
wstaną kolejne takie placówki, szczególnie 
w gminach, w których jest ich brak.

Szczegółowo o programie Maluch+ opo-
wiedziała Danuta Janiak. W swoim wy-
stąpieniu zwróciła uwagę na rozszerzanie 
programu. Wcześniej program zakładał jedy-
nie budowę żłobków, a aktualnie dofinanso-
wanie obejmuje też zwiększenie liczby miejsc 
dla dzieciaków, co znacznie zmniejsza koszty 
dla rodziców. W ostatnim czasie nowością, 
ale jakże potrzebną było dofinansowanie 
budowy i miejsc w placówkach dla dzieci 
niepełnosprawnych. Do 2016 roku z progra-
mu Maluch+ dofinansowano 7569 miejsc 
w żłobkach i przedszkolach. W kolejnym 
roku liczba ta wzrośnie o 3790. Ważnym 
aspektem jest także zwiększenie kwoty do-
tacji, która w przyszłym roku wyniesie 450 
mln zł w skali całego kraju. Nowością będzie 
możliwość ubiegania się o fundusze z pro-
gramu Maluch+ podmiotów prywatnych 
współpracujących z uczelniami. Dzięki temu 
miałyby powstać żłobki dla dzieci pracow-
ników naukowych, a także studentów, co 
znacznie ułatwiłoby im dokończenie eduka-

cji, niezależnie od sytuacji rodzinnej. Warto 
zaznaczyć, że samorządy dokładnie spraw-
dzają miejsca objęte programem, a zgodnie 
z zasadami podmiot korzystający z funduszu 
ma obowiązek utrzymania placówki i miejsc 
przez okres co najmniej 5 lat. Dyrektor Ja-
niak podkreśliła, że głównym celem tego 
programu jest zaktywizowanie kobiet, które 
z powodu obowiązku opieki nad dzieckiem 
nie podejmują pracy.

Nie obyło się bez podsumowania Rodziny 
500+.  Z programu tego w naszym woje-
wództwie skorzystało 167,6 tys. rodzin, 
a świadczeniem jest objęte 261,4 tys. dzieci. 
Na wypłatę środków dla rodzin województwo 

przeznaczyło dotychczas 2 135 781 057 zł. 
Dyrektor przekonywała, że program Rodzi-
na 500+ pozytywnie wpłynął na przyrost 
naturalny w naszym województwie oraz 
znaczny spadek bezrobocia. Liczba urodzeń 
w województwie wzrosła bowiem z 23837 
w 2015 roku do 25033 w 2016. Wg statystyk 
dzięki funduszom z programu, poprawiła się 
sytuacja materialna wielu rodzin, przez co 
spadła liczba osób korzystających ze świad-
czeń systemu pomocy społecznej. Zdaniem 
Urzędu Wojewódzkiego nastąpił także wzrost 
popytu na wyroby i usługi dzięki większym 
możliwościom materialnym rodzin.

IT

Razem z Donaldem Tuskiem prowadzili wtedy rozmowy z Kremlem 
odnośnie dostawy gazu do naszego kraju. Pawlak miał zainkasować 
„pod stołem” niemałe kwoty za wyjątkowo intratną – ale tylko dla 
Rosjan – umowę gazową. Nie dość, że chciał ten „związek” wydłużyć 
aż do 2037 roku, to jeszcze wraz z rządem odpuścił Gazpromowi gigan-
tyczny dług i zrezygnował z wielomilionowych zysków za tranzyt gazu 
na Zachód. Zdumiewające, że „nasz” minister dbał o interes Rosjan 
bardziej niż sami Rosjanie. Ktoś mógłby polemizować, czy te zarzuty 
są prawdziwe, ale tygodnik „Sieci” w tej sprawie - jak to się mawia - 
Ameryki nie odkrył. Wcześniej o sprawie pisała już Gazeta Warszawska. 
A skoro to już kolejne medialne źródło podaje tę samą informację, 

to coś w tym jest. Można 
by rzec nawet duże coś! Te-
raz tylko pytanie, jak to się 
skończy dla samego Pawlaka? 
Czy zostanie postawiony przed 
Trybunał Stanu? Czy może, jak 
to w polityce bywa bardzo często, 
sprawiedliwość go jednak nie dosięgnie? 
Mamy nadzieję, że takie działanie na szkodę Państwa polskiego bez 
odzewu nie pozostainie i były minister gospodarki odpowie za granie 
nie w tej drużynie! A może nawet nie do tej bramki...

Maluch+ na starcie

W trosce o Rosjan...

czytaj nas również na www.wieczorpomorze.pl
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Od sierpniowej nawałnicy minęło już 
sporo czasu. I choć na myśl o tragedii 
jeszcze długo będzie nam zapierało 
dech w piersi, to wbrew pozorom są 
też powody do zadowolenia! Bo wy-
ciągamy wnioski...

Jeżeli ktoś z Państwa już zastanawia się, jak spędzić przyszłoroczny czas karnawału, mamy dobre wiadomości! 

Całkiem niedawno właśnie na tej płaszczyźnie współ-
pracę zawiązali: Zarząd Województwa Pomorskiego i Po-
litechnika Gdańska. Owocem wspólnej pracy będzie nowo 
powstały system prognozowania pogody dla wojewódz-
twa pomorskiego. List intencyjny w sprawie „systemu 
szybkiego ostrzegania o zagrożeniach pogodowych na 
Pomorzu” został podpisany 19 października 2017 r. Sy-
gnatariuszami listu byli: Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego, Krzysztof Malicki oraz Damian 
Kuźniewski ze spółki Excento sp. z o.o., a także Błażej 
Konkol (prezes) i Andrzej Pollak (członek Zarządu) ze 
Związku Gmin Pomorskich.

 – Tragiczne wydarzenia z sierpnia pokazały, że system 
przekazywania informacji pogodowej zawodzi. Chcemy 
to naprawić – powiedział Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego.  – To nowatorski projekt, 
wchodzący na zdecydowanie wyższy poziom informacji 
o pogodzie. Jestem przekonany, że ryzyko które dziś 
podejmujemy się opłaci – dodał marszałek.   

Zainaugurowana właśnie współpraca ma na celu po-

szukiwanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo Pomorzan. Niezbędne są 
bowiem narzędzia do wydawania szybkich ostrzeżeń o nadchodzących ulewach 
czy zwiększonych opadach. To pozwoli mieszkańcom oraz służbom ratowniczym 
na natychmiastowe podjęcie niezbędnych działań. System, który powstanie będzie 
też gromadzić dane statystyczne odnośnie zjawisk pogodowych.    

Jak powiedział Krzysztof Malicki z Excento sp. z o.o., która będzie autorem 
systemu: - Całość ma opierać się na czymś w rodzaju sieci społecznościowej. 
Duża liczba stacji pogodowych nawet mniej dokładnych od profesjonalnych stacji 
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, pozwoli na tworzenie dokładnych 
modeli pogodowych. Nasz projekt nie jest jednak projektem wdrożeniowym, ale 
badawczym. Szukamy odpowiedzi i rozwiązań, które można zastosować, by 
system zadziałał. Na prace związane z uruchomieniem konkretnych rozwiązań 
przyjdzie czas po przeanalizowaniu wyników prac. Te chcemy zakończyć pod 
koniec 2019 r.

Excento sp. z o.o to spółka celowa powołana przez Politechnikę Gdańską rozwi-
jająca zaawansowane technologie. Projekt systemu detekcji zagrożeń i ostrzegania 
jest realizowany za blisko 14 milionów złotych w ramach Programu Operacyjnego 
Cyfrowa Polska. Ma on na celu zwiększenie potencjału uczelni wyższych i inno-
wacyjności rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych w sektorze publicznym. 

MR

Słynna polska mezzosopranistka Alicja Węgorzewska w towarzy-
stwie naszej muzycznej wizytówki Pomorza Capelli Gedanensis pod 
batutą Rafała Kłoczki wystąpi 14 stycznia o godz. 17:00 w gdańskim 
Starym Maneżu. Nie będzie to typowy koncert noworoczny, do jakie-
go muzycy zwykli nas już przyzwyczaić! Tym razem występ będzie 
bardziej karnawałowy. A przyjaźń między znakomitą śpiewaczką 
a gdańskimi muzykami narodziła się już jakiś czas temu, kiedy 
występowali na Festiwalu Mozartowskim na Zamku Królewskim 
w Warszawie minionego lata. Capella występowała wówczas pod 
batutą hiszpańskiego dyrygenta Alfonsa Reverte Casasa i według 

krytyków wypadła bardzo dobrze, co poparte zostało licznymi po-
zytywnymi recenzjami. 

Dlatego już dziś zapraszamy Państwa na to wydarzenie. Czego 
można się spodziewać dokładnie? Po Cappelli wszystkiego – nie tylko 
muzycznego geniuszu i smaku, ale także wielu niespodzianek.  Na 
razie zdradzimy tylko, że podczas koncertu usłyszymy polki, walce 
i marsze w nietuzinkowym wykonaniu wybitnych artystów. Będzie 
to zapewne muzyczna uczta dla ducha. No i najważniejsze - bilety 
na to wydarzenie są już w sprzedaży! Zapraszamy!

Umiemy  
wyciągać wnioski!

Zacznijmy z Nimi karnawał!

5

Pamiątkowe zdjęcie z koncertu na Zamku Królewskim w Warszawie
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Początek listopada to czas refleksji, wspomnień tych, którzy odeszli. Nasza redakcja także wspomina znanych i cenionych 
Pomorzan, których z żalem pożegnaliśmy w ciągu ostatniego roku...

Jacek Wroński – sty-
czeń 2017 zaczął się 
tragicznie, w wy-
padku drogowym 
zginął Jacek Wroń-
ski, kartuski przed-
siębiorca i filantrop. 
Auto, którym kiero-
wał, zjechało na prze-
ciwległy pas ruchu i zderzyło się czołowo 
z innym samochodem. Zginą tragicznie w wie-
ku 54 lat. Wroński był mecenasem sportu 
i kultury, właścicielem przychodni, przedszkola 
i firmy budowlanej. Powszechnie doceniany: 
otrzymał m.in. „Superperłę Kaszub” - nagrodę 
starosty kartuskiego za pomoc osobom będą-
cym w trudnej sytuacji materialnej i nagrodę 
burmistrza Kartuz „Lokalne partnerstwo – 
Człowiek Roku 2008”.

Jerzy Kossela – uro-
dzony w Często-
chowie, ale przez 
większość życia 
związany z Gdy-
nią. Polski muzyk, 
legendarny gitarzy-
sta i współzałożyciel 
Czerwonych Gitar. Był au-
torem piosenek, które do dziś zna cała Polska, 
m.in. „Bo Ty się boisz myszy”, „Historia jednej 
znajomości”, czy „Matura”. Z Czerwonych Gi-
tar, odchodził i wracał. W 2010 roku otrzymał 
brązowy medal „Zasłużony Kulturze Gloria 
Artis”. Dwukrotnie, bo w 2010 i 2015 roku 
został laureatem Nagrody Prezydenta Miasta 
Gdańska w Dziedzinie Kultury. Po raz ostatni 
zagrał 21 listopada 2016 r. w Filharmonii 
Bałtyckiej w Gdańsku. Zmarł 7 stycznia 2017 
w Gdyni. Pogrzeb odbył się 12 stycznia 2017 
na Cmentarzu Witomińskim 

Przemysław Wałęsa 
– syn byłego prezy-
denta Lecha Wałęsy 
został znaleziony 
w swoim mieszka-
niu 8 stycznia tego 
roku. Był trzecim 
z ośmiorga dzie-
ci byłego przywódcy 
„Solidarności” i jego żony 
Danuty. W chwili śmierci miał 43 lata. Wedle 
ustaleń policji do śmierci nie przyczyniły się 
osoby trzecie, wykluczono też samobójstwo. 
Na prośbę rodziny, prokuratura nie ujawniła 
oficjalnej przyczyny zgonu.

Ks. infułat Albin Po-
tracki – długoletni 
proboszcz parafii 
Wniebowzięcia 
NMP w Redzie. 
Urodził się 22 lip-

ca 1933 roku, święcenia kapłańskie przyjął 
19 stycznia 1959 r. w Bazylice Katedralnej 
w Pelplinie. Proboszczem parafii w Redzie 
został w 1978 r. Jego niemałą zasługą było 
wydzielenie czterech nowych – z macierzystej 
– parafii: w Nowym Dworze Wejherowskim, 
w Rekowie Dolnym, w Ciechocinie i parafii pw. 
św. Antoniego Padewskiego w Redzie. W la-
tach 1992–2008 był Dyrektorem Ekonomicz-
nym Archidiecezji Gdańskiej. W roku 1999 roku 
został odznaczony medalem „Zasłużony dla 
Miasta Redy”. 1 lipca 2008 roku po trzydziestu 
latach posługi duszpasterskiej, przeszedł na 
emeryturę i zamieszkał na terenie plebanii 
w Redzie. Zmarł 9 stycznia 2017 w Redzie. 
Pogrzeb odbył się 13 stycznia, a kaplana że-
gnały tłumy wiernych i przyjaciół. Został on 
pochowany w Krypcie Kapłanów Gdańskich 
w Bazylice Mariackiej.

Kmdr Jan Fursewicz – 
16 stycznia tego roku 
w wieku 95 lat na 
wieczną wartę od-
szedł komendant 
Portu Wojennego 
w Gdyni i ojciec 
chrzestny sztanda-
ru KPW Gdynia. Dowo-
dził w latach 1968-1984. 
Jego nazwisko widnieje w Honorowej Księdze 
Czynów Żołnierskich, w której wyróżniono 
wpisem zasłużonych dla Ludowego Wojska 
Polskiego oraz innych obywateli zasłużonych 
dla obronności kraju. Pogrzeb komandora 
w stanie spoczynku odbył się 20 stycznia na 
Cmentarzu Witomińskim.

Alojzy Szablewski - 
kociewiak ur. 4 lipca 
1925 roku, bohater 
pierwszej „Soli-
darności”, poseł 
I kadencji. Wal-
czył w szeregach 
Armii Krajowej, 
brał też udział m.in. 
w powstaniu warszaw-
skim, w protestach w grudniu 1970 i czerw-
cu 1976, w 1980 uczestniczył w strajku 
w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, wchodził 
w skład prezydium komisji zakładowej „So-
lidarności”. Od 1991 do 1995 działał w Zjed-
noczeniu Chrześcijańsko-Narodowym, a od 
1996 do 2000 w Ruchu Odbudowy Polski, 
w którym pełnił funkcję wiceprzewodniczącego 
władz okręgowych. W 2006 został odzna-
czony przez prezydenta Lecha Kaczyńskie-
go Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu 
Odrodzenia Polski. W 2016 prezydent An-
drzej Duda odznaczył go Krzyżem Wolności  
i Solidarności. Zmarł 30 kwietnia w Gdańsku 
w wieku 92 lat.

Prof. Jerzy Młynarczyk 
- polski prawnik, na-
uczyciel akademic-
ki, koszykarz i polityk, 
profesor nauk praw-
nych, prezydent Gdań-
ska (1977–1981), 
poseł IV kadencji, zmarł 
9 września w wieku 86 lat. 
Urodził się w Wilnie. Absolwent Wy-
działu Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. W latach 1960-70 występował 
w koszykarskiej drużynie Wybrzeże Gdańsk. 
W tym okresie drużyna trzykrotnie ukończyła 
rozgrywki na podium. W 1970 roku była wice-
mistrzem kraju, a w 1964 i 1968 sięgnęła po 
brąz. Od 1958 roku uczył w Wyższej Szkole 
Ekonomicznej w Sopocie. Na początku lat 70. 
zaczął wykładać na Wydziale Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 
1977-1981 piastował stanowisko prezydenta 
Gdańska. Był posłem IV kadencji. Do końca 
życia pełnił funkcję rektora WSAiB im. Euge-
niusza Kwiatkowskiego w Gdyni.

Prof. Edward Breza – 
prof. zwyczajny Uni-
wersytetu Gdańskiego 
i wybitny językoznaw-
ca zasłużony w bada-
niach nad językiem 
kaszubskim i onoma-
styką. W 1958 roku ukoń-
czył studia filozoficzno-teologiczne 
w Metropolitalnym Seminarium Duchownym 
w Krakowie. Oceniał go m.in. ówczesny ks. 
prof. dr hab. Karol Wojtyła. Tytuł magistra 
filologii polskiej uzyskał w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Gdańsku. Tam też obronił 
doktorat. Prof. zwyczajnym został w 1993 
roku. Pracował też w WSP w Bydgoszczy. Od 
2002 roku był na emeryturze, pracując jednak 
nadal ze studentami. W 2013 roku otrzymał 
tytuł honorowego obywatela Kościerzyny. 
Zmarł 12 października w wieku 85 lat.

Ks. infułat Stanisław 
Bogdanowicz – wie-
loletni proboszcz 
Bazyliki Mariackiej 
urodził się  w 1939 r. 
w miejscowości Żwiry-
na (obecnie na Litwie). 
Absolwent GSD oraz peda-
gogiki pastoralnej na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim. Święcenia kapłańskie 
otrzymał w 1962 r. Służył w pomorskich ko-
ściołach m.in.: w Pruszczu Gdańskim i Sopocie. 
W latach 1975-1979 był proboszczem Bazyliki 
Mariackiej w Gdańsku, a od 1979 r. probosz-
czem kościoła Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny (NMP) w sercu Gdańska. Zmarł 
20 października, pochowany 28.10 w Krypcie 
Kapłanów Archidiecezji Gdańskiej. 

Nie ma czasu właściwego na pożegnanie...
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W przyszłym roku świętować będziemy stulecie Niepodległości Polski. To wyjątkowy jubileusz, upamiętniający odzyskanie 
wolności i suwerenności państwowej po 123 latach rozbiorów. W całym kraju zaplanowano szereg wydarzeń dla uczczeniu  
tej wielkiej rocznicy.

2 listopada, podczas konferencji prasowej została przedstawio-
na idea obchodów rocznicowych w Gdańsku i na Pomorzu. Wzięli 
w niej udział m.in. prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, mar-
szałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, historyczna 
encyklopedia Gdańska, znawca Pomorza prof. Andrzej Januszajtis 
członek Komitetu Honorowego Obchodów wicemarszałek Senatu 
Bogdan Borusewicz oraz przewodniczący Zrzeszenia Kaszubsko 
-Pomorskiego prof. Edmund Wittbrodt. Zgodnie z zaprezentowaną 
ideą w przyszłoroczne obchody pod hasłem „Pomorska Droga do 
Niepodległej” włączone będą m.in. debaty oraz wykłady, edukacja 
historyczna młodzieży, a także specjalna ruchoma wystawa, którą 
będzie można zobaczyć w różnych miejscach w województwie. 
Pierwsza z zaplanowanych debat odbyła się 7 listopada w Ratuszu 
Głównomiejskim. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz mówił 
także o planach stworzenia wysokiego masztu, na którym miałaby 
powiewać biało-czerwona flaga. Przygotowano kilka propozycji 
umiejscowienia go, ale ostateczny wybór ma być dokonany wraz 
z mieszkańcami miasta. 

- Zachęciliśmy też innych samorządowców z Pomorza do włączenia 
się w przygotowania. Chcemy, by wszystkie wspólnoty położone na 
Kaszubach, Kociewiu, Powiślu, terenie ziemi słupskiej, na Żuławach 
włączyły się w te obchody - mówił marszałek Struk. Podkreślił też, 
że bardzo ważne będzie edukowanie młodzieży i przypomnienie 
im pomorskich, ale nie tylko bohaterów narodowych. - Pomorze 
w drodze do niepodległej ma swoich bohaterów, o których chcemy 
pamiętać. W ramach naszego projektu będziemy przypominać, że 

każde miasto ma swojego bohatera tamtych czasów. Będzie mnóstwo 
działań podejmowanych w każdej części województwa: będziemy 
edukować w szkołach, zachęcać by młodzież sięgała po literaturę 
z tamtego czasu. Chcemy włączyć w to instytucje kultury, sport i re-
kreację. Przewidujemy produkcję licznych materiałów, konferencje 
naukowe, konkursy – dodał marszałek. Prof. Edmund Wittbrodt 
podkreślił natomiast, jak ważna jest współpraca w organizowaniu 
obchodów przyszłorocznego jubileuszu:  - My, jako Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie na patrona przyszłorocznych obchodów 
wybraliśmy dra Franciszka Kręckiego. (...) Jest to nasza lokalna 
postać, która miała ogromny udział w walce o niepodległość. Ta-
kich regionalnych bohaterów mamy wielu. Będziemy organizować 
konferencje, spotkania, aby opowiedzieć o postaciach takich jak 
dr Kręcki. Chcemy te postacie wydobyć, pokazać, by znalazły się 
w panteonie osób, które walczyły i zabiegały o Polskę niepodległą.

Obchody będą też miały wymiar kulinarny, albowiem w przeddzień 
tegorocznych obchodów Święta Niepodległości, czyli 10 listopada, 
25 gdańskich restauracji będzie serwować specjalne dania kuchni 
polskiej. Na stołach będą królowały gęś, kaczka, pierogi, dynia, 
żurek czy kapuśniak, a także biało-czerwone desery. Restauracje 
te będą oznaczone biało-czerwoną flagą. Podczas konferencji za-
prezentowano także oficjalne logo obchodów „Niepodległa”. Na 
koniec wszyscy biorący udział w debacie oraz przybyli samorzą-
dowcy podpisali deklarację współudziału i organizacji uroczystych 
obchodów stulecia niepodległej Polski.

IT

Nie tylko Warszawa istotna, Gdańsk i Pomorze także!
Na zdjęciu m.in. prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, prof. Andrzej Januszajtis, członek Komitetu Honorowego Obcho-
dów wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz oraz przewodniczący Zrzeszenia Kaszubsko-pomorskiego prof. Edmund Wittbrodt 

7

Przemawia historyczna encyklopedia Gdańska, znawca Pomorza prof. Andrzej Janu-
szajtis

Deklarację dotyczącą włączenia się w obchody 100-lecia Niepodległości na Pomorzu 
podpisali samorządowcy z naszego wojewódzwa. Na zdjęciu wójt gminy Kosakowo 
Jerzy Włudzik
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- Jest mi niezmier-
nie miło, że tu, 
w Sali im. 
Lecha Bąd-
kowskiego 
już po raz 
k o l e j n y 
spotykamy 
się, aby 
świętować 
wybór naj-
p i ę k n i e j s z e j 
wsi i zagrody na 
Pomorzu. Chcę z całe-
go serca pogratulować laureatom. 
Jestem przekonany, że ta rywalizacja ma 
pozytywne oblicze. Mobilizuje lokalne spo-
łeczności do współpracy, pokazania się z jak 
najlepszej strony. Te dobre wzorce i praktyki, 
jakie dzięki niej powstają, to nasza pomorska 
wizytówka. Warto ją pokazywać nie tylko na 
Pomorzu, ale i w całej Polsce – mówił mar-
szałek Mieczysław Struk.

Ostatniego dnia października poznaliśmy tegorocznych laureatów, 24 już edycji plebiscytu „Piękna Wieś Pomorska”. Pod-
czas uroczystej gali w Urzędzie Marszałkowskim nagrody zwycięzcom wręczyli m.in. marszałek województwa pomorskie-
go Mieczysław Struk, przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego Jan Kleinszmidt, dyrektor PODR w Lubaniu 
Andrzej Dolny czy prezes ZGP Błażej Konkol.

W etapie wojewódzkim plebiscytu, który poprzedziły etapy gminny 
i powiatowy – rywalizowało 13 wsi oraz zagród. Oceniając kandyda-
tów komisja brała pod uwagę aspekty krajobrazowe i ekologiczne. 
Oceniane również były działania integrujące lokalną społeczność 
oraz pielęgnowanie tradycji. W kategorii najpiękniejsza wieś wygrało 
Wróblewo (gm. Suchy Dąb). Nagrodę odebrała nie tylko sołtys Joanna 
Siedlec, ale też przedstawicielki Rady Sołeckiej i wójt Barbara Ka-
mińska. Na drugim miejscu na podium stanęła wieś Mały Bukowiec 
(gm. Zblewo), nagrodę odebrał sołtys Sławomir Cybulski, a na trzecim 
znane z naszych łamów Lubieszewo (gm. Nowy Dwór Gdański). Laur 
za trzecie miejsce odebrała „gospodyni” wsi, b. posłanka Samoobrony 
Danuta Hojarska, która na galę przywiozła zrobiony własnoręcznie 
tort malinowy. Podczas finału przyznano także trzy wyróżnienia, 
a otrzymały je: Węsiory (gm. Sulęczyno), Świetlino (gm. Łęczyce) 
oraz Brzeźno Szlacheckie (gm. Lipnica). Najpiękniejsza Pomorska 
Zagroda to zabudowania Katarzyny i Henryka Hamerników z miej-
scowości Leśno-Wybudowanie (gm. Brusy). Drugie miejsce zajęła 

zagroda Anny i Jerzego Królów z Kożyczkowa (gm. Chmielno), a trzecie 
Kamili i Piotra Sokołowskich z Jabłowa (gm. Starogard Gdański). 
W tej kategorii również przyznano wyróżnienia: Beacie i Markowi 
Opitzom z Żelichowa (gm. Nowy Dwór Gdański), Ewie i Gustawowi 
Fiedorkiewiczom z Rybna (gm. Gniewino) oraz Elżbiecie i Tadeuszowi 
Małodzińskim z Radostowa (gm. Subkowy). 

Każdy z nagrodzonych i wyróżnionych otrzymał nagrody od władz 
województwa oraz włodarzy samorządów, których wsie i zagrody 
zostały uhonorowane. Dodatkowy upominek każdemu z nagro-
dzonych wręczył też gość specjalny gali, burmistrz gminy Uehlfeld 
w Środkowej Frankonii Werner Stocker. Ta bawarska gmina od lat 
jest gminą partnerską Trąbek Wielkich, które wymieniają się mię-
dzy sobą doświadczeniami i dobrymi samorządowymi praktyka-
mi, a także wizytami studyjno-turystycznymi młodzieży szkolnej. 
Warto dodać, że po zakończeniu oficjalnej części gali, wszyscy 
zebrani mogli skosztować wspaniałych przysmaków kuchni prosto  
z pomorskiej wsi!

Pomorze pięknieje z roku na rok!
Laureaci wyróżnienia – miejscowość Świetlino (gm. Łęczyce), marszałek Mieczysław Struk, przewodniczący SWP Jan 
Kleinszmidt, prezes ZGP Błażej Konkol oraz starosta wejherowska Gabriela Lisius

Wicestarosta kościerski Henryk Ossowski B. wicedyrektor PODR w Lubaniu Krzysztof Pałkowski
Burmistrz gminy Uehlfeld w Środkowej Frankonii Werner 
Stocker

aktualności
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Miło nam poinformować, że Uniwersytet Gdański znalazł 
się w czubie polskich uczelni, które znacznie poprawiły swój 
poziom naukowy! Informacje o tych osiągnięciach napłynę-
ły z Warszawy stosunkowo niedawno, a oprócz liderowania 
w rankingu najlepszych uczelni, UG otrzyma od Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego premię finansową! 

Łączna kwota przeznaczona dla 13 wyróżnionych Alma Mater to 95 
mln zł. O poprawie poziomu naukowego UG świadczą wyniki parame-
tryzacji, w ramach której w 2017 roku przeprowadzono ocenę jakości 
działalności badawczo-rozwojowej uczelni wyższych. Wśród jedenastu 
wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego jeden ma najwyższą ocenę A+ 
(Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed), pięć wydzia-
łów uzyskało ocenę A i pięć ocenę B. Premię za dobre wyniki w nauce 
otrzymają te uczelnie, które według Komisji Ewaluacji Jednostek Na-
ukowych (KEJN) osiągnęły poprawę jakości naukowej w stosunku do 
zeszłego roku. Jest to wyraz docenienia uczelni, które w poprzednim 
algorytmie finansowym straciły część dotacji, a jednocześnie poprawiły 
wyniki badań naukowych. Gratulujemy rektorowi prof. Jerzemu Gwizdale 
i całej kadrze naukowej UG! Oby tak dalej!

Prymus... nie tylko pomorski!

Nagrodę dla wsi Lubieszewo odebrała sołtys – Danuta Hojarska, a wręczył ją wicemarszałek Senatu Bogdan 
Borusewicz. Z prawej poseł Jan Klawiter

Prezes Związku Gmin Pomorskich Błażej Konkol oraz starosta 
gdański Stefan Skonieczny

Zwycięzca „Pięknej Wsi Pomorskiej” wieś Wróblewo. Na zdjęciu także wójt Barbara KamińskaLaureatów konkursu nagradzał m.in.: dyrektor PODR w Lubaniu 
Andrzej Dolny
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I nastał koniec... Nie ma z nami już wieloletniego proboszcza Bazyliki Mariackiej, ks. infułata Stanisława Bogdanowicza. Mszę św. 
pogrzebową z końcem listopada koncelebrował metropolita gdański ks. abp Sławoj Leszek Głódź. W homilii wspominał życie  
ks. infułata, jego udział w historii Polski i dążeniu do wolności kraju, a także miłość, którą darzył swoich parafian.

 „Kochał Polskę! W końcu lat 70. zasłynął w Gdańsku odpra-
wianiem Mszy św., w intencji Ojczyzny w zakazane, wykreślone 
z kalendarza święta: 3 maja, 15 sierpnia, 11 listopada. Wspomagał 
Solidarność i ugrupowania niepodległościowe. Był z tymi, których 
dotknęły represje stanu wojennego. Organizował dla nich pomoc. 
Bazylika Mariacka stała się azylem dla prześladowanych. Przygarniał 
weteranów 5 Wileńskiej Brygady AK mjr. Łupaszki, w czasach kiedy 
wciąż byli rzeczywiście wyklęci i pogardzani. (...) Żegnacie go dziś, 
dawni parafianie. Wiecie dobrze, że Was kochał, Chociaż czasem 
mógł być odbierany jako zbyt surowy i wymagający. Ale to przecież 
wynikało z zatroskania o wasze zbawienie. Wy też go kochaliście. 
Gdy przez dłuższy czas nie było go widać, pytaliście: „Co się dzieje 
z Infułatem?” - mówił w kazaniu metropolita gdański.

W uroczystościach żałobnych obok rodziny i przedstawicieli ducho-
wieństwa wzięli udział także przedstawiciele władz m.in: b. prezydent 
Lech Wałęsa, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, wojewoda pomor-

ski Dariusz Drelich, prezes TVP Jacek Kurski, a także ludzie świata 
gdańskiej kultury i nauki. Listy okolicznościowe skierowali także 
prezydent Polski Andrzej Duda oraz premier Beata Szydło. Ponadto 
prezydent Duda pośmiertnie odznaczył ks. Bogdanowicza Krzyżem 
Wielkim Orderu Odrodzenia Polski za „wybitne zasługi w działalności 
na rzecz kościoła Katolickiego w Polsce oraz zachowanie dziedzictwa 
narodowego, za pracę duszpasterską i społeczną na rzecz środowisk 
kombatanckich”, który został przekazany na ręce brata zmarłego, 
Antoniego Bogdanowicza. Pod koniec nabożeństwa ks. Bogdanowicza 
pożegnał m.in. prezydent Gdańska Paweł Adamowicz oraz obecny 
proboszcz Bazyliki Mariackiej ks. prałat Ireneusz Bradtke. Po mszy św. 
trumna z ciałem ks. Bogdanowicza została odprowadzona do Krypty 
Kapłanów Archidiecezji Gdańskiej. O oprawę muzyczną uroczystości 
żałobnych zadbała muzyczna wizytówka Pomorza Capella Gedanensis 
oraz Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej.

IT

„A życia nikt nie otrzymuje na własność, lecz wszyscy do użytku”

Od lewej: prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, b. prezydent Lech Wałęsa, szef PiS na 
Pomorzu, poseł Janusz Śniadek, wojewoda pomorski Dariusz Drelich Muzycznie pożegnała ks. infułata Bogdanowicza, Cappella Gedanensis

Pierwsze rzędy zajęła rodzina i przyjaciele zmarłego 

Ks. infułata Bogdanowicza pożegnał 
proboszcz Bazyliki Mariackiej ks. prałat 
Ireneusz Bradtke
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30 października w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyła się XL Sesja SWP, podczas której przyjęto 
kolejne uchwały. Ślubowanie złożyła także nowa radna sejmiku Mirosława Kaczyńska.

Poniedziałkową sesję rozpoczęła debata na temat stanowiska SWP 
w sprawie planowanego połączenia spółek paliwowych Orlen i Lotos. 
Treść uchwały wzywającej rząd do jednoznacznego określenia zamie-
rzeń w tej sprawie została odczytana przez Jacka Bendykowskiego, a o 
wstrzymanie się od niej apelowała Anna Gwiazda. Uchwała została 
jednak przyjęta w głosowaniu 

Kolejnym punktem sesji sejmiku było przyjęcie specjalnej rezolucji 
w sprawie upamiętnienia jubileuszu 500-lecia Reformacji. Jej treść 
przedstawił radny Piotr Widz. Uchwała została jednogłośnie przyjęta 
przez radnych wszystkich klubów sejmiku. Następnie głos zabrał 
gość  październikowej sesji ks. bp prof. Marcin Hintz, zwierzchnik 
diecezji pomorsko-wielkopolskiej Kościoła ewangelicko-augsburskie-
go. W swoim wystąpieniu wspominał o roli ewangelików w historii 
Pomorza oraz dziękował sejmikowi za podjęcie ww. uchwały, a także 
za dotychczasową współpracę. Jednocześnie biskup wyraził nadzieję, 
ze będzie ona kontynuowana. Kolejno przemawiał także dyrektor 
Muzeum Narodowego w Gdańsku Wojciech Bonisławski, który mó-
wił o wystawie przygotowanej dla uczczenia wspomnianej rocznicy. 
Wystawa nosi tytuł „Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej. 
W 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra” i można ją podziwiać od 2 
listopada br. do końca stycznia 2018 r. w Zielonej Bramie.

SWP jednogłośnie przyjął także uchwały o przekazaniu środków 
finansowych gminom poszkodowanym w sierpniowej nawałnicy. 
M.in. gmina Chojnice otrzyma 100 tys. zł z budżetu województwa 
pomorskiego na wypłatę zasiłków celowych i pomoc mieszkańcom 
poszkodowanym w wyniku sierpniowej nawałnicy. Na te same cele 
gmina Parchowo otrzyma 50 tys. zł. Natomiast 34 tys. zł dostanie 
gmina Czersk na zakup tzw. „holenderki", czyli całorocznej przyczepy 
mieszkalnej dla rodziny, która przez wichurę straciła dom. Poza tym 
gmina Czersk otrzyma dofinansowanie w wysokości 16 tys. zł na 
zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu. 
W sumie dotkniętym kataklizmem samorządom przekazano 500 tys. zł. 

Na sesji poruszono także problem nas wszystkich, czyli intere-
santów UMWP. SWP wyraził bowiem zgodę na udzielenie wsparcia 
finansowego w kwocie 7 mln zł dla miasta Gdańska z przeznaczeniem 

tych pieniedzy na utworzenie wielopoziomowego parkingu na placu 
przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego 
przy ul. Okopowej. Inwestycja związana będzie z budową nowego 
wiaduktu Biskupia Górka w ciągu ul. Trakt św. Wojciecha. Parking 
planowo będzie mógł pomieścić 475 samochodów i ma służyć pe-
tentom i pracownikom obu urzędów.

Nowa radna, a w tle istotnie, choć kontrowersyjnie!

Bp prof. Marcin Hintz
Wiceprzewodniczący SWP  

Józef Sarnowski Radny Dariusz Męczykowski
Dyrektor Muzeum Narodowego  

w Gdańsku Wojciech Bonisławski

Piotr Widz odczytał treść rezolucji  
w sprawie upamiętnienia jubileuszu 

500-lecia Reformacji Radny Jarosław Bierecki

Na zdjęciu radni, m.in.: Mirosław Batruch, Jacek Bendykowski, Andrzej Bartnicki, Maria 
Pawłowska, Andrzej Struk i Leszek Bonna Obok radnego Piotra Karczewskiego zasiadła nowa radna -  Mirosława Kaczyńska
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I choć zaczynamy nasz materiał słowami św. Augustyna, to właśnie św. Hubert jest doskonałym przykładem na to, że od-
powiedź na każde pytanie, na każde zamierzenie i działanie, które powinniśmy uczynić - jest w Nas! Zatracony w hulasz-
czym życiu, to właśnie zrobił Hubert, a dziś na pamiątkę tego nawrócenia i zbliżenia do Boga, wspominamy żywot tego 
świętego na początku listopada.

4 listopada w Rekowie Górnym k. Redy odbył 
się już tradycyjny tu, odpust ku czci św. Huber-
ta. Frekwencja jak zwykle dopisała, bo tego dnia 
modlą się i świętują nie tylko myśliwi, ale cała 
tutejsza społeczność. Tradycją już jest, że mszę 
świętą w hubertowskiej kaplicy koncelebruje 
J.E. metropolita gdański abp Sławoj Leszek 
Głódź. W tym roku ze względu na stan zdrowia 
nie mógł dołączyć do rekowskich parafian, ale 
dzwonił do organizatorów z dobrym słowem 
i Bożym przesłaniem. A my wszyscy wiemy, 
że te właśnie święto jest głowie gdańskiego 
Kościoła szczególnie bliskie!

Hubertus to święto myśliwych, leśni-
ków i jeźdźców. Nazwa pochodzi od świętego 
Huberta, którego wspomnienie liturgiczne w Ko-
ściele katolickim obchodzone jest 3 listopa-
da. Pomysłodawcą tak hucznego ucztowania 
w Rekowie Górnym jest główny organizator 
święta, na co dzień przewodniczący Rady Miej-
skiej w Redzie, społecznik, a z zamiłowania 
myśliwy - Kazimierz Okrój. A sama tradycja 
hubertowska to nie tylko łowy. To przede 
wszystkim wyjątkowa muzyka, malarstwo, 
poezja, i niepowtarzalny klimat myśliwskich 
domów i leśniczówek, a tradycja św. Huberta 
jest żywa również dziś, bo chociażby w roku 
1993 został ustanowiony Order Świętego Huber-
ta nadawany za szczególne zasługi dla kultury 
łowieckiej. Atmosfera ta jest więc z nami nie 
tylko w listopadzie, ale powraca jeszcze w ciągu 
całego roku. 

 A samo wydarzenie... no cóż – tam trzeba 
po prostu być! Wyjątkowy klimat odpustowy, 
o jaki coraz trudniej, wieś czysta i wysprzątana 
tak że, nawet nasi dziennikarze zastawiali się 
czy ktokolwiek tu mieszka... taki porządek! No 
i oni – honorowi goście tego dnia – myśliwi, 

którzy zaznaczają, że w ich pasji nie chodzi tylko 
o łowiectwo, ale jak naucza Kościół, o „wpisaną 
w życie św. Huberta świętość”. - Dziękuję kapła-
nom, oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się 
do tego, że nasze hubertowskie spotkanie jest 
takie uroczyste. Dziękuję mieszkańcom, pani 
która dba o tę kaplicę na co dzień, pani sołtys, 
panu posłowi, paniom radnym, panu wójtowi... 
Długo by wymieniać. To jest godne naśladowania 
to jak dziś wygląda to święto. Dla mnie to jest 
dziś wielkie przeżycie. I dziękuję oczywiście 
wszystkim myśliwym, jest to dla mnie bardzo 
wyjątkowy dzień – mówił przewodniczący Rady 
Miasta Reda Kazimierz Okrój, nie ukrywając 
wzruszenia. 

- Życzę myśliwym oraz wszystkim Państwu 
wielu łask Bożych, aby święty Hubert czuwał 
nieustannie nad Wami. Aby ta pasja, polowanie, 
a można to nawet nazwać – powołanie – było 
Waszą radością każdego dnia. Niech ta dbałość 
też o przyrodę, zwierzynę będzie dla Was tą 
drogą przez którą realizujecie siebie i ten Boży 
plan zbawienia – mówił ks. proboszcz Fabian 
Tokarski, z parafii NMPNP w Redzie-Rekowie.

Wydarzenie zainaugurowała msza św., którą 
koncelebrował kapłan oddelegowany przez 
arcybiskupa w jego imieniu. Warto podkre-
ślić, że miała ona także myśliwską oprawę 
muzyczną, którą widać na jednym z naszych 
zdjęć. Następnie odbył się iście myśliwski po-
częstunek – grochówka, mięsiwa, oraz cia-
sta przygotowane przez tutejsze gospodynie. 
Wszystkim towarzyszyły występy artystyczne 
redzkiej młodzieży. Najważniejszym punktem 
spotkania były hubertowiny, czyli zwyczaj po-
lowania zbiorowego o charakterze szczególnie 
uroczystym, z zachowaniem historycznych 
wzorców i ceremoniałów.                                EP

„Nie chodź na ry nek, wejdź w siebie,  
we wnętrzu człowieka mie szka prawda...”

Organizator wydarzenia Kazimierz Okrój 
w każdym z wywiadów podkreślał tradycję 
tego święta, które po raz pierwszy odbyło się 
na skraju Puszczy Darżlubskiej. - Potem po-
wstał plan aby budynek byłej kuźni zagospodaro-
wać na kaplicę. B. proboszcz Tadeusz Zemerling 
doprowadził do tego, że dziś ma ona swojego 
patrona, oczywiście św. Huberta. - Z reguły mszę 
hubertowską koncelebruje ks. arcybiskup Głodź, 
dziś wydelegował swojego przedstawiciela, ale 
w nabożeństwie uczestniczyło wielu księży. 
Potem trwa biesiada, żurek, bigos, a następnie 
polowanie hubertowskie, które prowadzę w przy-
ległych lasach. Jest to dla mnie niezwykle ważny 
dzień – mówił Kazimierz Okrój. 

Jak podkreślają duchowni, z przykła-
du św. Huberta mamy korzystać my 
wszyscy. I odnaleźć  w nim wyjątkowego 
przewodnika w drodze do świętości. 
Niektóre źródła wskazują, że św. Hubert 
prowadził najpierw życie hulaszcze, 
jednak gdy polując w Górach Ardeń-
skich napotkał białego jelenia, wówczas 
przeżył swoistego rodzaju nawrócenie, 
które stało się początkiem jego nowej 
drogi. Miał wtedy usłyszeć głos Stwórcy 
ostrzegający go przed jego niepohamo-
waną pasją i nakazujący mu udanie się 
do Lamberta, biskupa Maastricht. Prze-
jęty objawieniem, św. Hubert udał się na 
służbę Bożą do owego biskupa, rozpoczął 
studia teologiczne, potem działalność mi-
sjonarską i z rąk papieża Sergiusza przyjął 
biskupią sakrę. Jako biskup odniósł wiele 
sukcesów w zjednywaniu ludzi dla wiary 
w Chrystusa. W roku 727 za doczesne 
zasługi w krzewieniu chrześcijaństwa 
został ogłoszony świętym. 
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Myśliwska zupa

Kaplica pw. św. Huberta w Rekowie Górnym powstała w 2004 roku. Poświęcił ją ówczesny 
metropolita gdański abp Tadeusz Gocłowski. Podczas tych kilkunastu lat kaplica przeszła kil-
ka renowacji zainstalowano nowe nagłośnienie, oświetlenie, elektryczne ogrzewanie ławek, 
powstała nowa aranżacja prezbiterium i pozostałych elementów, obrazów; naprawiono dach 
i elewację zewnętrzną, renowację przeszła zakrystia, są także nowe organy. 

Kaplica św. Huberta w Rekowie Górnym wypełniona była po brzegi

Na mszę św. przybył poseł ziemi puckiej – dr Kazimierz Plocke (drugi z prawej)

Po środku gospodarz rekowskiej ziemi – wójt gminy Puck Tadeusz 
Puszkarczuk

We mszy św. brała udział społeczność redzka i rekowska 
Oprócz chleba, owoców – przede wszystkim winogron, wśród darów 
nie zabrakło myśliwskiego akcentu – mięsiwa z sarny i dzika Myśliwska, muzyczna oprawa mszy św.
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Znany pomorski rzeźbiarz, autor m.in. pomnika Jana Heweliusza, tablicy upamiętniającej Aleksandra Humboldta na Długim 
Pobrzeżu, czy tablicy z Herbem Wielkim Miasta Gdańska znajdującym się w Ratuszu otrzymał najważniejszy gdański i kultu-
ralny zarazem laur.

Oby! Mamy nadzieję, że będzie tak jak w słowach piosenki! Bo to przeżyli kibice podczas meczu z Koroną Kielce to nie lada 
wyzwanie dla... psychiki! Choć i tak jako sportowiec na emeryturze uważam, że z drużyną jej kibice winni być do samego, 
samiuśkiego końca. Nawet jak jest bardzo źle.

Laureat odebrał nagrodę Prezydenta Miasta 
Gdańska w dziedzinie kultury 3 listopada. 
Uroczystość była połączona z otwarciem naj-
nowszej wystawy prac wybitnego rzeźbiarza. 
Jan Szczypka jest profesorem Akademii Sztuk 
Pięknych w Gdańsku, prowadzi Pracownię Pod-
staw Rzeźby dla I i II roku i Technologii metalu 
dla studentów Wydziału Rzeźby i Intermediów 
oraz Wydziału Wzornictwa. Swoje prace tworzy 
w brązie, cynku, aluminium, żeliwie. Artysta 
uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach, 
konkursach i sympozjach krajowych i zagra-

nicznych. Jest organizatorem V Międzynarodo-
wych Konferencji poświęconych problematyce 
odlewnictwa artystycznego i XVII edycji Mię-
dzynarodowych Warsztatów Odlewniczych 
w latach 2001–2017, w których uczestniczyło 
ponad 450 studentów i pedagogów z Polski, 
USA, Anglii, Włoch, Grecji, Portugalii, Łotwy, 
Litwy, Ukrainy, Czech i Słowacji. Nagroda pre-
zydenta Gdańska nie jest też jego pierwszym 
wyróżnieniem. Znawcy doceniają jego prace za 
oryginalne rozwiązania formalne, z którymi 
wciąż eksperymentuje. 

Ale zapominamy już o tym „incydencie” (tak, to jest chyba właściwe 
słowo). Za Lechią Gdańsk już bowiem kolejny mecz. I tym razem wrócę 
pamięcią do moich sportowych czasów, kiedy to często słyszałam 
sportowe porzekadło - „zwycięzców się nie rozlicza”. No więc zostaje 
się cieszyć, że derbowy mecz z Arką Gdynia przyniósł wyczekiwane 
i upragnione zwycięstwo. Choć widowisko było bardzo zacięte (a 
czasem nawet przypominało KSW), wreszcie po 90 min., a dokładnie 

w 95. minucie losy najważniejszego jesiennego meczu w Trójmieście 
rozstrzygnął Flavio Paixao. Tym samym Lechia utraciła potencjalne 
zagrożenie, jakim było zakończenie pierwszej rundy rozgrywek na 
miejscu spadkowym. Nas cieszy jednak coś innego. A jest to grono 
interesujących kibiców na widowni. Oni na naszych zdjęciach, a my 
zapraszamy Państwa do wspierania biało-zielonych w postaci swojej 
obecności na meczach... Bo jak nie my to kto?!

Heweliusz i wiele innych dzieł!

Ale to już było... I nie wróci więcej!

Na zdjęciu m.in.: reprezentant Polski w piłce ręcznej, srebrny medalista MŚ 2007 i brą-
zowy medalista MŚ 2009, obecnie trener Wybrzeża Gdańsk Damian Wleklak, b. piłkarz 
ręczny, b. wiceprezydent Gdańska Andrzej Bojanowski oraz budowniczy bursztynowego 
stadionu Ryszard Trykosko

B. dyrektor TVP o. Gdańsk, a prywatnie kibic Lechii (z „gatunku” tych na dobre i na złe) 
dr Zbigniew Jasiewicz oraz kapelan arcybiskupa metropolity gdańskiego  ks. Marcin 
Sprengel 

Oj metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź chyba za mało czasu modlił się za pomyśl-
ność meczu dla gdańskich piłkarzy, a za długo rozmawiał z prezesem TVP Jackiem Kurskim... 
Pewnie dlatego taki wynik... Radość! Oj długo musieliśmy czekać!

fo
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Anna Walentynowicz to zdecydowanie legenda „Solidarności”, kobieta 
silna, niezłomna, walcząca o prawa pracownicze odznaczona Orderem Orła 
Białego, której pobyt na ziemi zakończyła tragedia smoleńska... I choć nie 
ma jej z nami już 7 lat, życie Anny Walentynowicz w zdjęciach i notatkach 
historycznych można znaleźć w specjalnym albumie wydanym przez IPN 
przy współautorstwie Adama Chmieleckiego i Sławomira Cenckiewicza. 

No właśnie, sami jesteśmy ciekawi... Tak przynaj-
mniej szepcze się w kuluarach. Wszystko przez 
sytuację zaistniałą po sierpniowej nawałnicy na 
Pomorzu. 

30 października współautorzy historyk Sławomir Cenc-
kiewicz i politolog Adam Chmielecki dzielili się swoją 
książką z gośćmi gdańskiego Muzeum II Wojny Światowej. 
Spotkanie promujące najnowszą publikację IPN poprowadził 
dyrektor muzeum dr Karol Nawrocki. Książka liczy około 
300 stron, jest bogata w fotografie i komentarze autorów. 
Przedstawia życie Anny Walentynowicz od wczesnego 
dzieciństwa, poprzez jej pracę w stoczni, udział w strajkach 
'80, po powstaniu „Solidarności”, życie prywatne aż do 
tragicznej śmierci w 2010 r. Książkę zamyka rozdział pt. 
„Ostatni lot”, rozpoczyna zaś ją wiersz Wojciecha Wencla 
„Pani Cogito”, który powstał po tragicznej śmierci bohaterki 
„Solidarności” w katastrofie smoleńskiej. Warto zagłębić się 
w tę pozycję, bo jak się okazuje od Walentynowicz możemy 
się wiele jeszcze nauczyć. Szkoda, że już nie osobiście, 
wielka szkoda!

W jednym z wywiadów Dariusz Drelich zapytany o to, 
dlaczego nie zabiegał o przysłanie pomocy wojska w usu-
waniu skutków nawałnicy od razu, powiedział min.: „Do 
zbierania gałęzi, do zamiatania liści, nie będziemy wzy-
wać wojska”. Przypominamy, że w sytuacji kryzysowej to 
właśnie wojewoda występuje do swoich zwierzchników 
w Warszawie, a konkretnie do ministra spraw wewnętrz-
nych i administracji, by na miejscu kataklizmu pojawiło 
się wojsko. 

Słowa Dariusza Drelicha obiegły media w całej Polsce i nie przyniosły mu nic 
dobrego. Coraz więcej osób prognozuje, że już niedługo pozostanie na swoim 
stanowisku. Zapytaliśmy więc o to naszego redakcyjnego jasnowidza, który ma 
niespotykany procent skuteczności swoich wróżb... Stwierdził, że to nie plotki, 
a wszystkie fakty na to wskazują. Co więcej, wywróżył także, że jest duże prawdo-
podobieństwo, że miejsce Dariusza Drelicha zajmie dr Kazimierz Janiak – polityk 
partii rządzącej, poseł na Sejm III Kadencji, a obecnie wykładowca Akademii 
Rolniczo-Technicznej w Olsztynie i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i szef 
gdańskiego Totalizatora Sportowego. A jest to człowiek nie tylko wykształcony 
i przygotowany merytorycznie do pełnienia takiej funkcji, ale przede wszystkim – 
odpowiedzialny! A tego nam potrzeba. Jak będzie?  Przekonamy się niebawem...

Pamiętamy! Pamiętamy!

Czy niebawem będzie zmiana  
na stanowisku wojewody pomorskiego?

Całe szczęście Gdańsk i Pomorze nie zapomniały o Annie Walentyno-
wicz. W sercu Wrzeszcza znajduje się jej pomnik oraz skwer jej imienia 
(fot. sierpień 2015). Na uroczystość otwarcia przybyły tłumy działaczy 
Solidarności, polityków, samorządowców, gdańszczan i przyjaciół p. Anny

Sesja SWP po sierpniowej nawałnicy. Oj wojewoda Drelich był zdecydowanie ulubieńcem mediów  
w tamtym czasie!

Dr Kazimierz Janiak kieruje obecnie Totalizatorem Sportowym  
w Gdańsku



aktualności
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śmietanka towarzyska

No właśnie – dlaczego? Nie sposób już dziś nie mówić o wyborach samorządowych 2018, bo rok który nas od nich dzieli, 
szybko zleci. A jak to mówi klasyk, kampanię wyborczą winno się rozpocząć dzień po wygranej. Wiadomo więc o co chodzi.

My wracamy jednak do gdańskiego boju. Oj 
będzie tu ciekawie, a i sama Platforma Oby-
watelska zachodzi w głowę – kogo i jak. Jest 
trzech faworytów: Agnieszka Pomaska, Jarosław 
Wałęsa oraz... no właśnie, trzecia - niewiadoma. 
Jedno jest pewne, prezydent Adamowicz na 
pewno będzie chciał „pobłogosławić” swojego 
następcę. Czy to mu się uda? Tak, jeśli kan-
dydatem PO będzie Agnieszka Pomaska. Nie, 
jeśli wystartuje Jarek Wałęsa. Jak powszechnie 
wiadomo, posłanka Pomaska dość dobrze żyje 
z Adamowiczem i jej rządzenie (o ile wygra PO) 
będzie niejako kontynuacją tego co robił wielo-
letni prezydent stolicy województwa. A z Wałęsą 
nie będzie już tak łatwo. Bywa niepokorny, 
lubiący postawić na swoim wbrew podpowie-
dziom innych i zdecydowanie nikt nie będzie nim 
sterował... Drugi ojciec? Zobaczymy, a Państwa 
zapraszamy do śledzenia boju o gdański fotel, 
bo PiS na pewno dzielnie będzie walczył, aby 
przejąć kolebkę i stolicę Platformy...

Dlaczego Adamowicz nie chce Wałęsy...

„Przyjdź i chodź za mną, a będziesz mieć skarb w niebie” - te słowa Jezusa słyszymy corocznie na tym wydarzeniu. Są one 
skierowane nie tylko do tych, którzy wybierają służbę Bogu i ludziom na całe dalsze życie, czyli do przyszłych kapłanów, ale 
do każdego z nas! I wracając do tych uroczystych inauguracji, nie sposób nie mówić o wielkiej społeczności przyjaciół jakie 
ma wokół siebie Gdańskie Seminarium Duchowne...

A to zżycie z uczelnią i jej tradycjami widać co roku na uroczystości 
inauguracyjnej. Ale ciekawostką jest również co innego. Ci przyjaciele 
uczelni są oficjalnie wyróżniani! A wszystko zaczęło się w roku 2013 
kiedy to rektor Seminarium Duchownego prof. Grzegorz Szamocki, 
w imieniu społeczności akademickiej i kadry naukowej wręczył po raz 
pierwszy wyróżnienie - Amicus Noster - „Nasz przyjaciel”. „Amicus 
Noster” to honorowy tytuł przyznawany przez Kapitułę Seminarium, 
w skład której wchodzi metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź 
oraz Zarząd Gdańskiego Seminarium Duchownego na czele z Księdzem 
Rektorem. Laureatem tytułu może być „osoba odznaczająca się pu-
blicznie znaną dobrą reputacją, szlachetnością i religijnością, a przede 
wszystkim żyjąca w bliskich relacjach ze wspólnotą Gdańskiego 
Seminarium i okazująca jej przyjacielską życzliwość czy wsparcie”. 

Za taką postawę w 2013 roku odznaczono po raz pierwszy prze-

wodniczącego Niezależnej Gminy Wyznania Mojżeszowego w Gdańsku 
Jakuba Szadaja. Rok później uhonorowano kolejnego przyjaciela 
seminarium - kierownika Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerolo-
gii i Alergologii na Gdańskim Uniwersytecie prof. dr. hab. n. med. 
Romana Nowickiego. Podczas akademii rozpoczynającej rok akade-
micki 2014/2015 tytuł „Amicus Noster” został nadany Tadeuszowi 
Dzierzęckiemu – jako trzeciemu przyjacielowi gdańskiej uczelni. 
I najlepszym chyba podsumowaniem mogą być słowa władz uczelni 
wypowiedziane jakiś czas temu na temat wyróżnienia „Amicus No-
ster”: „Wspólnota Gdańskiego Seminarium Duchownego jest dumna, 
że ma takich Przyjaciół”. Słowa te widnieją także na oficjalnej stronie 
uczelni. A my gratulujemy społeczności GSD i każdemu życzymy 
takich powierników!

Tacy przyjaciele to skarb!

Tegoroczna inauguracja roku akademickiego na Gdańskim Seminarium Duchownym. Od prawej: dr 
Roman Nowicki, przewodniczący Niezależnej Gminy Wyznania Mojżeszowego w RP Jakub Szadaj, bp 
Wiesław Szlachetka, wiceprzewodnicząca SWP Hanna Zych-Cisoń

Zdjęcie z roku 2014. Dwa przyjaciele Gdańskiego Seminarium Duchowne-
go: przewodniczący TSKŻ o. Gdańsk Jakub Szadaj oraz kierownik Katedry 
i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii na Gdańskim Uniwersyte-
cie prof. dr hab. n. med. Roman Nowicki
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Burmistrz Gminy Żukowo planuje podniesienie podatków 
lokalnych na terenie swojej gminy. Przedstawiony został już 
projekt uchwały określający wysokość nowych stawek. 

Od początku listopada seniorzy w gminie Kolbudy mają możliwość pobrania tzw. „Koperty Życia”. Jest ona dostępna w przy-
chodniach świadczących opiekę medyczną na terenie gminy oraz w biurze podawczym Urzędu Gminy Kolbudy. 

Planowane zmiany dotkną także przedsiębiorców, albowiem 
uchwała zakłada min. podwyższenie podatków od budynków zwią-
zanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej – z 21,78 zł na 22,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 
oraz od środków transportu - w różnych wysokościach w zależności 
od tonażu i to w znaczącej wysokości (od 103,00 zł nawet do 133,00 
zł i więcej).

Czujny jednak pozostał Ka-
szubski Związek Pracodawców, 
którego zarząd na czele z prezesem 
Zbigniewem Jareckim spotkał się 
z burmistrzem Wojciechem Kan-
kowskim, by negocjować kwestię 
podwyższenia stawek w imieniu 
wszystkich przedsiębiorców. Spo-
tkanie było owocne, albowiem bur-
mistrz na nadchodzącej sesji Rady 
Gminy miał zgłosić autopoprawkę 
do uchwały. W jej wyniku podatek 
od budynków związanych z pro-
wadzeniem działalności miałby 
wzrosnąć z 21,78 zł do 22,00 zł, 
zamiast 22,20 zł, a podatek od 
środków transportu do maksy-
malnie 4%. Przedsiębiorcy mogą 
zatem odetchnąć z ulgą...

W kopercie znajdą się informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych 
lekach, alergenach, szczegółowe dane osobowe i dane kontaktowe 
rodziny oraz inne dane przydatne ratownikom niosącym pomoc 
w sytuacji nagłego zagrożenia życia. Jest to szczególnie ważne 
w przypadku osób, które mieszkają samotnie i w razie konieczności 
wezwania zespołu ratowniczego nie miałby kto udzielić takich in-
formacji. Bezpłatnie taką kopertę mogą otrzymać wszyscy seniorzy 
powyżej 65. roku życia. Pomysł i jego realizacja bardzo przypadła 
do gustu samym zainteresowanym, którzy stwierdzili, że „Koperta 
Życia” zwiększy ich poczucie bezpieczeństwa. 

- Gmina Kolbudy wdraża kolejny po „przycisku ratującym życie” 
projekt służący poprawie bezpieczeństwa naszych seniorów – mówi 

wicewójt Marek Goliński. – Jesteśmy kolejnym samorządem, który 
przekazuje mieszkańcom w wieku 65 plus „Kopertę Życia”. Cieszę 
się, że możemy liczyć na wsparcie lekarzy z przychodni działających 
na naszym terenie. Medycy wspierać nas będą w dystrybucji kopert, 
ale przede wszystkim pomogą w wypełnieniu karty informacyjnej, 
w której znajdą się najważniejsze informacje na temat zdrowia pa-
cjenta czy przyjmowanych przez niego leków. 

Nie od dziś wiemy, że w podczas zgrożenia życia liczy się czas. 
Ocalić życie może każda minuta, a „Koperta Życia” jest doskonałą 
„ściągą” dla lekarza i pozwala na bardzo szybką interewncję czy 
chociażby podanie leku. Właściwa decyzja samorządu. Gratulacje 
dla włodarzy gminy, zdrowia dla seniorów!

Interwencja  
we właściwym czasie!

„Koperta Życia” - przypomina o tym, jak ważny jest czas!



odkrywamy Pomorskie

19

Tematem materiału miało być coś zupełnie innego. Jednak życie napisało znowu swój scenariusz. Tym razem z interwencją 
zadzwonił do nas mieszkaniec Malborka. Zaniepokojony tym co dzieje się w magistracie...

...a kolejne przed nimi! Siedem par z Wejherowa odebrało od prezydenta miasta Krzysztofa Hildenbrandta medale za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie. Półwiecze w związku małżeńskim to nie tylko powód do dumy, ale dowód na to, że w dzisiej-
szych czasach warto naprawiać i pracować nad związkiem, a nie tylko wymieniać na nowe...

15 września polski Sejm przegłosował nowelizację ustawy o pra-
cownikach samorządowych. Tym samym w Urzędzie Miasta Malborka 
zrobił się  niemały popłoch. Kiedy trzy lata temu Marek Charzewski 
powołał jednego zastępcę burmistrza (zamiast dwóch jak jego po-
przednik) głośno chwalił się oszczędnościami. Jednak po cichu, już 
bez rozgłosu powołał na to miejsce trzech asystentów-doradców. 
A zamiast oszczędności, znacznie wzrosły koszty zatrudnienia. Nie-
stety jak twierdzi mieszkaniec miasta – osoby te nie mają żadnych 
kompetencji. Sprawdziliśmy więc czy ma rację. 

Niestety tak. I teraz ten „zły” Sejm sprawił, że umowy z doradca-
mi i asystentami w urzędzie miasta wygasają! Trzeba będzie więc 
znaleźć im pracę. Ot choćby dla pani Marty Wróblewskiej, prywatnie 
córki b. minister Małgorzaty Ostrowskiej, która nie mając wyższego 
wykształcenia została asystentem burmistrza Marka Charzewskiego. 
Jak to możliwe? Też nie mamy pojęcia, bo wydawało się nam, że 
żeby pełnić taką funkcję oprócz „kwitu” potrzebna jest też wiedza 
i doświadczenie w samorządzie. Jak się okazuje – niekoniecznie! 
Jeśli zatem będzie ogłoszony konkurs na jakieś stanowisko urzęd-
nicze to trzeba będzie bardzo mocno obniżyć wymagania dotyczące 
wykształcenia i kompetencji...

Nie bez powodu ustawodawca tak uzasadnił wprowadzenie prze-
pisów likwidujących stanowiska asystentów i doradców: „Gabinety 
polityczne funkcjonujące na szczeblu samorządowym stają się 
przyczółkiem do tworzenia miejsc pracy dla osób związanych partyj-

nie z urzędującym burmistrzem, a doradcy i asystenci nie posiadają 
żadnych kwalifikacji do zajmowania takiego stanowiska”. I tak 
drodzy Państwo dzieje się w naszych małych ojczyznach. Córka tej, 
syn tamtego, to nic, że bez studiów i niezbędnej wiedzy! Ale za to 
ze swoich, z rodziny... Przykre to, a jednak!

Będziemy bacznie przyglądać się więc, gdzie znajdzie zatrudnienie 
córka pani Małgorzaty, oraz dwaj pozostali doradcy. Monitorować też 
będziemy konkursy, które nastąpią lada moment w Urzędzie Miasta, 
spółkach miejskich lub innych placówkach podległych. Cały czas jednak 
mamy nadzieję, że nasze dzisiejsze bukmacherskie typy będą błędne! 

Ewa Perłowska

To był wyjątkowy dzień! Medale Róży otrzymali: Irena i Edward 
Dąbrowscy, Krystyna i Henryk Hasske, Regina i Jan Kielscy, Eryka 
i Zygmunt Kos, Renata i Jan Lis, Danuta i Roman Piontke oraz Mał-
gorzata i Stanisław Trepczykowie. Każda z tych par ma 50-letni staż 
małżeński. Uroczystość wręczenia medali odbyła się 24 października 
w Pałacu Przebendowskich. Szanownych jubilatów powitał kierownik 
USC Grzegorz Gaszta. Głównym punktem uroczystości było jednak 
wręczenie przez prezydenta Krzysztofa Hildenbrandta w imieniu 
prezydenta Andrzeja Dudy Medali Róży „za długoletnie pożycie 
małżeńskie”, a także kwiatów i upominków. - Dziękuję Państwu za 
wspólnie przebytą drogę i wszystkim życzę dużo zdrowia. To wspa-

niałe móc na kimś polegać i przez tyle lat być razem – powiedział 
prezydent Wejherowa. 

Nie zabrakło życzeń i głośnego „Sto lat” dla złotych jubilatów. Była 
też lampka szampana, poczęstunek i pamiątkowe zdjęcie. Uroczystość 
umilił występ wokalny Adriany Czuryńskiej i Dominiki Abramczyk 
z zespołu wokalnego prowadzonego przez Joannę Klein-Szalkowską 
w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. Książąt Pomorskich w Rumi. 
A nam nie pozostaje nic innego jak dołączyć się do tych wszystkich 
życzeń z akcentem na te, które dotyczyły zdrowia! Oj wiele osób 
drodzy Jubilaci wam teraz zazdrości!

Zatrudnienia w Urzędzie Miasta  
– okiem mieszkańca Malborka...

Za nimi 50 złotych lat...





Gdyby żył, 23 października 2017 r. Kaka skończyłby 70 lat. Właśnie dlatego ten rok w Starogardzie Gdańskim nazwany 
został rokiem Kazimierza Deyny. Z okazji okrągłej rocznicy jego urodzin zorganizowano między innymi wielkie sportowo 
- muzyczne wydarzenie DEYNA '70 z LOTOSEM i ENERGĄ, a w sam dzień urodzin sesję naukową.

Konferencję „Kazimierz Deyna – w siedemdziesiątą rocznicę urodzin” 
zorganizowała Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim 
we współpracy z Pomorskim Związkiem Piłki Nożnej oraz Urzędem 
Miasta. Uczestnicy sesji mieli okazję wysłuchać dziewięciu prelegen-
tów, którzy opowiadali o różnych aspektach życia naszego wybitnego 
piłkarza. Referaty wygłosili: prezydent Starogardu Gdańskiego Janusz 
Stankowiak, adiunkt Muzeum Ziemi Kociewskiej Zbigniew Potocki, 
ks. Marcin Kunda, Zbigniew Schwarz, Patryk Gabriel, Dariusz Skalski, 
Justyna Wełmińska, Wiesław Wika i Błażej Mierzejewski. Swoimi 
wspomnieniami o Kaziu podzielił się jego przyjaciel z San Diego, 

specjalny gość konferencji Janusz Marciniak. Podczas spotkania 
zebrani mieli okazję dowiedzieć się szczegółów na temat tego, jak 
wyglądał Starogard Gdański w czasie, kiedy mieszkał w nim Deyna; 
faktów o jego rodzinie, religijności, trenerach, piłce nożnej w tamtym 
czasie.  Poznano też stan wiedzy starogardzkiej młodzieży na temat 
Kaki. Sporo emocji wzbudziła wystawa zdjęć Kazimierza Deyny. Zna-
lazły się na niej zarówno te ze stadionów, jak i te prywatne – nigdy 
wcześniej niepublikowane. W ramach prezentu urodzinowego dla 
Kazika, do jego rodzinnego miasta przywiózł je Janusz Marciniak.

70. rocznica urodzin Kazimierza Deyny. Pamiętamy...

Największy 

Park Rozrywki
na Pomorzu

//ESCAPEROOMS // PARKOUR//
//GOKARTY ELEKTRYCZNE //
//TRAMPOLINY // KALISTENIKA //
i wiele innych

Więcej informacji

www.FunArena.pl

Podczas sesji naukowej można było usłyszeć liczne ciekawost-
ki z życia legendy polskiej piłki nożnej

W dniu urodzin wybitnego piłkarza rodem ze Starogardu Gdańskiego, prezydent miasta Janusz Stankowiak oraz 
dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Marzena Klein złożyli kwiaty pod upamiętniającą Go tablicą przy stadionie 
miejskim Jego imienia
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Tak jak zapowowiadaliśmy jakiś czas 
temu, 10-osobowa grupa dzieci w wie-
ku 9-10 lat z terenu gminy Cedry Wiel-
kie wzięła udział w projekcie: Północ 
/Południe: Jedno Morze (Nord/Sud: un 
Mare) w ramach, którego we wrześniu 
przebywała we Włoszech na Sycylii.

W naszym regionie nie tylko Gdańsk, to miasto zasługujące na uwagę. Coraz więcej gmin Pomorza rozwija się na tyle dy-
namicznie, że swoją ofertą – rekreacyjną, sportową czy turystyczną – zachęca do przybycia! Tak jest na przykład nieopodal 
samego serca województwa, czyli w  gminie Pruszcz Gdański. Tu inwestycje nie ograniczają się jedynie do tych związanych 
z drogami, chodnikami i ogólnie rozumianym poczuciem bezpieczeństwa, oświatą czy kulturą. 

„Jedno morze”,  
a przygód  
i wiedzy mnóstwo! 

Rekreacyjna „perełka”. I to nie jedna!

odkrywamy Pomorskie

Młodzi żuławianie odwiedzili Marina Di 
Ragusa i wraz z kolegami z gminy Ragusa 
uczestniczyli wspólnie w całodziennych za-
jęciach żeglarskich, animacyjnych, kulturo-
wych, językowych i sportowych pod okiem 
wykwalifikowanej kadry pedagogicznej za-
równo polskiej jak i włoskiej. Pobyt na Sycylii 
uczestników wyjazdu zagranicznego, mimo 
intensywności działań żeglarskich i szerokiego 
wachlarza atrakcji mijał w bezpiecznej i miłej 
atmosferze. Cieszy bardzo fakt, że grupa dzieci 
jak i opiekunów szybko się zintegrowała, 

co pozwoliło opracować szczegółowy plan 
działań na wszystkie dni pobytu. Współpraca 
pomiędzy polskimi i włoskimi dziećmi zarów-
no na płaszczyźnie zajęć sportowych, jak i w 
czasie wolnym pozwoliła na pokonywanie 
przez nie barier językowych i kulturowych, 
a co najważniejsze dostarczała uczestnikom 
mnóstwo emocji i niezapomnianych przygód. 
Niestety, po 11 dniach pobytu przyszedł czas 
na pożegnanie, które było bardzo trudne, 
ponieważ zawiązały się prawdziwe przyjaźnie 

między dziećmi i cieżko im było się rozstawać. 
Uściskom oraz łzom nie było końca, ale mimo 
wszystko dzieci szczęśliwe i zadowolone oraz 
muśnięte włoskim słońcem!

Należy podkreślić, żę wizyta polskich dzieci 
również miała znaczący oddźwięk w prasie 
sycylijskiej, która w dniu 13 września br. na 
łamach LA SICILIA opublikowała artykuł wraz 
ze zdjęciem nt. projektu i podjętych działań 
w zakresie jego realizacji, a także prężnej 
współpracy pomiędzy partnerskimi regionami. 

Rekreacja i wypoczynek mieszkańców, 
to równie ważne elementy codziennego ży-
cia. Jednym z ostatnich, niestandardowych 
projektów było wykorzystanie naturalnego 
ukształtowania terenu w Rekcinie do budowy 
małego centrum rekreacyjnego. Wręcz nie 
do poznania zmieniło się otoczenie wokół 
tamtejszych dwóch stawów. Przy mniejszym 
„wyrósł” plac zabaw dla dzieci i siłownia 
„pod chmurką”, wybudowano drewnianą 
wiatę parkową i wyodrębniono „stanowisko 
ogniowe” czyli miejsce na ognisko. Nie zapo-
mniano o ławeczkach, a nawet stojakach dla 
rowerów. Całość dopełniają świeżo zasadzone 
rośliny ozdobne i…oczywiście niezbędne 
dla utrzymania porządku i czystości kosze 
na śmieci. Większy staw został oczyszczony 
i pogłębiony, a jego brzegi umocniono faszyną. 

Pojawił się na nim pomost pontonowy oraz 
dwa stanowiska wędkarskie. Nie dla ozdoby 
bynajmniej, bo już podczas otwarcia pierwsza 
partia ryb trafiła do wody, a opracowany 
plan przewiduje sukcesywne zarybianie sta-
wu i jego ochronę. Wartość całej inwestycji 
to ponad 482 362 zł., z czego 249 534 zł., 
to środki z Unii Europejskiej, pozyskane za 
pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania 
„Trzy Krajobrazy”.

To jednak nie koniec niespodzianek! No-
wym placem zabaw cieszą się najmłodsi 
mieszkańcy Goszyna, a ci nieco starsi ko-
rzystają z zainstalowanych na świeżym po-
wietrzu urządzeń do ćwiczeń siłowych. Kilka 
dni temu uroczyście przekazano to miejsce 
we władanie mieszkańców. - Takie inwe-
stycje świadczą o tym, że staramy się aby 

rozwój gminy był zrównoważony i dotyczył 
wszystkich miejscowości niezależnie od ich 
wielkości czy położenia. Kolejnym krokiem 
w tym kierunku będzie rewitalizacja parków 
podworskich, właśnie w tych mniejszych 
wsiach. W przypadku Rekcina jednak chcie-
liśmy wyeksponować to, co dała nam natura 
i zagospodarować naturalne ukształtowanie 
terenu. I wyszło naprawdę ładnie – mówi 
Magdalena Kołodziejczak, wójt gminy Pruszcz 
Gdański. Mieszkańcy już doceniają to, że 
w gminie Pruszcz Gdański ciężar działań 
inwestycyjnych jest rozłożony i są one wie-
lowątkowe! To cieszy, ale też stawia kolejne 
wyzwania przed tutejszym samorządem. 
Mamy jednak nadzieję, że dalej będzie tak 
dynamicznie jak do tej pory! Powodzenia!

To miejsce w Rekcinie będzie z pewnością jednym z ulubionych wszystkich mieszkańców

fo
t. 

Pi
ot

r R
ym

sz
a



23

Maria Gajewska ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka  w Czersku zwyciężyła w drugiej edycji plebiscytu „Nauczy-
ciel Pomorza”. Nagrodę odebrała z rąk marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka, 27 października.

Kaszuby, a ściślej mówiąc gmina Karsin i jej włodarze zdążyli przyzwyczaić nas do sporej zgodności nie tylko w prowadzeniu, 
ale także funkcjonowaniu gminy. Tym razem jednak pewna inwestycja nie poszła tak łatwo. 

Nauczycielka już od 14 lat pracuje w zawodzie nauczając języka 
polskiego. Ale oprócz poszerzania wiedzy uczniów z tej dziedziny 
organizuje też liczne wycieczki, jest autorką wielu publikacji oraz 
założycielką Szkolnego Dyskusyjnego Klubu Filmowego. O tym, jak 
ważne jest zaangażowanie pedagogów nie tylko w nauczanie swoje-
go przedmiotu, mówił podczas podsumowania VI Forum Pomorskiej 
Edukacji marszałek Struk: „Praca nauczyciela to nie tylko nauczanie 
przez 45 minut podczas lekcji, ale również nauka podejmowania 
odpowiednich wyborów. Najważniejsze w ciężkiej pracy nauczyciela 
jest odpowiednie przygotowanie ucznia do jego dalszej edukacji i jego 

dalszej drogi życiowej. Taka umiejętność wykształcenia w uczniach 
sztuki podejmowania odpowiednich wyborów charakteryzuje nauczy-
ciela z pasją.”

Plebiscyt „Nauczyciel Pomorza” to konkurs organizowany przez 
marszałka województwa pomorskiego, którego celem jest wskazanie 
i uhonorowanie wybitnych nauczycieli, pedagogów i wychowawców. 
Wniosek o nadanie tytułu mogli składać dyrektorzy przedszkoli, szkół 
i placówek oświatowych, rady szkoły lub placówki, rady rodziców, 
samorządy uczniowskie i organizacje pozarządowe. W tym roku 
zgłoszono 37 nauczycieli. Laureatów wybiera komisja konkursowa.

Całkiem niedawno ułożono asfalt na brakują-
cym 300-metrowym odcinku drogi Kliczkowy-Gór-
ki. Przebudowę części nawierzchni tej drogi gmina 
zrealizowała w 2015 roku. Większość właścicieli 
gruntów położonych wzdłuż drogi zgodziła się wte-
dy na sprzedaż gminie w cenie 50.000 zł za hektar 
gruntów pod poszerzenie jezdni. Nie zgodził się na to 
jedynie mieszkaniec Grzegorz Z. z Górek, w związku 
z czym gmina nie mogła zrealizować przebudowy 
nawierzchni na całej długości drogi. Gmina wystą-
piła do wojewody pomorskiego o wywłaszczenie 
wspomnianych gruntów i uzyskała w tej sprawie 
pozytywną decyzję. Właściciel odwołał się do Mini-
stra Infrastruktury, jednak ten przyznał rację gminie 
i podjął ostateczną decyzję, że gmina przejmuje grunt 
pod drogą bez odszkodowania dla właściciela. Dzięki 
temu dokończenie przebudowy nawierzchni można 
było włączyć do tegorocznych inwestycji drogowych. 
Koszt zadania wyniósł 65 tys. złotych. A finał reali-
zacji jak na zdjęciu – już po – na szczęście! No i z 
nowego asfaltu najbardziej cieszą się mieszkańcy 
sołectwa Górki, dla których jest to główna droga 
łącząca ich z resztą gminy oraz powiatem.

Najlepszy belfer na Pomorzu! Wybrany!

Nie zawsze jednomyślnie, ale zawsze dla mieszkańców

odkrywamy Pomorskie

Radny z Górek Jan Wardyn, sołtys sołectwa Górki Barbara Peplińska oraz wójt Roman Brunke sprawdzili postęp prac 
przy układaniu nowego asfaltu

Wyróżnienia oraz nagrody pieniężne w tegorocznym plebiscycie otrzymali również: Agnieszka Helena Predygier – nauczycielka bibliotekarka 
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Malborku, Stanisław Klimowicz - nauczyciel przyrody i geografii z 35-letnim stażem pracy z Ze-
społu Szkół w Chmielnie, Sławomir Krzysztof Tyborski - nauczyciel języka francuskiego z 24-letnim stażem pracy z Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących Nr 2 z Oddziałami dwujęzycznymi w Gdyni, Aleksandra Miczek - nauczycielka języka polskiego i nauczyciel wspomagający w Publicznej 
Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliusza Słowackiego w Starogardzie Gdańskim
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Dziś kiedy niemal każda praca na stanowisku kierowniczym wymaga umiejętności menagerskich niezbędne jest przyswo-
jenie podstawowej wiedzy na ten temat. Mówi się, że każdy szef, kierownik itp. powinien być przede wszystkim dobrym 
psychologiem. A kierowanie i zarządzanie zasobami ludzkimi nie jest łatwym zadaniem i jak każda praca oparta na kontakcie 
z ludźmi ma swoje wady, wyzwania... i zalety. 

Od osoby na takim stanowisku wymaga się 
wiele: dobrej organizacji pracy, poznania całego 
zespołu od podszewki, bycia w pracy właściwie 
zawsze, nawet wtedy, gdy opuszcza się biuro, 
jednak należy pamiętać, że nie istnieją ludzie 
idealni. Do ideału oczywiście można dążyć, 
próbując wypracować w sobie odpowiednie 
cechy pożądane u lidera. Czym więc powinien 
się on charakteryzować? 

Pewność siebie i swoich kompetencji to pod-
stawa. Rolą managera jest kierowanie pracą 
grupy ludzi, którzy potrzebują wyznaczenia 
zadań i organizacji pracy. Często w zespole 
zdarzają się osoby podważające kompetencje 
managerskie, lub wykorzystujące cierpliwość 
i wyrozumiałość przełożonego. To nieliczne 
sytuacje, w których powinno się pamiętać 
o asertywności i obowiązkach, z jakimi wiąże 
się stanowisko managera. W takim wypadku 
pewność siebie i swoich umiejętności jest bardzo 
ważna, będąc wycofanym i niekonsekwentnym, 
nie zyskasz szacunku podwładnych, ponieważ 
nie będą przekonani o tym, czy podejmujesz 
słuszne decyzje.

Oczywiście, nie należy mylić wyrozumiałości 
z pobłażliwością. Wyrozumiałość w stosunku do 
pracowników jest bardzo istotna; nie jesteśmy 
przecież robotami, które mogą wiecznie praco-
wać pomimo niedogodnej sytuacji. Każdemu 
może się zdarzyć niefortunny wypadek, kiedy 
potrzebujemy wolnego dnia, spóźniamy się czy 
zapominamy o ważnym zadaniu. Jednak należy 
mieć na oku tego rodzaju sytuacje i kontrolować 
ich częstotliwość. 

Dobry manager zna swoich pracowników 
i jest w stanie ocenić poziom wykonywanej 
przez nich pracy oraz obowiązkowość, z jaką 
podchodzą do przydzielonych zadań. Dobry 
kontakt z zespołem to podstawa, dlatego po 
części powinno się utrzymywać koleżeńskie 
stosunki z pracownikami. W razie jakichś nie-
dogodności związanych z pracą, lub życiem 
prywatnym, które jednak mogły rzutować na 
powierzone zadania, podwładny mając do Ciebie 
tego typu zaufanie, szybciej przyjdzie wyjaśnić 
sytuację i łatwiej będzie mu o niej rozmawiać, 
ponieważ będzie miał pewność, że nie zostanie 
niesprawiedliwie potraktowany. Miła atmosfera 
w miejscu pracy jest niezwykle ważna, jednak 
należy pamiętać, że pomimo przyjacielskich sto-
sunków,  manager odpowiada za jakość usług, 
w związku z czym musi być po części również 
dyktatorem, który w ważnych momentach de-
likatnie odsuwa na bok koleżeńskie stosunki 
i egzekwuje wykonanie powierzonych zadań!

Kolejna rzecz, bardzo przydatna w ma-
nagerskiej pracy, to umiejętność organizacji 
zadań. Kiedy kieruje się kilkuosobowym ze-

społem, trzeba znać jego predyspozycje, ale 
również odróżniać pilne sprawy, wymagające 
szybkiego działania od tych mniej ważnych, 
które przykładowo można przydzielić nowym 
członkom ekipy, żeby sprawdzić ich umiejęt-
ności. Dobrą kwestią jest stworzenie hierar-
chii celów, która może dodatkowo narzucić 
odpowiednią dyscyplinę, nie tylko zespołowi, 
ale również managerowi, który funkcjonuje 
nie tylko jako organ dowodzący, ale także 
jako przykład pracownika. Bycie wzorem dla 
innych to konieczna część wizerunku - jeżeli 
podwładni widzą, że sam nie jesteś w stanie 
wykonać zaplanowanych sobie rzeczy, prze-
stają wymagać od siebie zaradności, a Ty 
dodatkowo tracisz uznanie w oczach zespołu. 

Jak wiadomo, praca z ludźmi jest związa-
na ze stresem. Bywają sytuację, w których 
wytwarza się konflikt, czy to między Tobą 
a pracownikiem, czy klientem. Pamiętaj, że 
musisz panować na emocjami i nie możesz 
pozwolić, by zdenerwowanie wzięło nad Tobą 

górę. Twoja postawa ma bezpośredni wpływ 
na osoby, którymi zarządzasz, a nerwowa 
atmosfera może przełożyć się na efektywność 
wykonywania pracy. Dobry manager potrafi 
radzić sobie w każdej sytuacji i nie pozwala 
by negatywne odczucia przekładały się na 
innych. 

I najważniejsze! Praca managera wymaga 
ciągłego uczenia się i gromadzenia cennych 
doświadczeń w czasie kariery. Stanowisko bę-
dzie przynosiło Ci satysfakcję, jeżeli będziesz 
się spełniał w swojej roli, która z kolei wiąże 
się również nieprzyjemnościami. Pamiętaj, 
że jesteś jedynie człowiekiem i także masz 
prawo do popełnienia błędu, jednak wyciągaj 
z nich wnioski, które później mogą pomóc Ci 
w podejmowaniu kolejnych trudnych decyzji 
i realizowaniu nowych wyzwań! Powodzenia!

MR

Zgoda i dobre relacje to już jest zwycięstwo...
Biznes

Dobry manager na 
niepowodzenia powinien 
reagować jak Thomas Edison: 
„To nie były porażki. Ja 
po prostu znalazłem 999 
sposobów na to, jak nie 
zrobić żarówki…”.

I jeszcze jedno! Każdy 
manager wie, że jedyną 
stałą rzeczą jest zmiana! 
„Zmiana. Dodaje otuchy, ma 
moc uzdrawiającą, ożywia, 
zaskakuje, otwiera nowe 
możliwości, przynosi świeże 
doświadczenie…  
Z całą pewnością jest warta 
ryzyka”.  - Leo Buscaglia 
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Psychologia

Czy zostanę starą panna?
Drogi Psychologu, mój problem może wydawać się śmieszny, ale 

mnie już do śmiechu nie jest. Mam 28 lat, mieszkam w Gdańsku, ale 
pochodzę ze wsi. Od jakiegoś czasu śledzę Pana wypowiedzi w elek-
tronicznym wydaniu gazety i czytam każde wydanie, ale z takim 
problemem się jeszcze nie spotkałam. I żeby nie było – jestem bardzo 
atrakcyjną kobietą – i to nie ja tak twierdzę, a otoczenie. Skończyłam 
architekturę, mam dobrą i prestiżową pracę, ale jest to jedno „ale”... 
Nie mogę sobie z nikim ułożyć życia. Trzy czwarte facetów jest we-
dług mnie delikatnie mówiąc – głupiutkich i niedojrzałych. Od czasu 
do czasu z kimś się spotykam, ale jest to kilka tzw. kaw, a potem 
facet mi się nudzi i wymyślam niestworzone rzeczy byleby z nim się 
nie spotkać lub zrywam kontakt. Czasem nawet czuję do facetów 
wręcz odrazę, a jak sobie pomyślę, że oni tak lubią skakać z kwiatka 
na kwiatek to mnie to nawet obrzydza! Nawet nie umiem tego dobrze 
ubrać w słowa. Z jednej strony nie chcę być sama,  
a z drugiej robię wszystko, aby się tylko nie zaangażować. Czy Pan 
w swojej praktyce spotkał się takim przypadkiem jak mój? Czy umie 
mi Pan doradzić i czy mam jakieś szanse na ułożenie sobie życia 
w dobrym związku? Nie chce się przymuszać do tolerowania obecno-
ści danego człowieka, a boję się, że tak będzie. Mama mówi, że jak 
tak będę się dalej zachowywać to zostanę starą panną... Co robić?

zrozpaczona Ewelina

Droga Ewelino, w Twoim przypadku istnieją dwie możliwości. 
Pierwsza wydaje mi się bardziej prawdopodobna od drugiej, ale 
zacznijmy od początku. Mam wrażenie, że do tej pory nie spotkałaś 
jeszcze na tyle fascynującego mężczyzny, żeby prawdziwie się nim 
zainteresować. Podejrzewam, że Twoi dotychczasowi znajomi już na 
pierwszych spotkaniach podejmowali próbę zbliżenia się do Ciebie 
(także tę fizyczną), na którą Ty nie byłaś jeszcze gotowa lub nie 
miałaś ochoty – co w obu przypadkach uważam za bardzo słuszne 
na takim etapie znajomości. A na dodatek nie reprezentowali sobą nic 
ciekawego, nic Ciebie z nimi nie łączyło, nic Ciebie w nich nie fascy-
nowało. Gdyby wśród konkurentów znaleźli się mądrzy, inteligentni 
mężczyźni, którzy imponowali by Ci wiedzą, wykształceniem, kulturą 
to najprawdopodobniej miałabyś do któregoś 
z nich zupełnie inny stosunek. Skończyłyby 
się uniki i szukanie pretekstu do zerwania 
znajomości. Istnieje jeszcze, jak już wspo-
mniałem na wstępie – druga możliwość. 
Twoje problemy wynikają z głębszych powo-
dów, zahamowań, kłopotów z samą sobą, 
które nie pozwalają Ci na wejście w taką 
głębszą relację. Tu jednym rozwiązaniem 
będzie psychoterapia. Jeśli zatem uważasz, 
że Twoje kłopoty są związane z tą drugą 
sferą – koniecznie skorzystaj z pomocy psy-
choterapeuty, bo czas leci, a młodość nie jest 
wieczna! Powodzenia!

Psycholog radzi

dr Michał Antoniszyn  
– psychoterapeuta 
z wieloletnim stażem

Tak o gniewie mawiał Antoine de Saint-Exupéry. Gdyby każdy z nas wiedział ile złego robimy sobie  - swojej duszy i swoje-
mu ciału wybuchając gniewem... chyba nigdy byśmy do tego nie doprowadzali!

A wszystko zaczyna się w głowie, jak mawiał 
jeden z moich przyjaciół! Jest źródłem prze-
ogromnego stresu i wielce negatywnej postawy 
– gniew – jedno z najbardziej niszczycielskich 
uczuć dla człowieka! Jego wybuchy są często 
przyczyną ataków serca, zawałów, pękniętych 
naczyń krwionośnych, wrzodów, migren, astmy, 
no i wszelkiego rodzaju chorób skóry. Nie-
kontrolowany gniew doprowadza często do 
rękoczynów, rujnuje związki partnerskie czy 
małżeństwa, niszczy osobowość – szczegól-
nie dzieci, oraz destrukcyjnie wpływa niemal 
na każdą dziedzinę życia. Jednak najbardziej 
zaskakującą wielu z nas jego cechą jest to, że 
bardzo często jest niepotrzebny! I co ciekawe, 
nad gniewem możemy panować, wymaga to 
„jedynie” ciężkiej pracy nad sobą. Na początku 
warto zaznaczyć, że gniew nie pochodzi z ze-
wnątrz, a z naszego wnętrza i wywołujemy go 
my sami, a nie to co inni ludzie mówią czy robią. 

Przecież nikt nas nie zmusza do gniewu, jest 
on reakcją którą wybraliśmy w danej sytuacji. 
Na trudności też można przecież nauczyć się 
reagować spokojem, wymaga to jednak nie-
ustannej pracy. 

Należy zatem przyjrzeć się przyczynie. 
Gniew wywoływany jest przez ból lub uczucie 
że jesteśmy wykorzystywani, atakowani czy 
chociażby nieszanowani. Bywa też wynikiem 
zawiedzionych oczekiwań i reakcją na to, że 
dana sprawa czy czyjeś zachowanie nie układa 
się po naszej myśli. Gniew pojawia się także gdy 
czujemy lęk przed stratą czegoś. Jedno jest nie-
zmienne – w każdym z tych wypadków to nasze 
postrzeganie danej sytuacji wywołuje gniew! 
Nasza reakcja zatem zależy od tego w jaki 
sposób interpretujemy dane wydarzenie. Jeśli 
przyjmiemy postawę ofiary – naturalną rzeczą 
będzie wybuch agresji i gniewu. Często także 
dochodzi do pojedynków słownych, a nawet 
rękoczynów. Gdy jesteśmy w niebezpieczeństwie 
wysyłamy sygnał do autonomicznego układu 
nerwowego. Układ ten przekazuje wiadomość 
do kory nadnerczy, która wydziela do krwi ad-
renalinę... I się zaczyna! Przyśpieszona zostaje 
akcja serca, oddechu, rośnie ciśnienie krwi, 
a organizm staje w gotowości do walki. Pytanie 
tylko po co, gdy można sobie tego oszczędzić? 
Poza tym, gdy często wpadamy w gniew nasza 
odporność na niego maleje i coraz łatwiej mu 
ulegamy. Gniew zatem może stać się naszą 
automatyczną reakcją na każdy problem, a tego 
nikt przecież nie chce! 

Tak właśnie pojawiają się problemy z ci-
śnieniem krwi. Gdy denerwujemy się, ciśnienie 

wzrasta, a ciało przygotowuje się do walki lub 
ucieczki. Gdy bodziec „atakujący" znika, ciśnie-
nie powraca do normy. Za każdym razem gdy 
się denerwujemy ciśnienie skacze w górę i w 
dół, aż w końcu usadawia się na tym górnym 
pułapie. Warto o tym pamiętać. Należy także 
podkreślić, że wybuchy gniewu to nic innego, 
jak objaw naszej słabości, wyrażają bowiem 
niedojrzałość i brak panowania nad emocjami. 
Taka reakcja jest infantylna – bez samokontroli 
i samodyscypliny. Co zatem robić? Podjąć dwie 
decyzje – po pierwsze przestańmy „korzystać" 
z gniewu jako reakcji na to co nam się w życiu 
wydarza, po drugie – zapanujmy nad nim, jest 
wiele metod, które w tym mogą pomóc! Jak 
twierdzi Brain Tracy, znany psycholog, autor 
wielu bestselerowych książek: „W każdej sy-
tuacji kiedy się zdenerwujesz i nie zrobisz nic, 
aby usunąć gniew ze swego organizmu, osadzi 
się on tworząc coraz grubszą warstwę, która 
zatruwa Twoje ciało. Długotrwały gniew zmienia 
skład chemiczny krwi. Następnie objawia się 
to chorobami skóry – wrzodami, migrenami 
czy jeszcze czymś gorszym. (...) Najlepszym 
sposobem walki z gniewem jest w ogóle nie 
dopuszczać do jego powstania. Postanów z góry, 
że nie dasz się zdenerwować, zapanuj nad 
skłonnością do obwiania i krzyków". I chyba 
jeszcze jedna istotna rada, którą powiedziała mi 
przed laty przyjaciółka. Niby taka prosta, a tak 
rzadka w postępowaniu wielu z nas! „Zamiast 
nakręcać się i rozdmuchiwać problem, pomyśl 
lepiej jak najszybciej możesz go rozwiązać i weź 
się od razu do działania"! I tego Państwu życzę!

Ewa Perłowska

„On nie oślepia, on rodzi się ze ślepoty...”
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Kynolog radzi

Witam miłośników czworonogów i w tym 
numerze odpowiadam panu Jerzemu z Sopotu, 
który zadał pytanie: „Bardzo podoba mi się 
Berneński Pies Pasterski. Jednak zdaję sobie 
sprawę, że taki duży, kudłaty pies niezbyt na-
daje się do mieszkania w bloku na VI piętrze. 
Podobno są rasy zbliżone do berneńczyka, ale 
mniejsze, łatwiejsze w utrzymaniu i pielęgnacji, 
bardziej nadające się  do mieszkania w niedużym 
mieszkaniu M-3. Będę wdzięczny za informację”.

Odpowiadam, ma Pan rację, są takie rasy, 
a berneńczyk, chociaż jest bardzo efektow-
nym psem, faktycznie trochę by w małym 
mieszkaniu zawadzał. Psu w zasadzie metraż 

mieszkania nie robi wielkiej różnicy i to nie pies miałby dyskomfort, 
tylko domownicy, ale po co się męczyć, skoro faktycznie są rasy szwaj-
carskie, które można dopasować do do swoich możliwości. Istnieją 
4 rasy szwajcarskie, charakterystycznie, identycznie umaszczone 
– czarne podpalane z białymi znaczeniami na głowie, przedpiersiu 
i łapach. Wzorzec wymaga precyzyjnego rozmieszczenia tych znaczeń, 
wszelkie odstępstwa są traktowane jako wada. Te rasy to: Berneński 
Pies Pasterski – duży, długowłosy, Duży Szwajcarski Pies Pasterski 
– duży, krótkowłosy, Appenzeller – średniej wielkości, krótkowłosy, 
Entlebucher Sennenhund – krótkowłosy, najmniejszy ze Szwajcarów.

Do zamieszkania w bloku, moim zdaniem najbardziej nadaje się 
właśnie ENTLEBUCHER. Jest to piesek średniego wzrostu (pies do 
50 cm. a suczka ok. 40-45 cm.) waga ok. 25 kg. Mocnej budowy, 
umaszczenie j.w, sierść krótka, sztywna, błyszcząca, z podszerstkiem, 
ogon długi, gruby z białym zakończeniem, lub naturalnie skrócony 
od urodzenia. Wyhodowany w Szwajcarii w dolinie rzeki Entlebuch, 
stąd nazwa rasy. Pierwotnie był psem alpejskiego pasterza, obecnie 
miłym domownikiem, psem familijnym, z cechami psa stróżującego, 
a nawet obrończego. Jest bezgranicznie przywiązany do właścicieli, 
a jego inteligencja jest ponadprzeciętna, ale wymaga socjalizacji, 
tzn. powinien od szczenięcia towarzyszyć człowiekowi w różnych 
sytuacjach poza domem, wsiadać do samochodu, czekać pod sklepem, 

wskazane jest uczestnictwo w grupowym szkoleniu. Entlebucher łatwo 
i chętnie się uczy, wpatrzony we właściciela, żywo reaguje na każde 
polecenie. Może uczestniczyć w różnego rodzaju ćwiczeniach i psich 
konkurencjach, jak np. agility (tor przeszkód), obedience (posłuszeń-
stwo) z wyjątkiem specjalności myśliwskich, bo pasji łowieckiej nie 
posiada. Nie ma więc tendencji do ucieczek z domu i włóczęgostwa. 
Jeżeli jego przeznaczeniem będzie kojec i podwórko, to zostanie 
świetnym stróżem, wiernym i nieprzekupnym, bo ma silny instynkt 
terytorialny i nie lubi obcych na swoim terenie, ale z racji niewielkich 
gabarytów, nie jest psem niebezpiecznym. Jednak socjalizacja i w tym 
przypadku jest konieczna.

Entlebucher to rasa znana i ceniona za granicą, a szczenięta osiągają 
wysokie ceny. W Polsce jest jeszcze nieliczny i mało znany, ale z racji 
swoich zalet wzbudza coraz większe zainteresowanie, a na wystawach 
jest oblegany jako ciekawostka kynologiczna. Tak więc, reasumując, 
może Pan mieć swojego „szwajcara” o wymiarach pokojowych, który 
pasuje do każdego „M” i zmieści się w każdym samochodzie. Jest 
oryginalny, łatwy w utrzymaniu, mądry i kochający. Czy ten ideał, 
bez wad, ma jednak jakieś „ale”? Ano ma, nie będzie odpowiednim 
pieskiem dla małych dzieci z  powodu żywiołowości i temperamentu. 
Dobrze wiem, co mówię. Życzę udanego szczeniaczka.

Pisać felietony z prawem w tle jest dużo 
łatwiejsze niż te oparte na własnych prze-
myśleniach. Dlatego bardzo chętnie pokażę 
Państwu przemyślenia moich studentów. Choć 
podczas niedawnych wykładów na pewnej 
zacnej uczelni mieliśmy mówić o umowach 
cywilnych w administracji publicznej zeszło 
jakoś na podatki. Wiadomo, podatków nikt nie 
lubi, szczególnie płacić. Co więcej każdy płacić 
musi. O ile współcześnie nikt już nie zadaje 
pytania „A czy można nie płacić podatków?”, 
co było life-motywem pewnej serii programów 
telewizyjnych w latach mojego wczesnego 
acz świadomego dzieciństwa, o tyle temat 
ich płacenia wciąż wywołuje emocje. 

Jednym z dyskutowanych niedawno wąt-
ków podatkowych podczas zajęć, o ironio 
administracyjno-prawnych, była kwestia 

przyjmowania darowizny pieniężnej od bliskich krewnych, dajmy 
na to rodziców czy dziadków. Rzecz pewnie miła, do tego pięknie 
wpisująca się w budowanie więzi międzypokoleniowych szybciej 
i świadomiej niż dziedziczenie. Jest jednak pewien szkopuł, miano-
wicie o ile darowizna od najbliższych krewnych, rodziców i dzieci, 
nie będzie opodatkowana to trzeba pamiętać o obowiązku złożenia 
deklaracji podatkowej, choćby zerowej. Tylko wówczas taki prezent 
przekazany będzie lege artis. Przy okazji warto pamiętać, co szybko 

wyszło w mojej ze studentami dyskusji, że obdarowujący nas pokaźną 
kwotą pieniędzy krewny musi umieć wylegitymować się ich legalnym 
posiadaniem. Kiedy wynagrodzenie otrzymujemy na bankowy ra-
chunek, płatności dokonujemy kartą a wypłaty gotówki są skromne 
i sporadyczne nie służą ewentualnym wyjaśnieniem typu „Odłożyłem 
w skarpecie”, gdyż źródło napełniania skarpety także musi jakieś 
być. Dlatego namawiam do przejrzystości i uczciwości podatkowej, 
oddawania cesarzowi co cesarskie, a papieżowi co papieskie. Wszakże 
wnoszone przez nas podatki, na przykład najpopularniejszy PIT czy 
VAT, poprzez budżet państwa pozwalają finansować szereg ważnych 
wydatków publicznych, jak choćby oświatę i szkolnictwo wyższe. 
W tym ostatnim przypadku namawiałbym nawet do zwiększenia 
kontrybucji byle pensje nas, nauczycieli akademickich, wzrosły. 

Tak samo ważne są wpływy z naszych podatków dla budżetu 
państwa co dla budżetów naszych gmin, powiatów i województw. 
Wszakże jednostki samorządu terytorialnego dostają część naszych 
podatków PIT i CIT. Ja z satysfakcją opłacam podatek PIT wiedząc, że 
choćby drobna jego część trafi w formie 1% dla wskazanej organizacji 
pożytku publicznego na szczytny cel a inna, nieco nawet większa, do 
budżetu mojej gminy, którą to już wielokrotnie na łamach naszego 
czasopisma, nieodpłatnie, wychwalałem co należy oznakować napisem 
„lokowanie produktu”. Z tego też podatkowego powodu, wszystkich 
mieszkańców Pomorza, muszą martwić każde głosy o połączeniu Lotosu 
i Orlenu. Wiele rządów już takie dyskusje rozpoczynało, wszyscy się 
jak dotąd wycofywali. Zobaczymy jak będzie tym razem. Samodzielny 
Lotos z siedzibą w Gdańsku to nie tylko podatki do miasta Gdańska 
ale i dla samorządu województwa pomorskiego, z których później 
korzystamy wszyscy, choć podatków nie lubi nikt. 

Kieszonkowy berneńczyk

Podatków nikt nie lubi

Justyna Bielicka 
- doświadczona kynolog 
i miłośniczka 
czworonogów

Tomasz Bojar-Fijałkowski 
- doktor prawa, kiedyś 
manager i urzędnik, od 
dekady wykładowca, kie-
dyś z Gdyni, potem z So-
potu, teraz ze wsi, od 
kilku lat tata, od zawsze 
kolekcjoner krawatów.

Prawnym okiem
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Zdrowie

„Zauważyłam, że coraz liczniejsze grono kobiet sięga po kosmetyki 
naturalne i stąd moje pytanie: czym się kierować czytając ich składy i tym 
samym je wybierając. Jakich elementów - składników unikać, a czego szukać”?

Basia 

Coraz większym zainteresowaniem cieszy się tak zwany „healthy lifesty-
le”, czyli zdrowy tryb życia. Trend ten jest promowany przez lekarzy, media 
i celebrytów. Powstaje wiele blogów na temat „jak żyć w zgodzie z naturą”. 
W modzie projektanci chętnie korzystają z naturalnych tkanin, w marketach 
są coraz większe działy z żywnością ekologiczną. Ten nurt przywędrował 
także do kosmetologii. Praktycznie co trzecia marka ma oddzielny segment 
z produktami Eko. W internecie można zamówić nawet substraty do własnej 
produkcji naturalnych kosmetyków. 

 Produkty naturalne wyróżniają się tym, że w ich składzie nie powinny 
pojawić się sztuczne konserwanty, barwniki czy zapachy. Charakteryzują 
się krótszą datą ważności, a także opakowaniem. Najczęściej występują 
w przyciemnionych pudełeczkach, które naturalnie chronią substancje 
zawarte w środku przed promieniowaniem. Zgodnie z założeniami ko-
smetyków naturalnych producenci najczęściej rezygnują z dodatkowych 
opakowań papierowych oraz ulotek, aby ograniczyć zużycie makulatury. Na 
pudełeczkach powinny pojawić się certyfikaty dotyczące produktów natural-
nych, najpopularniejszy znak to ECOCERT, BDIH, SOIL ASSOCIATION i NOP. 
Kosmetyki zawierające takie oznaczenia rzeczywiście nie mogą zawierać 
substancji syntetycznych.

W kosmetykach takich oprócz substancji aktywnych bardzo ważna jest 
baza, którą znajdziemy na pierwszym miejscu w składzie (INCI). W produk-
tach naturalnych bazę powinna stanowić woda lub substancje tłuszczowe, 

nie alkohol! Na kolejnych miejscach powinny 
się znaleźć składniki aktywne. Najczęściej są to 
minerały i wyciągi roślinne, pochodne miodów, 
ziół, algi oraz glinki. Od wielu lat święci trumfy 
wyciąg z aloesu, awokado, miód manuka, a także 
masło shea. Przy wszystkich kosmetykach, szcze-
gólnie tych naturalnych należy wykonać próbę 
uczuleniową. Odrobinę kosmetyku aplikujemy 
na okolicę za uchem i obserwujemy reakcję. Jeżeli 
przez 24 godziny nic się nie dzieje, to możemy bez-
piecznie stosować dany produkt. W kosmetykach 
naturalnych nie powinny występować parabeny, 
sylikony, PEG, SLES i SLS, olej parafinowy i inne 
pochodne ropy naftowej. Substancje te mogą wy-
woływać podrażnienie, alergie a nawet atopowe 
zapalenie skóry. Gorzej sprawa się ma jeżeli chodzi 
o substancje zapachowe. Producent umieszczając 
w składzie hasło aromat lub perfum nie musi 
wymieniać jakiego jest on pochodzenia (wyjątek 
stanowią te najbardziej alergizujące).

Jak w każdej branży, hasło „wszystkie chwyty 
dozwolone” ma swoje odzwierciedlenie także 
w przemyśle kosmetycznym. Nie dajmy się nabrać na zgubne slogany w stylu 
„moc natury”, „z olejem naturalnym” czy „z dodatkiem minerałów”. Te hasła 
nie świadczą, że kosmetyk jest naturalny. Sprawdzajmy składy, zwracajmy 
uwagę na certyfikaty, kupujmy tylko u sprawdzonych sprzedawców!

Healthy lifestyle... A co z kosmetykami?! Kosmetolog radzi

Katarzyna  
Rokita-Ładwikowska  
- Absolwentka Wyższej 
Szkoły Zdrowia, 
Urody i Edukacji, 
Akademii Morskiej. 
Kosmetolog z 9-letnim 
stażem, współpracuje 
z Instytutem Babiana, 
biegły sądowy z dzie-
dziny kosmetologii. 
Zaangażowana w akcję 
profilaktyki raka piersi.
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Znakomite właściwości czarnego bzu są znane od dawna, przez co jest zwyczajowo nazywany „bzem lekarskim”. Występuje 
naturalnie na terenie całej Europy. W Polsce nietrudno znaleźć go dziko rosnącego. A warto poszukać, bo przetwory z jego 
owoców i kwiatów mogą być antidotum na wiele dolegliwości!

Bez to skarbnica wielu związków, witamin i soli mineralnych. Kwiaty 
czarnego bzu posiadają duże ilości flawonoidów, jak również kwasy 
fenolowe i organiczne, garbniki, olejki eteryczne, sole mineralne (wapń, 
potas, sód i żelazo), terpeny i śluzy. Z kolei jego owoce zawierają duże 
ilości glikozydów, pektyn, cukrów, garbników, rutyny oraz witaminy 
takie jak A, C, a także witaminy z grupy B. Dzięki temu czarny bez 
reguluje procesy trawienne i wspomaga prawidłowe działanie nerek. 
Działa oczyszczająco stabilizując układ pokarmowy, a dodatkowo ła-
godzi również wzdęcia i objawy zgagi. Jego kwiaty skutecznie niwelują 
stany gorączkowe i przeziębienie, ponieważ wykazują silne działanie 
napotne. Do właściwości czarnego bzu można zaliczyć także działanie 
wykrztuśne, a więc jego spożywanie ułatwia oczyścić oskrzela z zalega-
jącej wydzieliny. Ponadto wzmacnia błony śluzowe dróg oddechowych. 
Działa także lekko przeciwbólowo co przyczynia się do złagodzenia 
bólu gardła czy głowy, które często występuje podczas przeziębienia. 
Co ciekawe, napar z kwiatów czarnego bzu przy przeziębieniu działa 
skuteczniej niż powszechnie znany napar z lipy. Kwiaty czarnego bzu 
w połączeniu z rumiankiem złagodzą bóle menstruacyjne. Odwary 
z owoców są też stosowane przy migrenach, nerwobólach i biegunce, 
chorobach reumatycznych i neurologicznych. Co więcej, roślina ta 
wykazuje też działanie przeciwzapalne, więc idealnie nadaje się do 
płukania bolącego gardła i okładów przy zapaleniu spojówek. Pomoże 
też skórze trądzikowej i posiadającej podrażnienia. Ponadto czarny 
bez pomaga oczyścić organizm z toksyn dzięki swoim właściwościom 
moczopędnym i napotnym. Wszelkie przetwory z czarnego bzu takie 
jak sok, dżem, napar i odwar w łagodny i naturalny sposób usuwają 
z organizmu toksyny i zbędne produkty przemiany materii. Paniom 
czarny bez może pomóc także w walce z cellulitem, dzięki zawartej 
w nim witaminie C, która wzmacnia tkankę łączną oraz wzmaga 
syntezę włókien kolagenowych. Badania potwierdziły również sku-
teczność i bezpieczeństwo wykorzystania ekstraktu z owoców lub 
liści jako naturalnego środka antydepresyjnego.

Z leczniczego działania czarnego bzu można skorzystać przy-
gotowując przetwory zarówno z  kwiatów, jak i owoców rośliny. Te 
pierwsze zbiera się w maju i czerwcu, gdy część kwiatów jest jeszcze 
nierozwinięta. Nie wolno ich suszyć na słońcu, bo ciemnieją i tracą 
właściwości lecznicze. Natomiast zbierając owoce (w sierpniu i wrze-
śniu), ścina się całe baldachy dopiero wtedy, gdy wszystkie jagody są 
dojrzałe, czarne i lśniące. Z czarnego bzu można zrobić soki, dżem, 
napary, odwary, a także toniki. Wachlarz możliwości jest naprawdę 
szeroki, a o możliwościach rośliny należy pamiętać cały rok, tak aby 
nie przegapić czasu, gdy można po nią sięgać wprost z natury. 

Czarny, zdrowy... niedoceniany!



rozmaitości

28

Literacko trudno odnieść się do obecnej pory 
roku, gdzie optymiści widzą złotą, kolorową 
jesień, inni – pesymiści widzą ją szarą i mo-
krą, pełną smutku, zadumy. Tak więc nie tylko 
w polityce, ale i w duszy jesteśmy odmienni, 
choć nadzwyczaj ciekawi. Myślę, że młodzi mają 
teraz czas na naukę, a listopad jest do tego nie-
mal stworzony, doskonały. Są też tacy, którzy 
śledzą różne stacje telewizyjne, bo to narodowy 
czas wyborów samorządowych, które już za 
niespełna rok! Ja natomiast myślę o Adwencie, 
bo to czas przygotowań do uroczystości Bożego 
Narodzenia i Objawienia Pańskiego. Nazwa ta 
wywodzi się z łacińskiego wyrazu „adventus” 
i oznacza przyjście. Ulubionym nabożeństwem 
są odprawiane roraty, przy blasku świec i lampio-
nów – nazywanych tak od słów śpiewu „Rorate 
coeli” - spuśćcie rosę niebiosa. Inne popularne 
zwyczaje to wieniec adwentowy, który wiesza się na drzwiach domu. 
Pamiętamy także o liturgicznym kolorze adwentu.

Ale jesień to także czas na przysmaki, o które o tej porze łatwiej i dary 
natury z których wręcz trzeba korzystać! A warto nadmienić,że nasze 
nawyki żywieniowe kształtują się już od najmłodszych lat i utrwalają 
na całe życie. Można polubić potrawę lub jakieś jej składniki wtedy, gdy 
częściej się ją jada. Stąd tak trudno odzwyczaić dorosłych od słodkiej 
i ciepłej herbaty czy niesolenia ziemniaków. W nasze codzienne życie 
wkroczyła też reklama komercyjna, zachęcająca w prasie i telewizji do 
„przysmaków” poprzez opakowania i śliczne, filigranowe modelki. Śro-
dowisk naukowych i ekspertów od żywienia nie stać na drogie, filmowe 
reklamowanie zdrowej, ekologicznej żywności. Ich publikacje nie stanowią 
żadnej przeciwwagi dla reklamy komercyjnej i jej producenta. Z badań 
IPSOS wynika, że zwracamy przede wszystkim uwagę na gramaturę 
i datę przydatności produktu. Nie interesują nas kalorie, witaminy, mi-
kroelementy, konserwanty, żywe kultury bakterii. Na dylemat, czy lepiej 
jeść byle jak, byle co i łykać za to różne tabletki – specjaliści od żywienia 
stanowczo odpowiadają: nigdy! Produkty spożywcze, owoce i warzywa, 
poza witaminami i składnikami mineralnymi zawierają inne naturalne 
substancje konserwujące (np. benzoesan sodu czy glutaminian) mogące 
wywołać przykre reakcje uczuleniowe, jak wysypki, biegunki, duszności 
i wiele innych dolegliwości...

Warto zatem nie tylko czytać etykiety, ale także lektury mówiące 
o tym co ludziom w kuchni służy, a czego lepiej unikać! Warto wiedzieć, 
że niektóre składniki naturalne np. białko mleka krowiego czy tyramina, 
z serów pleśniowych lub czekolady - mogą wywołać ataki migreny. Pełna 
wiedza na temat żywności jest niewątpliwie potrzebna! Co zatem jeść, by 
sobie nie zaszkodzić – odpowiedź jest tylko jedna: wszystko z umiarem. 
Najważniejsze zmiany mikroflory jelitowej powstają przecież z winy cho-
rób, na jakie zapadamy, złej diety typu „fast food”, palenia tytoniu, picia 
alkoholu i po prostu jadania, byle jak, byle gdzie i byle czego. Dlatego warto 
stosować probiotyki, czyli (z greckiego pro bios – dla życia) żywe kultury 
dobroczynnych bakterii, które przywracają prawidłową pracę przewodu 
pokarmowego. A jesienią wymagamy szczególnej odporności. Przeziębienie 
to bowiem choroba wirusowa, a antybiotyki zwalczają bakterie. Nie ma 
więc powodu, żeby przy katarze czy kaszlu po nie sięgać. Używki i nie-
zdrowa dieta (alkohol, papierosy, sztuczna żywność, niszczą witaminy 
i mikroelementy, które wzmacniają naszą odporność na stres i napięcie 
nerwowe (układ immunologiczny związany jest ściśle z wydzielaniem 
hormonów oraz z systemem nerwowym osłabiającym działanie komórek 
obronnych). Na szczęście w ostatniej dekadzie talerz Polaków zmienił 
się diametralnie. Zaczęliśmy jeść mniej ziemniaków, margaryn, tłustego 
mleka, ciężkich wołowych mięs, a więcej produktów roślinnych owoców 
z naszych sadów, lekkich jasnych mięs  i świeżych ryb – nie mrożonych. 
Tajemnicą racjonalnego odżywiania jest jedna główna zasada – czyli 
urozmaicenie w jedzeniu. Nigdy na ogół nie wiadomo, co nam jest do 
pełnego zdrowia potrzebne, więcej której z witamin, czy którego makro 
czy mikroelementu nam brakuje. Pozostaje jedynie piękna zasada – jeść 
wiele składników naturalnych.
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Turystyka i obyczaje

• 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

OD WRZEŚNIA NOWY ADRES GABINETU:  
Gdańsk Wrzeszcz ul. Sobótki 3/1

tel. 885 813 048

GABINET MEDYCYNY WSCHODNIEJ
BAYALAG ERDEM GONCHIG



Drogi Janku, z tego co piszesz wynika, że zadbałeś już o wszystkie 
zewnętrzne atrybuty kojarzące się nam ze spokojem i dobrą energią. 
Wydaje mi się, że nie ma już większego znaczenia, czy w swoim 
ulubionym miejscu postawisz ładniejszą filiżankę, piękniej pach-
nący kwiatek, albo wyposażysz się w  wygodniejszy fotel i bardziej 
miękką poduszkę. Otóż piszesz, że dobrze Ci się tu spędza czas, ale 
jednocześnie zastanawiasz się, jak osiągnąć spokój i zaopatrzyć 
się w wystarczającą do dobrego życia ilość energii.  Mam nieoparte 
wrażenie, że urządzając się w swoim życiu mogłeś przeoczyć jedną 
naprawdę ważną sprawę. Musisz bowiem wiedzieć, że nie znajdziesz 
na ziemi miejsca wystarczająco dobrego do osiągnięcia spokoju, 
jeśli najpierw nie odnajdziesz go w sobie. Spokój wewnętrzny to 
najcenniejsza rzecz. 

Usiądź zatem w swoim ulubionym miejscu, zamknij oczy 
i sprawdź, co się dzieje we wszystkich zakamarkach Ciebie. Spró-
buj stanąć z boku, jak bezstronny obserwator i przypatrz się temu 
facetowi. Przeanalizuj jego wady i zalety, zobacz, czy go akceptu-
jesz. Czy z kimś takim chciałbyś się przyjaźnić. Nie oceniaj go i nie 
osądzaj, bo nie o to w tej chwili chodzi. Nie musisz ani stawiać 
zarzutów, ani wydawać wyroków. Możesz tylko wyartykułować, co 
ewentualnie nadaje się do zmiany lub naprawy, ale możesz nawet 
niczego nie zmieniać, jeśli uznasz, że jest ok. Po prostu poczuj 
własną obecność. Zaakceptuj sam siebie, do końca, bez zastrzeżeń. 
Jeśli jesteś absolutnie szczery sam ze sobą, to dojrzałeś z pewnością 
kilka elementów, które (najdelikatniej rzecz ujmując) nie zachwycają. 
Akceptujesz to? Na pewno? Zaakceptowałbyś to u kogoś bliskiego, 
z kim masz spędzić resztę życia? No właśnie! A z tym facetem po 
drugiej stronie lustra związany jesteś na wieki wieków. Dosłownie. 

Postaraj się zatem wyłączyć wszystkie emocje i zacznij proces 

naprawczy. Świadomie podejmuj każdy krok, wszystko co robisz, 
rób z całą uwagą nakierowaną na tę czynność, a zauważysz piękno 
każdej chwili i to, że spokój wewnętrzny wypełnia Cię coraz bardziej 
i inaczej już postrzegasz większość spraw wokół siebie. Poczucie 
niedostatku, braku pełni prześladuje nas w tym materialnym świe-
cie pełnym rzeczy. Zadajemy sobie non stop pytanie - co jeszcze 
potrzebuję? Czego nie mam? Wystarczy zastąpić je pytaniem: co 
mam i poczuć każdą z tych rzeczy z osobna, wejść w nią, obejrzeć 
ze wszystkich stron – docenić jej piękno. I samo to, że jest i że 
nam służy. 

Zrób to wszystko, a czeka Cię niespodzianka! Miejsce, w którym 
do tej pory czułeś się zaledwie dobrze, stanie się po prostu rajem 
na ziemi. Niczego mu już nie brakuje, bo Tobie niczego nie brakuje. 

Zbyszek Nowak

rozmaitości

Kontrowersje

Idealne miejsce na ładowanie akumulatorów... energetycznych!
„Jak stworzyć sobie w domu miejsce do osiągnięcia spokoju, takie miejsce ładowania akumulatorów, miejsce nabierania energii. Z czego 

korzystać - świece, kwiaty, kolory, otwarte okno? Dużo czytam na ten temat, i mam miejsce w mieszkaniu, w którym dobrze mi się spędza 
czas, to mały kącik, ale chciałbym go ubogacić. Jest w nim sporo zieleni. A może jeszcze muzyka. Dużo czytam Pana porad. Co jeszcze Pan 
może mi podpowiedzieć?”                                                                                                                                                                  Janek

„Każda odpowiedź jest w nas”
autor nieznany
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A to znacie?
W wojsku sierżant mówi do rekruta: 
- Pamiętajcie, że to jest wojsko i na każde 
pytanie trzeba odpowiadać „Tak jest panie 
sierżancie!". Zrozumiano? 
- Tak jest panie sierżancie! 
- No więc jak się nazywacie? Kowalski? 
- Tak jest panie sierżancie! Kowalski! 
- Ile macie lat? 21? 
- Tak jest panie sierżancie! 21! 
- Skąd jesteście? Z Warszawy? 
- Tak jest panie sierżancie! Z Krakowa! 

Na komisariat przyprowadzono dwóch włó-
częgów.
- Gdzie mieszkasz? - policjant pyta jednego 
z nich.
- Nie mam domu.
- A ty? - pyta drugiego.
- Ja mieszkam naprzeciwko kolegi. 

Rozmawiają dwie aktorki, jedna mówi:
- Mój były reżyser mówił, że mam mu zaufać, 
a on doprowadzi mnie do Oskara.

- I co? Masz go? - pyta druga.
- Tak, wkrótce pójdzie do szkoły. 

W sądzie:
- Czy świadek wie, kto zabił ofiarę?
- Nie, wysoki sądzie.
- Czy świadek zdaje sobie sprawę, jaka jest 
kara za kłamstwo pod przysięgą?
- Znacząco mniejsza, niż za morderstwo, wy-
soki sądzie. 

Mamo, dzieci w szkole mi dokuczają, bo według 
nich pochodzę z mafijnej rodziny.
- Nie przejmuj się. Jutro pójdziemy do szkoły 
i jakoś to załatwimy. I zrobimy tak, żeby wy-
glądało na wypadek...

Zajęcia teoretyczne w jednostce wojskowej. 
Prowadzący sierżant wyrywa do odpowiedzi 
szeregowego Nowaka:
- Nowak, wyobraźcie sobie sytuację. Pełnicie 
służbę wartowniczą. Jest trzecia w nocy. Nagle 
widzicie, że w waszym kierunku pełznie jakiś 
człowiek. Co robicie?
- Biorę na plecy i odprowadzam majora Ko-
walskiego do jego kwatery, panie sierżancie. 

Paryż. W barze siedzi młody mężczyzna i dziew-
czyna. 
- Koleżanka się śpieszy? - zagaduje mężczyzna. 
- Nie, koleżanka się nie śpieszy - przekornie 
odpowiada dziewczyna. 
- Koleżanka napije się kawy? 
- Tak, napiję się kawy. 
- Koleżanka wolna? 
- Nie, mężatka. 
- Mężatka? A koleżanka może zadzwonić do 
domu i powiedzieć, że została zgwałcona 
w barze? 
- Tak, koleżanka może zadzwonić do domu 
i powiedzieć, że ją zgwałcili 10 razy. 
- 10 razy???!!! 
- Kolega się śpieszy? 

Żona z leciwym mężem w siedzą restauracji. 
Ona zamawia: 
- Stek, pieczone ziemniaczki i lampka białego 
wina. 
- A warzywo? - pyta kelner. 
- On...? On zje to co ja. 

Co myśli blondynka, gdy urodzi bliźniaki?
„Ciekawe, z kim mam to drugie..." 

www.wieczorpomorze.pl

rozmaitości

Coś dla kobiet, czyli torebkowy savoir-vivre
Można by rzec, że kobieta bez torebki to jak żołnierz bez karabinu. Każda z nas niemal zawsze ma ją przy sobie. Zawiera 
wszystko, co nam potrzebne, ale nie tylko. Często znaleźć w niej można przedmioty, których nikt by się tam nie spodziewał, 
nawet sama właścicielka torebki. W każdym razie torebka towarzyszy nam prawie zawsze, ale często mamy problem, co z nią 
zrobić? Gdzie ją położyć, gdzie zostawić, by nie przeszkadzała nikomu, a jednocześnie, byśmy miały do niej łatwy dostęp?

Na przyjęcia, kolacje i inne oficjalne spotkania polecamy zabierać 
ze sobą kopertówkę, czyli jak najmniejszą torebkę, w której mamy 
tylko to, co jest nam koniecznie potrzebne. Taką kopertówkę możemy 
położyć sobie na kolanach, a następnie przykryć ją serwetą, którą 
kładziemy podczas jedzenia. Jeżeli krzesło, na którym siedzimy ma 
wypełnione oparcie, torebkę zostawiamy pomiędzy nim, a naszymi 
plecami. Najwygodniejsza sytuacja to taka, gdy siedzimy w fotelu 
lub na krześle z zabudowanymi podłokietnikami. Wówczas naszą 
kopertówkę możemy położyć z boku, między sobą, a podłokietnikiem. 
Dzięki temu nie dość, że nie będzie nikomu, także nam przeszka-
dzać, to jeszcze będziemy miały do niej łatwy dostęp. Pod żadnym 
pozorem nie wolno kłaść torebki na stole. Choćby była najmniejsza 
i najpiękniejsza, jest to niegrzeczne. Będzie przeszkadzać w konwer-
sacji oraz jedzeniu zarówno nam, jak i osobie siedzącej obok. Nie 
należy też wieszać torebki na oparciu krzesła. Po pierwsze może być 
utrudnieniem dla kelnera, który będzie się poruszał przy naszym 
stoliku, podobnie jak dla osoby siedzącej obok, która będzie często 
odchodzić od stołu. Ponadto nie jest to bezpieczne rozwiązanie, gdyż 
w takiej sytuacji każdy ma do naszej torebki łatwy dostęp, a wtedy 
nietrudno o kradzież. 

A co, jeśli torebka jest większych rozmiarów i odłożona za plecami 
będzie nam przeszkadzać? Wiemy, że istnieje przesąd, który mówi, 
że torebki nie należy stawiać na podłodze, gdyż wtedy pieniądze się 
nas nie trzymają. Dla przesądnych mamy więc złą wiadomość: takie 
rozwiązanie jest najodpowiedniejsze. Najlepiej postawić większą 
torebkę pod swoim siedzeniem lub między naszymi nogami. Nie sta-
wiany jej głęboko pod stołem, gdyż po pierwsze – może przeszkadzać, 
a po drugie – istnieje ryzyko, że ktoś może ją podeptać i ubrudzić. 
Ułatwione zadanie mamy, kiedy nie siedzimy w pełnym gronie i przy 
naszym stoliku są wolne miejsca. Wtedy spokojnie możemy zostawić 
na nim naszą torebkę, pod warunkiem, że jest czysta i nie będzie 
nikomu przeszkadzać.

Coraz częściej mogą się zdarzyć sytuacje, kiedy w ogóle nie mamy 
do dyspozycji krzesła. Są to tzw. przyjęcia w stylu angielskim, czyli 

na stojąco. W takiej sytuacji najlepiej wybrać niewielką torebkę 
na długim pasku, by móc przewiesić ją przez ramię i dzięki temu 
swobodnie się poruszać. Nie polecamy zabierania ze sobą w takiej 
sytuacji kopertówki „do ręki” i trzymania ją pod pachą, bo po pierw-
sze - będzie przeszkadzać nam przy podawaniu ręki podczas witania, 
a po drugie - podczas jedzenia. 

Coraz popularniejsze stają się specjalne haki na torebkę, które 
można zakupić przez internet, a następnie przyczepić do stołu i po-
wiesić na nim naszą kopertówkę. Specjaliści od dobrych manier są 
podzieleni w opinii na temat tego rozwiązania. Ja jestem do niego 
raczej sceptycznie nastawiona, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, 
w której źle przymocowany lub strącony hak spada na ziemię z to-
rebką, przy okazji ciągnąc za sobą obrus i całą znajdującą się na 
nim zastawę. W tej kwestii bardziej skłaniam się ku postawieniu 
torebki na podłodze. Ale pozostaje jeszcze jedna torebkowa kwestia: 
prawdziwa dama nigdy nie prosi swojego partnera o noszenie swojej 
torebki. Wbrew panującej opinii nie jest to niemęskie, ale po prostu 
niegrzeczne, choć dżentelmen nawet w takiej sytuacji kobiecie nie 
odmawia. 

Savoir-vivre



Wzmocnij odporność na jesień! Naturalnie!
Nikt chyba nie lubi okresu jesienno-zimowego. Ponura pogoda nie zachęca nas do porannego wstawania, jesteśmy przygnę-
bieni i bardziej depresyjni. To także nie najlepszy okres dla naszego organizmu, a szczególnie układu odpornościowego, który 
jest znacznie osłabiony. Nie potrafi tak skutecznie jak latem odeprzeć ataku wirusów i bakterii. Dlatego powinniśmy się bronić! 
Oby naturalnie!

Nasz system odpornościowy jest ściśle połączony z układem nerwo-
wym, a więc nasz stan psychiczny nie pozostaje bez znaczenia dla zdro-
wia fizycznego. Długotrwały stres, brak słońca, przemęczenie osłabiają 
nasz organizm i sprawiają, że jesteśmy bardziej podatni na wirusy. Stres 
trudno wyeliminować, ale warto pracować nad jego redukcją. Bardzo 
ważna jest zatem regeneracja i odpoczynek. Jaki? Taki jaki preferujemy. 
Dobrze jest jednak uprawiać sport, chodzić na spacer, korzystać z sauny. 
Ważnym elementem odpoczynku jest spokojny sen (7–8 godzin). Osoby 
przepracowane i niewyspane łatwiej łapią infekcje. 

We wzmacnianiu odporności kluczowe znaczenie ma także właściwa 
dieta. Powinno się w niej znajdować dużo pokarmów bogatych w witaminę 
C. Pobudza ona produkcję interferonu, substancji pomagającej skutecznie 
rozprawić się z zarazkami. Naszymi sprzymierzeńcami są też witaminy: 
A - która stymuluje produkcję białych ciałek krwi, E - wspiera siły obronne 
w walce z wolnymi rodnikami i B6 – która zapewnia sprawne działanie 
systemu odpornościowego. Nasz jadłospis powinien więc być bogaty w wa-
rzywa, owoce. Wspaniałe działanie mają natka pietruszki i kiełki, które 
są skarbnicą witamin i mikroelementów. Kiełkujące rośliny wytwarzają 
też chlorofil oraz enzymy wzmacniające i regenerujące organizm. Natka 
dostarcza niezwykle dużo żelaza. Ważne jest, aby przyjmować je wyłącznie 
na surowo, bo pod wpływem wysokiej temperatury tracą swoje właściwości 
odżywcze. Cebula i czosnek działają z kolei bakteriobójczo, zatem także 
powinniśmy znaleźć dla nich miejsce w codziennych posiłkach. 1-2 łyżki 
miodu dziennie dostarczy witamin, mikroelementów, a także cennych 
enzymów, które mobilizują do walki system odpornościowy. Miód czy 
imbir rozgrzewa, wzmacnia serce i regeneruje pracę całego organizmu.

Do naszej diety warto też dołączyć zioła wspomagające układ od-
pornościowy, które nie szkodzą organizmowi i można je przyjmować 
długotrwale, m.in.:

żeń-szeń – znany głównie jest jako zioło poprawiające 
pamięć, ale zalecany także w okresach zmniejszonej 
odporności. Zawiera substancje czynne, tzw. ginseno-
zydy, które poprawiają zdolności koncentracji oraz za-
pamiętywania. Wykazują działanie ochronne na tkankę 
kostną,  przyczyniają się bowiem do zwiększenia ilości 

estrogenów w kościach, co jest niezwykle istotne dla kobiet 
w okresie menopauzy. Żeń-szeń działa przeciwmiażdżycowo, 

obniżając stężenie „złego" cholesterolu, przyczyniając się równocześnie 
do podwyższenia frakcji HDL - „dobrego” cholesterolu. Korzeń obniża 
także ciśnienie krwi, zapobiega arytmiom serca, obniża stężenie glukozy 
we krwi, chroni komórki trzustki przed chorobą i dysfunkcjami, pobudza 
układ odpornościowy po wniknięciu drobnoustroju lub wirusa do naszego 
organizmu. Co niezwykle istotne ginsenozydy mają hamujący wpływ na 
podziały komórek nowotworowych, co skutecznie zapobiega rozrostowi 
oraz przerzutom nowotworów. Żeń-szeń pobudza także metabolizm tok-
sycznych związków w wątrobie, pełni więc działanie silnie ochronne. Służy 
także skórze, poprawia jej kondycję, hamuje wypadnie włosów, odmładza. 
Regularnie stosowany dodaje energii, zwiększa możliwości intelektualne 
i fizyczne oraz odporność na stres. Wzmacnia układ immunologiczny, ale 
ważne jest aby był on pochodzenia naturalnego! Ten z supermarketu nie 
ma żadnych wartości!

maca – korzeń tej rośliny już wieki temu był stosowany jako 
środek wzmacniający. Obecnie jest polecany w stanach wy-
cieńczenia, osłabienia, niedożywienia i obniżonej odporności. 
Można go stosować w zespole przewlekłego zmęczenia, 
stresie i depresji. Ale przede wszystkim  - jego podstawowa 

funkcja to wzmocnienie organizmu. Łagodzi dokuczliwe 
objawy towarzyszące miesiączce i menopauzie. Jest także do-

skonałym środkiem na potencję i płodność. Jego dobroczynne działanie 
polega głównie na dostarczeniu organizmowi niezbędnych aminokwasów. 

Zawiera także bogactwo witamin - A, B1, B2, B6, C i E, oraz składników 
mineralnych takich jak wapń, żelazo, miedź, cynk, mangan, potas i sód. 
Kapsułki macy znajdziemy w każdym sklepie zielarskim.

różeniec górski (inaczej rhodiola) - fantastycznie wzmac-
nia odporność organizmu – pomaga chronić ciało przed 
infekcjami i szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, 
takimi jak np. zanieczyszczenie środowiska. Różeniec 
górski łagodzi objawy stresu poprzez równoważenie 
systemu reagowania na stres w organizmie – ma wpływ 
na kluczowe neuroprzekaźniki, takie jak serotonina, norad-
renalina i na produkcję endorfin. Pomaga przywrócić pełną homeostazę 
w organizmie. Pomaga również wzmocnić wytrzymałość fizyczną orga-
nizmu, dzięki czemu jest bardziej odporny na różne obciążenia, jak np. 
intensywny wysiłek fizyczny.

miłorząb japoński – wśród licznych korzyści, jakie daje 
naszemu organizmowi możemy także znaleźć działa-
nie na układ immunologiczny. Ekstrakt z miłorzębu 
usprawnia pracę serca i poprawia kondycję układu 
krążenia. Dzięki temu wszystkie komórki organizmu 

zaopatrzone są w życiodajny tlen: ciało nabiera energii, 
następuje przypływ sił witalnych oraz widoczna poprawa 

odporności. Miłorząb japoński działa odżywczo na skórę – ma wpływ 
na mikrokrążenie skórne i wzmacnia ścianki naczynek krwionośnych, 
znacznie poprawia jej kondycję. Zażywanie preparatów z miłorzębem 
powoduje zmniejszenia napięcia obwodowego naczyń krwionośnych, 
zwiększając ich przepustowość, i tym samym hamują agregację płytek 
krwi. To z kolei zapobiega udarom mózgu. Miłorząb poprawia również 
pamięć i koncentrację, a swoje skuteczne działanie zaedzięcza bogactwu 
silnych substancji bioaktywnych – wyciąg z miłorzębu zawiera ich ponad 
60, a są to: flawonoidy i biflawony, terpeny, steroidy, hydroksykwasy.  

grzyby shiitake – Nazywane japońskim „eliksirem życia”. 
Według badań mają działanie immunomodulujące, 
czyli stymulują układ odpornościowy i wzmacniają 
go. Mogą nawet hamować jego działanie w razie 
nadmiernej reakcji immunologicznej. Ponadto regulują 
czynności samonaprawcze organizmu. Wszystko 
dzięki zawartej w nich substancji o nazwie lentinan. 
I najważniejsze – działanie przeciwnowotworowe! Sto-
sowanie kapsułek z wyciągiem z Shitake, bezpośrednio przyczynia się 
do zwiększenia aktywności naturalnych niszczycieli komórek rakowych 
oraz wspomaga działanie układu immunologicznego. Pomagają one 
walczyć z rakiem piersi, nowotworem układu trawiennego, nowotworem 
płuc, raka żołądka, jelita grubego. Ponadto grzybki Shitake wspomagają 
chemioterapię i radioterapię, zmniejszając możliwość wystąpienia prze-
rzutów, a zawarta w nich substancja - lentinian, hamuje rozrost komórek 
rakowych aż o 60-80%,  

rokitnik – jego zbawienne działanie na układ immuno-
logiczny wynika z tego, iż roślina ta jest prawdziwym 
skarbcem witaminy C. 100g tej rośliny przewyższa 
dzienne zapotrzebowanie na ten składnik odżywczy. 
Co więcej, witamina C w rokitniku jest tak trwała, 

że nie ginie podczas gotowania ani przetwarzania. 
Rokitnik to także bogactwo prowitamin A, E, K, kwasu 

foliowego, karotenoidów, fitosteroli, kwasów organicznych. Leczy m.in.: 
choroby skórne, płucne, reumatyczne czy chociażby uciążliwe hemoroidy 
(liście rośliny mają właściwości odkażające i tamujące krwawienie oraz 
mocne właściwości przeciwzapalne). Chroni wątrobę, pomaga w szybszej 
regeneracji jej komórek.  

rozmaitości
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