








wręczać je będą Słoneczne Misie. Na pewno dziękuję za zawsze sympatyczne dla mnie 
te niespodzianki wywołają uśmiech na powitanie w Waszych firmach, biurach i 
twarzach dzieci. Pozostaje mieć nadzieję, że sklepach. To bardzo cenne. Myślę, że 
paczek będzie jak najwięcej. To zależy od wszyscy Ogłoszeniodawcy mogą być dumni, 
funduszy na ich zakup i  hojności  że biorą udział w propagowaniu dobrych, 
ofiarodawców. Można się nimi stać, a pozytywnych wiadomości. To właśnie dzięki 
szczegóły znajdują się na 6 stronie.   takim wiadomościom robi się lżej i cieplej na 
Natomiast ciesząc się ze zdrowia dzieci w sercu, a życie staje się łatwiejsze i 
domach, przy blasku choinki dobrze poczytać przyjemniejsze. Serdecznie dziękuję również 

stałym autorom. Są to Pani Agnieszka Świąteczny, uroczysty czas już przed nami, im wierszyki... Na jednej z kolorowych stron 
Kępka, która dzieli się z nami swoją wiedzą z wkrótce zapuka do naszych drzwi. Jak znajduje się ich kilka, a pochodzą z tomiku 

przygotować się na prawdziwe przeżywanie "Pory Roku", niżej podpisanej tu autorki. zakresu kynologii, Marek Zwierz, piszący o 
Świąt Bożego Narodzenia, by nie były tylko Z przyjemnością infromuję, że miesięcznik morskich przygodach, Lucyna Markowska i 
komercyjną okazją, a głębokim, duchowym "Dobre Wiadomości" obchodzi swoje Mariusz Zamkowski, autorzy tekstów i 
przeżyciem? Zapraszam Państwa do pierwsze urodziny. Tak, to już rok od kiedy opowiadań oraz Zbigniew Walczak z "Filii 
zapoznania się z wywiadem udzielonym mi pismo ukazuje się, niosąc mam nadzieję, Gdańskiej".
przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa radość i pozytywną energię. W rozmowach 
Tadeusza Gocłowskiego. Jest on dla nas często odbieram od Państwa takie właśnie Życzenia, by Święta upłynęły wszystkim w 
prawdziwym autorytetem. Warto w skupieniu sygnały. Pragnę serdecznie podziękować serdecznej, rodzinnej atmosferze, a Nowy 
pochylić głowę nad słowami o rodzinie, wszys tk im Czy te ln ikom i  w ie rnym Rok pełen był dobrych wiadomości 
miłości, wartościach uniwersalnych. Sympatykom za te miłe slowa. Jest mi z tego przynosząc wszystko co najlepsze, 
Zbliżające się Święta skłaniają do takich powodu zawsze bardzo przyjemnie, bo wymarzone i oczekiwane, przekazuje 
refleksji. nadają one sens memu działaniu i niosą chęć Państwu       
Święta mają być też radosne i najlepiej by do dalszej pracy. 
były takie dla wszystkich. Niestety, wiele jest Podziękowania pragnę złożyć również  
osób potrzebujących, osamotnionych, wszystkim Ogłoszeniodawcom. Bez nich - 
chorych. Właśnie dla dzieci przebywających ukazywanie się "Dobrych Wiadomości" nie 
w szpitalach - Stowarzyszenie "Oliwskie byłoby możliwe. Z czasem staliśmy się 
Słoneczko" organizuje paczki świąteczne, a gronem dobrych znajomych i serdecznie 
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WIADOMOŚCII Gdyński Plener i Wystawa Rzeźby z Piasku "Świąteczna Szopka"  

Sonia

Jeszcze nie tak dawno mieszkańcy i turyści podziwiali rzeźby z piasku Narodzenia za pomocą niezwykle oryginalnej i widowiskowej sztuki 
na plaży w Jelitkowie. Wprawdzie lato minęło, ale rzeźby z piasku nadal rzeźbienia w piasku. Projekt Świątecznej Szopki wykonała Ewa Topolan.
są obecne w Trójmieście.  

Harmonogram wydarzeń:Przed nami plenerowe wydarzenie kulturalne pt. I Gdyński Plener i 
15 - 17 grudnia 2009 r.  -  prace przygotowawcze: ogrodzenie terenu, Wystawa Rzeźby z Piasku "Świąteczna Szopka". 
postawienie zadaszenia, transport piasku, ustawianie szalunków, Impreza odbędzie się w dniach od 15 do 31 grudnia 2009 r. w Gdyni na 
zagęszczanie piaskuplacu przy Kolegiacie NMP Królowej Polski, od strony ul. 
18 - 22 grudnia 2009 r.  -  rzeźbienie szopkiŚwiętojańskiej.
23 grudnia 2009 r. g.18  -  wernisaż wystawy, plenerowy koncert kolędSzopka z piasku, jako unikalne w skali Polski i Europy wydarzenie, 
23 grudnia 2009r.  - 6 stycznia 2010 r  - wystawazyskała aprobatę władz Gdyni, która współfinansuje projekt. Celem 
Gdyńska rzeźba osiągnie rozmiar 6 m x 4 m podstawy przy 4,5 m wystawy jest prezentacja talentów trójmiejskich artystów rzeźbiarzy, ale 
wysokości. Organizatorem jest Fundacja "Wspólnota Gdańska". przede wszystkim integracja mieszkańców Gdyni wokół idei Bożego 

Projekt Pani Ewy Topolan Przykład szopki z piasku wykonanej we Włoszech
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WIADOMOŚCI
"Narratio Prima" w "Filii Gdańskiej"  Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego                   

W listopadowym numerze „Dobre Wiadomości" informowały związków Mikołaja Kopernika z Gdańskiem. Ta kopia wystawiona jest w 
Czytelników, że 27.11.2009 r. Gdańsk wzbogaci się o kilka egzemplarzy Kamienicy „Gotyk" na ul. Mariackiej 1 – razem z podobnie pięknie 
faksymili „Narratio Prima" Joachima Retyka, a także opisano tam wykonanymi „De Revolutionibus orbium coelestium" i Apokalipsą Św. 
okoliczności powstania „Narratio Prima" i wydania tego dzieła drukiem Jana. Więcej zdjęć z uroczystości przekazania można obejrzeć na 
w Gdańsku w 1540 r. Przypomnę, że miesięcznik "Dobre Wiadomości" stronie Biblioteki www.wbpg.org.pl w zakładce Foto-galeria. Relacja 
można czytać w Filiach WiMBPG na terenie całego naszego Miasta dostępna jest też w portalu www.ibedeker.pl (razem z krótkim filmem) 
oraz na stronie internetowej www.dobrewiadomosci.eu. oraz na stronie www.foto.pap.com.pl 

Co nowego w "Filii Gdańskiej" ? 

Za nami pracowity rok, pełen spotkań, opowieści... Jeszcze w grudniu 
czekają nas: 

11.12.09 r. o godz. 17.00 „Historia z wody wybrana" – gawęda pani Iwony 
Pomian z Centralnego Muzeum Morskiego, 

14.12.09 r. o godz. 17.00 – promocja albumu „Magiczny Gdańsk" –  
kolejnego dzieła Pera Dahlberga,

17.12.09 r. o 17.00 wernisaż malarstwa pani Iwony Deptuch – 
Dymowskiej.
W przyszłym roku planujemy cykl spotkań poświęconych dzielnicom 
Gdańska – na „Literackie wędrówki" zabiorą nas znani gdańscy Autorzy. 
W roku trzydziestej rocznicy powstania „Solidarności" z pewnością 
spotkamy się ze świadkami i znawcami tamtych wydarzeń. Planujemy 
też przedstawianie gdańskich i pomorskich oficyn wydawniczych. 
Szczegóły tych wydarzeń i harmonogram będą jak zwykle dostępne w 
„Filii Gdańskiej", na stronie Biblioteki oraz na łamach miesięcznika 
„Dobre Wiadomości". W „Filii Gdańskiej" na ulicy Mariackiej 42 pan Przemysław Myśliwy, 

prezes Firmy „Kopernik" przekazał piękne księgi. Są one wydrukowane 
Na koniec chciałbym życzyć Państwu, w imieniu na specjalnym papierze wykonanym w Pradze i oprawione w koźlęcą 
bibliotekarzy „Filii Gdańskiej", spokojnych i zdrowych skórę. Prezydent Paweł Adamowicz otrzymał egzemplarz nr 1 dla 
Świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia wszystkich miasta Gdańska. Reprint nr 2 otrzymał doc. dr hab. Andrzej Januszajtis, 
marzeń w nadchodzącym 2010 r.  autor wstępu do tej edycji. Dwa kolejne powędrowały do Wojewódzkiej i 

Miejskiej Biblioteki Publicznej. Jeden trafi do Biblioteki Głównej na 
 Zbigniew WalczakTargu Rakowym, kolejny można będzie podziwiać w „Filii Gdańskiej". 

Obdarowani zostali także Artur Górski – redaktor miesięcznika „Focus 
Historia" oraz Andrzej Rybicki – pomysłodawca przypomnienia 

Na zdjęciu od lewej: Andrzej Rybicki, Prezydent Paweł Adamowicz, prof.    
Andrzej Januszajtis, dyr. Wiesław Myśliwy, Artur Górski, dyr. Paweł Braun, 
Zbigniew Walczak  

Jacek Dehnel - spotkanie z autorem 

A oto specjalne pozdrowienia dla  Czytelników "Dobrych Wiadomości".  

Gdańsk jest miastem rodzinnym Jacka Dehnela i nic dziwnego, że 
właśnie tu odbyła się również promocja jego nowej książki poetyckiej 
"Fotoplastikon".  W 2008 roku Jacek Dehnel otrzymał od Rady Języka 

W listopadzie w "Filii Gdańskiej" odbyło się spotkanie z pisarzem, Polskiego tytuł Honorowego Ambasadora Polszczyzny. Rzeczywiście, 
poetą, tłumaczem, laureatem Paszportu Polityki i Nagrody Kościelskich ten młody, urodzony w 1980 roku pisarz pięknie posługuje się naszą 
- Jackiem Dehnelem.  Spotkanie połączone było z prezentacją jego mową ojczystą. Jest erudytą, interesująco wplata w swoje wypowiedzi 
najnowszego tomiku wierszy "Ekran kontrolny".  W pięknym, stylowym rozmaite wątki i skojarzenia, co czyni ze spotkań z nim prawdziwą ucztę 
wnętrzu, przy blasku świec Jacek Dehnel czytał swoje wiersze, a także intelektualną.

Marta Polakwiersze Larkina i Verdinsa w swoim przekładzie.  

fot. Karolina Faszczewska
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WIADOMOŚCIStowarzyszenie "Oliwskie Słoneczko"

umożliwienie im swobodnego komunikowania 
się z rodziną zamieszkałą w kraju i za granicą 
przy pomocy poczty elektronicznej lub 
komunikatorów. W programie kursów jest 
także szkolenie z bankowości elektronicznej, 
k t ó r e  u m o ż l i w i a  b e z  p r o b l e m u  
przeprowadzanie operacji bankowych. 
Uczestnicy otrzymują także podręcznik. 
Każdego miesiąca w kursie może wziąć udział 
60  osób .  Za jęc ia  odbywa ją  s ię  w  
sześcioosobowych grupach. Każdy uczestnik 
ma swoje stanowisko komputerowe. Całkowity 
koszt kursu -  80 zł od osoby. paczek świątecznych dla pacjentów oddziałów KURSY INTERNETOWE DLA SENIORÓW
ZAPISY tel. 58 552 15 71  codziennie w godz. dziecięcych, którzy czas Świąt spędzą w 
11.00 - 17.00 od poniedziałku do piątku. szpitalnych łóżkach. Słoneczne Misie Stowarzyszenie "Oliwskie Słoneczko" 

Stowarzyszenia odwiedzą dzieci w szpitalach zaprasza seniorów naszego miasta na zajęcia, 
Organizator: w dniu 23 grudnia br. Można wpłacać fundusze które umożliwią poznanie tajników komputera i 
Stowarzyszenie na ten cel na nr konta ING Bank Śląski korzystania z internetu.
 "Oliwskie Słoneczko"                                   o/Gdańsk 52 1050 1764 1000 0022 8423 5435. Okazuje się, że nie tylko młodzi mają zapał do 
Gdańsk, ul. Wita Stwosza 73 Każda złotówka może przynieść radość i poznawania nowinek technicznych i  
pok. 124 uśmiech na twarzach dzieci przebywających w korzystania z dobrodziejstw współczesnego 

szpitalu w ten magiczny, świąteczny czas. świata. Seniorzy coraz chętniej biorą udział w 
IDĄ ŚWIĘTA - POMÓŻ! Można również podzielić się swoim 1 % ze kursach komputerowych. 
                  Stowarzyszeniem "Oliwskie Słoneczko"- Nawet ci, którzy wcześniej nie mieli żadnego 
Stowarzyszenie prowadzi również działalność wystarczy w ostatnich rubrykach swojego kontaktu z komputerami, po ukończeniu 
związaną z prawidłowym zagospodarowaniem zeznania podatkowego wpisać nr KRS szkolenia mogą sprawnie się nimi posługiwać. 
czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, a także 0000216703 i nazwę oraz kwotę - nie może Kurs trwa miesiąc. Zajęcia odbywają się dwa 
organizuje różne akcje charytatywne. Przed ona jednak przekraczać jednego procenta razy w tygodniu po 1,5 godziny. Pracownia 
zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia podatku i musi być zaokrąglona do pełnych komputerowa mieści się w Gdańsku przy ul. 

dziesiątek w dół.  Pan Robert Zaborski, Kawaler Orderu Wita Stwosza 73 pok. 124. W ciągu 5 lat 
Uśmiechu, Prezes Zarządu Stowarzyszenia działalności przeszkolono blisko 2.500 
"Oliwskie Słoneczko" zaprasza wszystkich www.sos.oliwa.prv.plseniorów. Po zakończeniu kursu organizatorzy 
chętnych do pomocy w zorganizowaniu otrzymują podziękowania od uczestników za 

się w okolicy (NATURA 2000, park Regulamin konkursu oraz formularz 
krajobrazowy, rezerwat przyrody…). Strona zgłoszeniowy dostępny jest na stronie 
ma zachęcić internautów do odwiedzenia www.ciee-gda.pl
opisywanej okolicy i równocześnie pozwolić 

Centrum Informacjina promocję walorów przyrodniczych i 
i Edukacji Ekologicznej               krajobrazowych Waszej Małej Ojczyzny.
ul.Straganiarska 43-46, 

Celem konkursu jest również poszerzenie 80-837 Gdańsk
wiedzy o środowisku wśród młodzieży i tel./fax. 0-58 301 80 99Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w 
zwiększenie zainteresowania odkrywaniem Gdańsku ma przyjemność zaprosić uczniów 
jego tajemnic. Organizatorzy liczą, że udział w szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  
konkursie będzie okazją do miłej zabawy i do udziału w siódmej edycji konkursu „Zaproś 
poznania najbliższego otoczenia. Uwaga - w gości do swej miejscowości".
tegorocznym regulaminie konkursu nastąpiły 
zmiany w stosunku do lat poprzednich. Zadaniem uczestników konkursu jest 
Termin nadsyłania prac na nośnikach utworzenie strony internetowej na płycie 
CD/DVD (lub innych) upływa 26 lutego 2010 r. CD/DVD lub innym nośniku, poświęconej 
Konkurs dofinansowany jest ze środków atrakcjom przyrodniczym, kulturowym i 
Wojewódzk iego Funduszu Ochrony turystycznym najbliższego otoczenia. 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Organizatorzy zachęcają do przedstawienia 
objęty został patronatem medialnym przez historii wsi, dzielnicy, alei, miejscowego 
P o r t a l  e d u k a c j i  e k o l o g i c z n e j  parku, cmentarza, miejsc szczególnie 
www.zielonalekcja.pl. Konkurs wpisany jest bliskich. Wymogiem tegorocznej edycji 
do kalendarium Pomorskiego Kuratorium konkursu jest zamieszczenie w pracy opisu 
Oświaty.wybranej formy ochrony przyrody, znajdującej 

Centrum Informacji 
i Edukacji Ekologicznej

"Zaproś gości 
do swej miejscowości"  
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WIADOMOŚCISuplementy diety - ciąg dalszy    

W poprzednim wydaniu "Dobrych bazie zdrowych, naturalnych składników np. guarany. VERVE  dostępna 
Wiadomości" Pani Irena Gołębiewska jest w puszkach 245 ml, a polecana szczególnie osobom, które uczą się, 

dużo pracują, dla sportowców i dorastającej młodzieży. (na zdjęciu) zaprezentowała nam 
suplement diety jakim jest VEMMA - 

Widzę tu u Pani takie plastikowe pojemniki, co się w nich znajduje?napój zawierający witaminy i minerały, 
W tych litrowych pojemnikach znajduje się miąższ aloesu Aloe Vera, w tak bardzo potrzebne nam do 
trzech różnych smakach. Aloes naturalny podnosi sprawność organizmu utrzymania prawidłowego zdrowia.
i wmacnia jego naturalne mechanizmy obronne. Miąższ Aloe Vera z 
sokiem brzoskwiniowym jest bogaty w witaminę C i beta-karoten. Jak ocenia Pani zainteresowanie 
Poprawia apetyt niejadkom, a jednocześnie reguluje przemianę materii Vemmą po poprzednim wywiadzie?
przy skłonności do tycia. Ogranicza skłonność do alergii. Natomiast Bardzo dobrze. Okazało się, że wielu osobom zależy na swoim zdrowiu 
miąższ Aloe Vera z sokiem żurawin i jabłek zawiera witaminę C i potas, oraz zdrowiu członków rodziny czy przyjaciół. Zgłosiły się osoby, którym 
który korzystnie wpływa na pracę serca i nerek. Miąższ ten sprzyja udzieliłam infromacji o składzie i działaniu napoju VEMMA oraz jak 
prawidłowym procesom trawienia i wspomaga oczyszczanie organizmu. można stać się jego posiadaczem. Kontynuując ten temat pragnę 

dodać, że oprócz butelek o pojemności 946 ml, są również małe 
buteleczki VEMMA o pojemności 60 ml. Są to dzienne porcje, bardzo 
praktyczne do stosowania w podróży czy w pracy. Muszę powiedzieć, 
że VEMMA ma już swoich zwolenników, którzy zauważają wymierną 
poprawę stanu zdrowia i samopoczucia, po jej stosowaniu.
Do tych osób i ja należę. Po pierwszym spotkaniu z Panią, ten 
temat zainteresował mnie tak bardzo, że teraz w domu stosujemy 
Vemmę na co dzień. 
To dobrze, gdyż jest to naprawdę wspaniały, skuteczny produkt, 
przynosi konkretne efekty w poprawie stanu naszego zdrowia, wart 

Co Pani nam jeszcze poleca?szerokiego rozpowszechnienia. U mnie w domu też pijemy Vemmę, z 
Mam jeszcze coś na zatrzymanie urody. Są to kapsułki COLVITA - cenny widocznym skutkiem. 
nutrikosmetyk zawierający kolagen, ekstrakt alg morskich i witaminę E. 
Kapsułki te zatrzymują procesy starzenia się skóry, pielęgnują skórę 
właściwą od wewnątrz, poprawiają kondycję włosów i paznokci, mają 
właściwości rewitalizujące i wspomagają odchudzanie. 
Stosuje się dwie kapsułki dziennie, najlepiej po lub w trakcie posiłku.
Zbliża się pora kupowania prezentów świątecznych. Z pełnym 
przekonaniem polecam suplementy, o których tu mówiłam, gdyż są 
skuteczne. Świetnie nadają się jako prezenty pod choinkę, a nie ma nic 
bardziej cennego jak zdrowie naszych bliskich. 
Zapraszam do mojej siedziby na Zaspie, ul. Jana Pawła II 4F/2 (DOVRE 
w budynku INPRO), w godzinach od 10  do 13  tel. 58 512-10-58 lub
 0-609 181 556. 

O jakich produktach chciałaby nam Pani dziś opowiedzieć?
Dziękuję Pani za przekazane informacje, jest Pani prawdziwą Jeszcze innym produktem tej firmy jest VERVE - napój silnie 
propagatorką zdrowia i urody.energetyczny. Po jego stosowaniu obserwujemy u siebie przypływ 

energii i niesamowitej mocy przez 3 godziny. Działa znacznie 
 Rozmowę przeprowadziła Marta Polakskuteczniej niż inne tego typu napoje energetyczne dostępne na 

naszym rynku, a co najważniejsze napój ten całkowicie powstał na 
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WIADOMOŚCIks. arcybiskup Tadeusz Gocłowski - dobro buduje człowieka   

zagrożona jest rodzina.                         
Wiadomo - małżeństwo to trwały związek mężczyzny i kobiety 
oparty na miłości. Rodzina to wspólnota życia i miłości. Myślę, że 
egoizm, który wkrada się w tę dziedzinę kwestionuje sam 
fundament, dlatego z jednej strony podejmowanie wątków 
religijnych i łączenie z wątkami kulturowymi i z akcentem 
położonym na wielkość i świętość rodziny to zadanie, które stoi 
przed nami teraz i w czasie Świąt. 

Bardzo ważny jest Adwent...
Adwent to okres przygotowania. Warto zwrócić uwagę jaki jest 
klimat Adwentu. Jest to refleksja nad czasem poprzedzającym 
przyjście na świat Jezusa Chrystusa, a więc sięganie w głąb 
ludzkich dziejów. I tam jawią się pewne osoby, które przygotowują 
samo wydarzenie zbawcze, jakim było przyjście na świat Jezusa 
Chrystusa, a więc przywołanie proroków Starego Testamentu, a 
nade wszystko przywołanie św. Jana Chrzciciela, który był Przedstawiam Państwu wywiad udzielony przez księdza 
poprzednikiem Jezusa Chrystusa. Można nawet powiedzieć, że arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego. Rozmawiamy o 
on towarzyszy chrześcijanom w okresie przygotowań do Świąt przygotowaniach do Świąt Bożego Narodzenia, o dobrych 
Bożego Narodzenia poprzez autentyczną rzeczywistość ludzką wiadomościach i wspominamy postać papieża Jana Pawła II 
człowieka stale porządkującego swoje wnętrze. A już taką osobą, Zapraszam do lektury.
która wpisała się bardzo mocno w rzeczywistość chrześcijaństwa  
jest matka Jezusa,  Maryja. Ona w polskiej tradycji przez cały Zbliżają się Święta. Jak przygotować się do Świąt Bożego 
Adwent jest pierwszą osobą, która jawi się na horyzoncie Narodzenia by stały się prawdziwym, duchowym 
Adwentu. Polskie roraty np. kiedy obserwujemy dzieci jak idą z przeżyciem, a nie tylko komercją i okazją do zakupów?
lampionami do kościoła, obserwujemy tradycję polską, która Wiadomo, że żyjemy w Polsce, która jest mocno osadzona w 
przybiera rzeczywistość duszpasterskich działań, a więc rzeczywistości europejskiej, a rzeczywistość europejska jest 
rekolekcje tzw. adwentowe. Spowiedź, komunia święta to jest bardzo ściśle związana z chrześcijaństwem, krąg się więc 
najpiękniejszy sposób przygotowania się do świąt, a jednocześnie zamyka. Z jednej strony jest to kształt wybitnie kulturowy, wpływ 
najlepszy sposób wniknięcia w samą istotę Bożego Narodzenia i chrześcijaństwa na kształtowanie świadomości ludzi, ale też 
dlatego kształt liturgiczny, kształt kulturowy, troska o rodzinę, religijny. Chrześcijaństwo bowiem wychodzi z fundamentalnych 
pogłębienie życia religijnego w wymiarach społecznych, to źródeł. Jan Paweł II, kiedy po raz pierwszy występował jako 
wszystko nadaje okresowi Adwentu szczególną treść.  papież, a było to na Święta Bożego Narodzenia w 1978 roku 
Tym bardziej ta dominacja komercji jest porażająca. To dobrze, że powiedział, że to jest też święto człowieka. Bóg staje się 
ludzie kupują, sprzedają, bogacą się, tylko gdzie jest cel, to jest człowiekiem, po to by człowieczeństwo wynieść na wyżyny 
istotne. Nie jesteśmy przeciwni, kiedy ludzie ofiarowują sobie godności bożej.
prezenty, uszczęśliwiają się nawzajem, ale chodzi o to, by Dla ludzi, którzy nie znają chrześcijaństwa sama nazwa świąt 
wiedzieć jaka jest w tym wszystkim hierarchia wartości.brzmi paradoksalnie, ale dla nas, którzy rozumiemy czym jest 

chrześcijaństwo i jeżeli mówimy, że jest to Boże Narodzenie, to 
Aby święta były radosnym i głębokim przeżyciem należy też jest to dotknięcie ogromnie ważnej dziedziny źródeł godności 
wybaczyć, schować wszelkie urazy, wyciągnąć rękę do człowieka. Europa zawsze to rozumiała, nie tylko w wymiarach 
drugiego człowieka. Dlaczego jest to tak ważne?kulturowych, ale i religijnych. Boże Narodzenie to wyniesienie 
Dziękuję, że kontynuuje Pani tę samą myśl, bo zatrzymujemy się godności człowieka na wyżyny.
przy rodzinie. Ludzie na ogół w 80 - 90 % żyją w rodzinach. Oczywiście jesteśmy w Polsce i trzeba przyznać, że tu to 
Oczywiście drugą płaszczyzną, która pozwala człowiekowi na przybrało wymiar szczególny ze względu na to, że od samego 
aktywizację, zwłaszcza zawodową, to jest środowisko pracy, początku to święto jest ściśle religijne, a zarazem bardzo 
trzecie to środowisko towarzyskie. Wszystkie te trzy środowiska: rodzinne. 
rodzinne, pracy i towarzyskie wymagają mądrego podejścia. Nie Rzeczywiście może niepokoić komercyjny charakter świąt. 
jesteśmy aniołami, jesteśmy tylko ludźmi, więc mogą zachodzić Wcześniej tego nie było. Natomiast w tej chwili staje się to 
między nami takie czy inne nieporozumienia. I datego Boże okresem głębokiej komercji, i to coraz wcześniej, w namawianiu 
Narodzenie nazywamy czasami Świętem Pokoju. Et in terra pax do zakupów wyprzedza się nawet Adwent. Nie uciekniemy od 
hominibus bonae voluntatis, co po polsku znaczy " A na ziemi tego, ale chodzi o to, żeby ludziom stale, bez przerwy 
pokój ludziom dobrej woli". Tak śpiewali aniołowie nad stajenką przypominać co jest istotną treścią tych świąt, a więc charakter 
betlejemską.To jest ogromnie ważne, aby w tym czasie, który jest religijny i rodzinny. Bo i jedna i druga dziedzina została przez 
czasem niepokojów, tak jak Pani powiedziała umieć podać rękę współczesność trochę zakwestionowana. Laickość myśli 
drugiemu człowiekowi. Dlaczego Chrystus przyszedł na ziemię? ludzkiej eliminuje motywacje religijne, a z drugiej strony bardzo 
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Dlatego by być księciem pokoju, próbować ludzi zbliżyć.do biskupa i dla chorych dużym przeżyciem. Pamiętam w Szpitalu 
siebie. Każdy z nas jest inny, ludzie różnią się zewnętrznie, ale Wojewódzkim były małe dzieci dotknięte chorobą nowotworową, 
też charaktery mają różne. I dlatego będą między nami powody były na wózkach. Młody lekarz płakał, mówiąc, że ma 
do nieporozumień, ale zdając sobie sprawę z przyczyn świadomość, że nie wszystkim uda się przywrócić zdrowie. Ja tej 
powstawania nieporozumień trzeba im się przeciwstawić przez Wigilii nigdy nie zapomnę. 
wzajemną życzliwość. Najlepszym  wyrazem tego jak Polacy do Innym rodzajem Wigilii, która w Gdańsku się zrodziła dzięki 
tego podchodzili jest opłatek. Opłatek, który jest chlebem. A jeśli ofiarnej posłudze Dominikanów to były Wigilie dla samotnych i 
ten chleb podajemy drugiemu człowiekowi, łamiemy się tym bezdomnych. Pamiętam takie spotkanie dla ok. 300 osób 
opłatkiem. Mam na myśli szczególnie samą Wigilię, różne organizowane w "Akwenie". Potem przenieśliśmy się do Hali 
spotkania opłatkowe. Stoczni, tam już mogło być ok. 1.000 osób. Ostatnio 

organizowano Wigilie w kościele św. Jana, też dla ok. 1.000 osób.
Bardzo ważny jest też dom rodzinny i tradycja...  Te wigilie przybierały różny kształt, ale zawsze chodziło o jedno - o 
Nigdzie w świecie, poza Polską, nie ma opłatka. Nie ma też myśl o Bogu, który stał się człowiekiem i myśl o człowieku, który 
wieczerzy wigilijnej, a to jest wspólne zasiadanie do stołu musi się stać dzieckiem Boga. A w jaki sposób? Poprzez dobroć, 
rodzinnego. Teraz komunikacja jest rozbudowana, można miłość, dzielenie się opłatkiem, czyli chlebem i to jest istota 
przyjechać do domu z najdalszych miejsc, żeby całe rodziny, zagadnienia. 
często wielopokoleniowe, były razem. To coś imponującego. To 
wprowadzenie tej betlejemskiej gwiazdy miłości do naszych 
domów rodzinnych, po to by sobie uświadomić jak wielką 
wartością jest rodzina, miłość wzajemna między tymi, którzy tę 
rodzinę tworzą. Ważne byśmy umieli się ze sobą dogadywać, 
szczególnie z tymi, którzy są nam najbardziej bliscy. Boże 
Narodzenie jest okazją do tego, by wszystko zapomnieć i 
odrzucić, a w Nowy Rok wchodzić w klimacie miłości, szczerości, 
zaufania i dobroci w rodzinie. Ważne są też relacje społeczne i 
polityczne, ale chcemy by przede wszystkim rodziny były 
uporządkowane. 

Jakie ksiądz arcybiskup ma wspomnienia związane ze 
Świętami Bożego Narodzenia? 
Moje przeżywanie Bożego Narodzenia sięga tradycją w głąb 
rodziny. Moi rodzice poznali się na ziemi amerykańskiej w St. 
Louis. Wyjechali z Polski jako młodzi ludzie. W USA wzięli ślub w Czy miał ksiądz arcybiskup okazję uczestniczyć we wspólnej 
1916 roku. Do 1921 urodziło się im troje dzieci. Myślami często wieczerzy wigilijnej z papieżem Janem Pawłem II? 
wracali do stron rodzinnych. Po powrocie do Polski osiedlili się na Nie, Boże Narodzenie zawsze spędzałem w kraju. Natomiast 
Mazowszu w miejscowości Piski i tam w 1931 roku przyszedłem przed świętami bywałem w Watykanie. Ojciec Święty nie dzielił się 
na świat. Teraz już rodzice są po drugiej stronie ludzkiej opłatkiem, bo to było jeszcze za wcześnie, ale zawsze 
egzystencji. Pamiętam czasy przedwojenne, potem przywoływał ten świąteczny klimat, prosił by pozdrowić od niego 
dramatyczny czas wojny. Wigilie były naznaczone chęcią tych, z którymi będziemy się dzielić opłatkiem. Możliwość 
normalności. Ojciec i szwagier byli na Sybirze, to rzutowało na wspólnej wieczerzy mieli przyjaciele szkolni, siostry, kapłani, 
nasze życie. Po wojnie w 1949 roku ojciec wrócił, a ja w tym Polacy mieszkający w Rzymie. 
samym roku, czyli równo 60 lat temu, wyjechałem z domu do Dziękuję za przywołanie osoby papieża, to specjalny przykład. 
Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Nie wyjeżdżałem do domu na Ludzie, którzy oczekują jego beatyfikacji, niech pamiętają o tym 
Wigilie. Natomiast po święceniach kapłańskich studiowałem na aspekcie jego szczególnej więzi z Polską i z wartościami 
KUL-u i wtedy przyjeżdżałem do domu na święta. Wróciły chrześcijańskimi.
wspomnienia. Wigilia odbywała się w dużym gronie, zasiadało 14 
- 18 osób, bo siostry i bracia pozakładali rodziny. Niezapomniane Postać Jana Pawła II pod wieloma względami budzi podziw i 
chwile. szacunek i jest przykładem godnym naśladowania. 

Wspaniałe było to, że potrafił z takim pietyzmem kultywować 
A jakie były Wigilie biskupa gdańskiego? przyjaźnie z lat szkolnych, uprawiał sport, dużo czytał, pisał, 
Przez 25 lat mojej posługi jako biskupa gdańskiego Wigilie wartościowo spędzał czas, roztaczał taką cudowną amosferę.  
spędzałem wśród chorych. O godz. 14 bywałem w Domu Osób Z papieża można brać przykład, każdy może wyciągnąć 
Starszych na Polankach, potem w Caritasie i innych placówkach. wnioski z jego życia i próbować przenosić na własny grunt. 
Od godz.16 odwiedzałem chorych w szpitalach. To było To świadczy o tym jak on wszystko co ludzkie doceniał. Te 
wzruszające. Jeśli na święta zostawali w szpitalu to znaczy, że przejawy, o których Pani mówiła: sport, kultura, teatr, książka, 
byli naprawdę chorzy. Przełamanie się z nimi opłatkiem było i dla media to są wszystko sprawy, które wiążą się z człowiekim. To nie 



10

Dobre
WIADOMOŚCI
Dobre

WIADOMOŚCIks. arcybiskup Tadeusz Gocłowski - dobro buduje człowieka   

Nie mogę nie wspomnieć o wielkich zasługach są jakieś problemy czysto teoretyczne, tylko 
księdza arcybiskupa na drodze do wolności, osadzone w człowieku i rzecz w tym, by ten człowiek 

dostrzegał wartość tego. czuło się wtedy to wielkie wsparcie... 
Zawsze miałem świadomość tego, że biskup nie 

Jakie są najnowsze informacje, jeśli chodzi o jest politykiem, a kościół nie może się wtrącać do 
beatyfikację naszego papieża? innych spraw. Kościół jest tym, który służy 

społeczeństwu. Jeśli społeczeństwo walczyło o Trudno powiedzieć jaka będzie rzeczywistość. 
wolność, to przede wszystkim walczyli ludzie do Drugiego kwietnia 2010 roku mija pięć lat od śmierci 
tego powołani. Niemniej kościół, zwłaszcza kiedy papieża. Beatyfikacji nie będzie na wiosnę, ale 
społeczeństwo nie miało pełnej wolności może ona nastąpić jesienią przyszłego roku. Chodzi 
politycznej, stwarzał możliwość przestrzeni o naszego papieża, którego tak wszyscy kochaliśmy 
wolności dla tych ludzi. Były to spotkania polityków i nadal kochamy, a który dziś na pewno wspiera 
takich jak Pan Lech Wałęsa, czy inni, żeby mogli się naród u Pana Boga, ale którego beatyfikacja 

spotykać z ludźmi w czasie po ogłoszeniu stanu wojennego. W nadałaby inny wymiar.  
kościołach odbywały się spotkania w zasadzie w ramach 

Co najbardziej zapadało w pamięć w kontaktach z Katolickiej Nauki Społecznej, ale to były spotkania ściśle związane 
papieżem? z walką narodu o wolność. 
Nie ulega wątpliwości, że moje spotkania z papieżem odbywały Byłem bardzo uwrażliwiony na to, żeby biskupa nie wciągano do 
się w różnych epokach. Najpierw to było spotkanie z nim jako spraw politycznych, żeby nie występował jako agitator polityczny, 
profesorem na KUL-u w latach 1956 - 1960. Zapadał w pamięć bo to nie do niego należy. Konkordat mówi, że są dwie wspólnoty 
jako człowiek gorącej modlitwy, a trzeba tu powiedzieć, że jako autonomiczne i niezależne: państwo i kościół, ale współpracujące 
jedyny profesor, w każdy piątek odprawiał drogę krzyżową. W ze sobą dla dobra człowieka i społeczeństwa. W tym duchu mój 
miarę upływu lat nasze wzajemne kontakty zawsze były takie udział miał charakter nie polityka, ale biskupa - duszpasterza 
same. To był zawsze ten sam ksiądz Wojtyła, biskup Wojtyła, zatroskanego o to, żeby z jednej strony ludzie do tego powołani 
kardynał czy papież. Nie było różnicy w traktowaniu człowieka i mogli walczyć o wolność, z szacunkiem dla nich i respektowaniem 
jego problemów. W mojej sytuacji specyficzne było to, że byłem ich życia, ich wolności, a z drugiej, żeby podkreślać i żeby oni 
biskupem w Gdańsku. A to miasto odgrywało szczególną rolę, wiedzieli, że kościół nie jest obojętny, że współpracuje z nimi. 
chociażby przygotowanie dwóch pielgrzymek w roku 1987 i Dałem temu wyraz w książce "Świadek", którą napisaliśmy 
1999. Były też sprawy związane z Solidarnością, które trzeba wspólnie z Adamem Hlebowiczem.
było reprezentować w kontaktach z papieżem, nasze spotkania 
chociażby towarzysząc Panu Lechowi Wałęsie, było ich dużo np. I na koniec zapytam jeszcze - jakie to są dobre wiadomości?  

Przeglądając numery, które Pani wydała w ciągu tego ostatniego w Watykanie nazajutrz po ponownym zarejestrowaniu 
roku widać jak Pani poszukuje tych dobrych wiadomości. To jest "Solidarności" 19 kwietnia 1989 r., czy w Castel Gandolfo, w 
ogromnie ważne dlatego, że na ogół media pokazują dramatyczne Tatrach, Gdańsku, czy po 1987 roku kiedy był to trudny czas, czy 
wydarzenia i zło, które paraliżuje. A tymczasem chodzi o to, żeby po 1999 kiedy już czasy były inne. 
pokazywać dobre przejawy ludzkiego działania, życzliwość Zawsze na dwóch płaszczyznach odbywały się te spotkania, 
między ludźmi, wartości pozytywne, które wpływają na życie czyli czysto religijnej, a więc zainteresowanie papieża sytuacją 
rodzinne, społeczne, państwowe. Trzeba szukać przejawów kościoła i rozwojem duszpasterstwa w Polsce. A z drugiej strony 
dobra, które kształtuje człowieka i które buduje czlowieka. to był człowiek ogromnie wrażliwy na sprawy związane z 
Ukazywanie dobrych wiadomości na łamach pisma to wolnością ojczyzny. Szczególnie, kiedy papież spotykał biskupa 
fantastyczna rzecz, to wyzwalanie dobra w człowieku, po to, żeby gdańskiego zawsze ten temat podejmował. Jego to bardzo 
to społeczeństwo mogło powielać pozytywne przykłady. To jest interesowało, i wówczas gdy rozszerzała się wolność i wtedy, gdy 
formowanie społeczeństwa, ku dobru, ku prawdzie. Tu dam problemy dotykały Solidarności, czy był kryzys polityczny, bo do 
przykład - papież w swojej ostatniej encyklice mówi: "Caritas in władzy doszły ugrupowania kiedyś komunistyczne, które w 
veritate", czyli "Miłość w prawdzie". Obydwa te słowa i miłość i wyniku wyborów osiągały większość w parlamencie. Ojciec 
prawda są ważne i dopiero na tej płaszczyźnie miłości i prawdy w Święty bardzo to przeżywał, oczywiście nie komentował tego, ale 
pełni rozwija się człowiek.wyczuwało się, że naród nie zdał egzaminu. 
I Pani w swoim czasopismie ku temu idzie. Życzę Pani dalszej W każdym razie te relacje z papieżem to były relacje z 
pracy, ale także i tym, którzy czytają "Dobre Wiadomości" żeby w człowiekiem. On zawsze z każdym człowiekiem rozmawiał tak, 
tym duchu realizowali swoje człowieczeństwo. jakby tylko ten człowiek był na świecie, wyłączał inne sprawy, 
Serdecznie dziękuję za te przychylne słowa. Są dla mnie koncentrował się na rozmowie z nim. Miał fantastyczną pamięć, 

pamiętał twarze, nazwiska. Myślę, że kiedy o tym wspominamy niezwykle cenne, szczególnie, że pochodzą od takiego 
przy okazji Świąt to dlatego, żeby podkreślić wielką wagę autorytetu, jakim jest ksiądz arcybiskup. Bardzo dziękuję w 
humanistycznych wartości, których nie możemy zagubić, a które imieniu swoim i Czytelników. 
właśnie przy okazji Świąt tak cudownie się jawią. rozmowę przeprowadziła Marta Polak
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- Jestem bardzo zmęczona. Pracuję i pracuję. Potem zeszliśmy na tematy aktualne, czyli Atmosfera w moim mieszkaniu stawała się coraz 
Właściwie żyję tylko pracą - pomyślałam. - święta. Na mojej kartce spraw do załatwienia bardziej  świąteczna. W kuchni unosiły się 
Nawet nie wiem kiedy nadeszły święta... Jak to najważniejszy był teraz zakup choinki. - Wiem wspaniałe zapachy, a  radio nadawało 
możliwe, że aż tak straciłam kontakt z gdzie są -   Jarek zaproponował, że pojedzie tam  nastrojowe, świąteczne melodie i piosenki. I co 
rzeczywistością?  - zastanawiałam się. W firmie razem ze mną, szczególnie, że jego mama najważniejsze nie byłam sama... 
byłam doceniana i niezastąpiona. Lubiłam swoją prosiła go o kupno kilku świeżych gałązek Robiłam już drugie ciasto kiedy karp pięknie 
pracę, to fakt. Jednak  moja  ciągła świerkowych. Władowaliśmy swoje zakupy do ułożony przez Jarka na półmisku został zalany 
dyspozycyjność i nadgodziny stawały się samochodów i Jarek ruszył pierwszy. Niestety. galaretą. 
męczące...                                                      Jak dojechaliśmy - choinek już nie było. Tak -  Jesteś mistrzem - pochwaliłam go. Skąd to 
- Jak ja spędzę te święta... Nic przecież nie samo było w dwóch innych miejscach. Traciłam umiesz? 
przygotowałam. Nie mam choinki. A jutro już już nadzieję. Na szczęście na kolejnym placu - Mieszkam  z mamą i często podpatruję jak 
Wigilia...   było jeszcze parę ostatnich drzewek, ale daleko gotuje. A kiedy mama jest chora ja przejmuję 
Wyszłam z pracy. - Od czego by tu zacząć? - im było do doskonałości. Wybrałam jednak stery w kuchni - wyjaśnił bez skrępowania.
pomyślałam w panice. - Od zakupów! cherlawą, ale pachnącą choinkę. - A ja, aż wstyd się przyznać, rzadko gotowałam i 
Pojechałam do hipermarketu. Robiły tam zakupy Tymczasem Jarek przekonywał mnie, że po prawie nie piekłam. Moja mama zawsze 
całe rodziny. niewielkich przeróbkach nawet z tego drzewka wspaniale to robiła, a ja albo nauka albo praca.
Poczu łam s ię  n iezwyk le  samotn ie  i  może powstać istne cudo. Jarek kupił gałązki i  - Nie martw się. Zobaczysz, na pewno się 
beznadziejnie. - Nie dość, że nie mam żadnego pojechaliśmy do mnie, bo zaoferował swoją nauczysz. Twoje ciasto wspaniale już pachnie - 
faceta to jeszcze nie mam i rodziców – pomoc w zgładzeniu mojego karpia, z czego powiedział Jarek. Jest już wprawdzie późno, ale 
pomyślałam ze smutkiem. byłam  niezwykle zadowolona. Jarek pomógł jeśli nie masz  nic przeciwko temu to chciałbym 
Oboje  niedawno zmarli. Tegoroczne święta wnieść moje zakupy, a potem zszedł po choinkę. jeszcze coś zrobić. Widziałem wśród twoich 
będą zupełnie inne niż zwykle... Pozostały mi Przyniósł też część gałązek świerkowych oraz zakupów mięso do pieczenia. I Jarek dosyć 
jedynie wspomnienia jak mama piekła i gotowała drut i wesoło  powiedział: - A teraz poprawię wprawnie  posypał przyprawami mięso, 
pyszności i  w całym domu wspaniale pachniało i urodę twojej choince. Zaparzyłam herbatę i przygotował marynatę i  wstawił mięso do 
jak tata zamykał się z karpiem w łazience... A zrobiłam kanapki. W tym czasie Jarek osadził w lodówki. - Jutro trzeba tylko upiec. Będzie 
potem było uroczyście i tak rodzinnie. Smętnie stojaku choinkę i tam gdzie  było można doczepił bardzo dobre, zobaczysz – zapewnił.
chodziłam po  sklepie. A potem zaświtała mi dodatkowe gałązki. Wkrótce choinka zrobiła się - Jarek, bardzo Ci dziękuję. Nie wiem jak bym się 
myśl: - A może by tak przynajmniej spróbować całkiem gęsta i symetryczna. dziś czuła bez twojej pomocy i towarzystwa - 
zrobić takie święta jakie bywały dawniej? Takie z - Jesteś cudotwórcą - przyznałam. Kiedy powiedziałam cicho. - Cieszę się, ze mogłem 
ciastami, bigosem,  karpiem, domowe i ciepłe? - pałaszowaliśmy kanapki podzieliłam się z pomóc -  Jarek uroczo uśmiechnął się i pożegnał 
Tak. Na przekór wszystkiemu zrobię właśnie Jarkiem swoją obawą co do realizacji mojego mówiąc: - Zadzwonię do Ciebie jutro!
takie święta i to choćbym miała siedzieć dziś w pomysłu o pieczeniu  ciast... i to jeszcze w dniu Odjechał... W jego towarzystwie było mi tak 
kuchni do północy -  postanowiłam dziarsko. dzisiejszym. sympatycznie. 
Ta myśl poprawiła mi humor. Miałam już cel i Tymczasem i na to Jarek miał natychmiast radę. Na drugi dzień udało mi się szybko wyjść z pracy. 
energ iczn ie j  ruszy łam przed s ieb ie .  - Zadzwonię do mojej mamy i poproszę o W domu robiłam jeszcze ostatnie przygotowania 
Zapakowałam do wózka całą masę różnych sprawdzone przepisy  na ciasta. Co ty na to? - świąteczne, a moje myśli krążyły wokół osoby  
artykułów. Był tam nawet  karp, choć zupełnie Dobrze - zgodziłam się. Powoli  przekonuję się, Jarka. Nie ma co, bardzo mi się podobał... 
nie miałam pojęcia kto mi go zabije. Stanęłam w że jesteś w stanie załatwić po kolei wszystkie Właśnie zaczynałam ubierać choinkę, kiedy 
długiej kolejce. Kiedy zbliżałam się do kasy  w moje problemy – dodałam ze usłyszałam dzwonek do drzwi. To był on! 
kolejce obok zobaczyłam Jarka - mojego kolegę śmiechem. - Miło mi, polecam się... - uśmiechnął Ucieszyłam się widząc  jego rozwichrzoną blond 
z liceum. Choć od tamtego czasu minęło sporo  się Jarek. Zadzwonił do swojej mamy, wyjaśnił w czuprynę i śmiejące się niebieskie oczy.
lat od razu go poznałam. Jednak zaaferowana czym rzecz po czym przekazał mi słuchawkę.  - Razem z mamą zapraszamy Cię do nas na 
wykładaniem zakupów  na taśmę straciłam go z Biadoląc, że nie  mam doświadczenia w Wigilię. W ten szczególny wieczór nie powinnaś 
oczu. Byłam tym nawet trochę rozczarowana, pieczeniu ciast poprosiłam o dokładne być sama... - powiedział Jarek i tak jakoś czule  
ale tylko przez chwilę. - Pewnie ma żonę i instrukcje. Miły kobiecy głos zapewnił mnie, że popatrzył na mnie. Byłam zaskoczona, ale 
gromadę dzieciaków. Nie ma co sobie  nim pieczenie to nic  trudnego, a jeśli mam szczere szczęśliwa z zaproszenia. A potem razem 
zawracać głowy - pomyślałam. Po zrobieniu chęci to już jest dużo i na pewno wszystko mi się ubieraliśmy choinkę. I znów było tak ciepło i 
zakupów  zatrzymałam się na małą czarną w uda. Przyznam, że dodało mi to wiary w siebie. świątecznie.
kawiarence w hipermarkecie. Chciałam trochę Dostałam trzy przepisy  wraz  z życzeniami Wigilię spędziłam u Jarka i jego mamy. Właśnie 
odsapnąć i zastanowić się co jeszcze muszę udanych wypieków i wesołych świąt. - Twoja taką atmosferę uroczystą i serdeczną sobie 
załatwić i ewentualnie dokupić. Nagle nad głową mama jest bardzo miła - zauważyłam. - O, tak, wymarzyłam. Od tamtych świąt wszystkie dni 
usłyszałam: - Mariola?! Witaj! To był Jarek. jest bardzo kochana - potwierdził Jarek. spędzam razem z Jarkiem. Wzięliśmy ślub i 
Przysiadł się do mojego stolika i przegadaliśmy - A teraz biorę się za karpia - dodał jeszcze. - A ja oczekujemy naszego pierwszego dziecka. 
prawie godzinę. Nie wiadomo kiedy zleciał ten za ciasta - zawołałam.  Ucierając mikserem Jesteśmy szczęśliwi. Świetnie się rozumiemy i 
czas, tak przecież cenny wobec moich żółtka z cukrem z żalem pomyślałam, że jak uzupełniamy. Połączyły nas przygotowania do 
świątecznych zamiarów. Nie był jednak Jarek rozprawi się z  karpiem, to pewnie będzie świąt, ich urok i  magiczna moc pozwalająca 
stracony, bo zrelaksowałam się rozmową z chciał już pójść... Tymczasem zapytał: - Jak karp realizować marzenia. I jeszcze jedno - Jarek, 
Jarkiem. Mieliśmy wiele wspólnych tematów. No ma być podany? - W galarecie - powiedziałam. - miał rację. 
i z wielkim zdziwieniem usłyszałam, że Jarek, O, to świetnie, widziałem w domu jak moja Nauczyłam się gotować i piec. Nawet nieźle mi 
ten pożeracz dziewczęcych serc nadal jest mama to robiła. Czy mogę się nim to wychodzi...
kawalerem! zająć do końca? - Będzie mi bardzo miło - Maja
Nawiasem mówiąc na wieść o tym, że i ja nie odpowiedziałam zgodnie z prawdą ciesząc się, 
wyszłam za mąż Jarek zrobił wielkie oczy. że nie zostanę sama. Jarek przystąpił do dzieła.       



12

Dobre
WIADOMOŚCI
Dobre

WIADOMOŚCIZ internetu   

Reklamacja

W ubiegłym roku zamieniłam CHŁOPAKA na MĘŻA i zauważyłam znaczny spadek wydajności 
działania, w szczególności w aplikacjach KWIATY i BIŻUTERIA, które działały dotychczas bez 
zarzutu w CHŁOPAKU. Dodatkowo MĄŻ - widocznie samoistnie -  odinstalował kilka bardzo 
wartościowych programów, takich jak ROMANS i ZAINTERESOWANIE, a w zamian 
zainstalował zupełnie przeze mnie niechciane aplikacje KOMPUTER i SPORT. ROZMOWA nie 
działa zupełnie, a aplikacja SPRZĄTANIE DOMU po prostu zawiesza system. Uruchamiałam 
aplikację wsparcia KŁÓTNIA, aby naprawić problem, ale bezskutecznie.

Desperatka     
***

Droga Desperatko!

Na wstępie pragniemy zwrócić Twoją uwagę, iż CHŁOPAK jest pakietem rozrywkowym, 
podczas gdy mąż jest systemem operacyjnym. Spróbuj wprowadzić komendę: 
C:////MYSLALAM_ZE_MNIE_KOCHASZ, włączyć ŁZY oraz zainstalować WINĘ. Jeżeli 
wszystko zadziała jak powinno, MĄŻ powinien automatycznie włączyć aplikację BIŻUTERIA i 
KWIATY.
Pamiętaj jednak, iż nadużywanie tych aplikacji może doprowadzić MĘŻA do wystąpienia błędu 
GROBOWA_CISZA lub PIWO.
PIWO jest bardzo nieprzyjemnym programem, który w pewnych sytuacjach może włączyć Plik 
GŁOŚNE CHRAPANIE.MP3. Cokolwiek byś nie robiła, pamiętaj jednak, żeby nie instalować 
TEŚCIOWEJ.

Serwis Techniczny  
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WIADOMOŚCIDog niemiecki  

JAKIE CECHY POWINIEN POSIADAĆ: Niestety coraz częściej ostatnio zauważamy 
takie cechy charakteru, które nie powinny mieć 

Pies o dumnej, szlachetnej i potężnej sylwetce, miejsca u dogów. Jest to: bojaźń, agresja, 
ale łagodny i nieagresywny. słaba koncentracja podczas nauki.
Harmonijnie zbudowany pies, którego widok Należy tego psa bezwzględnie szkolić. 
daje poczucie bezpieczeństwa i piękna. Szkolenie powinno się odbywać w grupie, 
Mimo ogromnych rozmiarów jest „ciepły”, gdzie pies ma stale kontakt z różnymi psami i 
uroczy i ma „ogromne serce” dla tego, kogo ludźmi.
kocha. Właściciel musi mieć czas dla niego. Czas ten 
Przyjacielski i serdeczny dla dzieci. Lubi życie powinien być i dla długich wybiegów i dla 
rodzinne. normalnej „rozmowy” z psem w domu.
Dzięki groźnemu wyglądowi jest dobrym Ze względu na szybkość wzrostu od 
stróżem. szczeniaka jest kłopotliwy i kosztowny. Błędy 

Wielkość: samce - co najmniej 80 cm w Posiada silną więź z domownikami i właśnie wychowawcze, jakie popełnimy w tym okresie 
dlatego może mieszkać nawet w mniejszym rzutują na całe jego życie i to pod względem kłębie, a suczki co najmniej 72 cm. Górna 
domu, ale trzeba mu zapewnić ćwiczenia zdrowotnym jak i psychicznym.granica wzrostu jest nieokreślona. 
fizyczne. Niestety, te wspaniałe psy żyją krótko. Dłużej U m a s z c z e n i e :  ż ó ł t e ,  p r ę g o w a n e ;  
Źle znosi rozstanie z rodziną. żyjący dog to wyjątek od reguły lub bardzo niebieskie, czarne i arlekin (łaciate). Kraj 
Jest to najbardziej pacyfistyczny pies ze prawidłowe chowanie tego psa już od chwili pochodzenia: Niemcy, Nr FCI 235.
wszystkich molosów. narodzin, ale to szczęście!!! A nie reguła.

Mam nadzieję, że są hodowcy, którzy dążą do Opisuję tylko Doga Niemieckiego, jako 
Z  CZYM MUSIMY SIĘ LICZYĆ KUPUJĄC poprawy nie tylko wyglądu tych psów, ale najpopularniejszego psa wśród dogów. Jak 
TEGO PSA W OBECNYCH CZASACH: głównie ich charakteru. Wielu właścicieli wszystkim wiadomo istnieją jeszcze inne dogi 

dogów jest rozczarowanych ich obecnym np. dog de Bordeaux, dog tybetański czy dog 
Jest to drogi pies w utrzymaniu i nie mam tylko stanem psychicznym, bo kupując tego psa argentyński (ostrzegam przed kupnem tego 
na myśli wyżywienia tego psa, ale również mieli nadzieję na to, że ich dog będzie nie tylko psa!). Dog niemiecki jest nadal najbardziej 
problemy zdrowotne. z wyglądu dogiem, ale również i z charakteru. lubianym psem i najchętniej kupowanym. 
Nierozsądna hodowla doprowadziła do wad Jeśli hodowcy wreszcie zrozumieją, że ten W 1900 r. ostatecznie ustalono wygląd i cechy 
anatomicznych, ogromnych kłopotów wspaniały pies to głównie zalety charakteru, to tej rasy oraz nadano nazwę DOG NIEMIECKI. 
zdrowotnych, wypaczenia psychiki i skrócenia mam nadzieję, że wrócimy do „dawnych” Anglicy, którzy rościli pretensję do brytyjskich 
życia tym wspaniałym psom. dogów, które czasem widujemy na filmach z korzeni tego psa, nazwali go WIELKIM 
Powinien być łagodny i delikatny – co jednak dawnych lat.DUŃCZYKIEM.
nie zwalnia nas od konsekwentnego Powtórzę raz jeszcze - Proszę pamiętać, że Psy w typie dogowatych już z plemionami 
wychowywania i to od młodego wieku. Nie błędy popełnione we wczesnym okresie życia germańskimi polowały na dziki i niedźwiedzie. 
należy izolować dogów od ludzi i psów. doga rzutują na całe jego życie. Nie możemy Później dogi były przywilejem dla „dobrze 
Socjalizację prowadzimy już od chwili, kiedy też zapominać, że dla tego psa naprawdę urodzonych” i polowały z elitą towarzyską.
maleńki szczeniaczek zawita do naszego trzeba mieć czas! Zresztą jak i dla innych ras – W XIX wieku dogi były coraz popularniejsze w 
domu. nie masz czasu nie kupuj sobie żadnego psa!rodzinach zamożnych mieszczan. Natomiast 
W porównaniu z  innymi rasami ma niezbyt Książę Bismarck uczynił doga psem Rzeszy.
dobry węch. Ogromny wzrost, masa ciała i Zdrowych i radosnych Świąt Bożego Największą krzywdę wyrządzono tym psom 
duże predyspozycje do takich zdarzeń jak Narodzenia wszystkim Czytelnikom życzykiedy hodowla została skierowana wyłącznie 
skręt jelit czy żołądka. Należy nauczyć doga, na wielkość psów. Doprowadziło to do bardzo 
aby odpoczywał po posiłkach, co ma również Agnieszka Kępkalicznych wad anatomicznych, ogromnych 
ogromne znaczenie przy predyspozycjach do Behawiorysta - Międzynarodowy Sędzia kłopotów zdrowotnych i znacznego skrócenia 
skrętów jelit. Kynologicznyżycia tego wspaniałego psa.
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WIADOMOŚCIm.s. "Piłsudski"  – legendarny transatlantyk   

26 listopada minęła 70. rocznica zatonięcia u wizerunk iem statku m.s. "P i łsudsk i " ,  do najwyższej klasy liniowców. Ten luksusowy 
wybrzeży Anglii legendarnego transatlantyka popielniczka firmowa GAL, tabliczka transatlantyk łączył ówczesną światową 
m.s. „Piłsudski" – jednego z największych i informacyjna z liniowca. Kolekcję, w której technikę z wystrojem projektowanym przez 
najnowocześniejszych statków pasażerskich, znalazły się również liczne kolorowe broszury, najlepszych polskich artystów: architektów, 
jaki wówczas pływał pod biało-czerwoną dokumenty, rachunki, weksle, telegramy, listy, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, projektantów 
banderą. Z tej okazji Centralne Muzeum a nawet przykładowe menu, przekazała CMM dywanów, tkanin i innych przedmiotów 
Morskie w Gdańsku zaprasza na wystawę w darze Pani Frances Mary Oborski – wdowa rzemiosła artystycznego. Do wybuchu II wojny 
czasową poświęconą historii tego słynnego po wieloletnim wiceprezesie Towarzystwa, światowej transatlantyk pływał na linii Gdynia - 
statku. M.s."Piłsudski" kursował między Konsulu Honorowym RP Mike'u Oborskim. Kopenhaga - Nowy Jork - Halifax. Już podczas 
Gdynią a Nowym Jorkiem, później był Temat tragicznych losów jednego z drugiego rejsu, za sprawą sztormowej pogody, 
transportowcem militarnym, który na początku najnowocześniejszych w owych czasach ujawniły się wady konstrukcyjne statku, który 
służby wojennej zatonął z nieznanych liniowców (miał m.in. kryty basen na jednym z wykazywał niezbyt dobrą stateczność i słabą 
przyczyn. Jego portem macierzystym była pokładów) wciąż jest żywy. Wrakiem konstrukcję kadłuba. Dzięki wczesnemu 
Gdynia. zainteresowali się nurkowie z Polskiego Klubu wykryciu tych niedoskonałości udało się ich 

Płetwonurków „Waleń" z Londynu, którzy latem uniknąć podczas budowy siostrzanego statku 
tego roku przeprowadzili eksplorację „Batory". Choć egzamin w pierwszym sztormie 
s z c z ą t k ó w  s t a t k u .  E k s p e d y c j a  n a  nie wypadł dobrze, był to – mimo wszystko – 
spoczywający na głębokości 30 metrów, 50 statek, z którego mogliśmy  być dumni.  Po 
kilometrów od wschodnich wybrzeży Wielkiej wybuchu II wojny m.s."Piłsudski", wraz z 
Brytanii wrak, była nie lada wyzwaniem dla większością polskich statków pasażerskich i 
Polaków. Sporządzono dokumentację, ale załogami przeszedł pod dowództwo brytyjskie. 
próba ustalenia, dlaczego "Piłsudski" zatonął, Przebudowany na transportowiec dla wojska 
nie powiodła się. zawinął do angielskiego portu w Newcastle, z 
Delegacja z londyńskiego klubu przybyła do którego 25 listopada 1939 roku wypłynął w 
Gdańska na wernisaż wystawy i przekazała do swój ostatni rejs. Zatonął kilka godzin później 
zbioru zabytków CMM wydobyty w czasie prawdopodobnie na polu minowym, 29 mil 
wyprawy iluminator. Z badań podwodnych na morskich na południowy wschód od przylądka 
wraku powstał film, który w formie projekcji Flamborough. Z katastrofy udało się ocalić 

Wystawa, nad którą patronat objął Marszałek multimedialnej można obejrzeć w czasie niemal całą załogę - w trakcie opuszczania 
Senatu Bogdan Borusewicz, dostarcza zwiedzania niniejszej wystawy. statku zginął IV mechanik, a już po uratowaniu, 
informacji o początkach morskiej żeglugi w wyniku wycieńczenia i hipotermii zmarł 
pasażerskiej po odzyskaniu przez Polskę kapitan Mamert Stankiewicz (odznaczony 
niepodległości. Wystawa prezentuje również pośmiertnie Krzyżem Virtuti Militari za 
sylwetki ludzi związanych z m.s. "Piłsudskim": bohaterska  pos tawę podczas  akc j i  
m.in. kpt. ż.w. Mamerta Stankiewicza – ratunkowej).
dowódcy statku, który nie przeżył jego Miejmy nadzieję, że tajemnicze okoliczności 
katastrofy, starszego oficera Karola O. zatonięcia statku m.s. "Piłsudski" doczekają 
Borchardta i lekarza Stefana Michalaka, ojca się wyjaśnienia…
Stefana Jacka Michalaka dzisiejszego Wystawa czynna jest w głównej siedzibie 
właściciela Latarni Morskej w Gdańsku- Cent ra lnego Muzeum Morsk iego  w 
Nowym Porcie. Spichlerzach na Ołowiance od 24 listopada 
Na wystawie obejrzeć też można model 2009 roku do 31 marca 2010r.
m.s."Piłsudski", wykonany w skali 1:130 w 

Szczegóły na www.cmm.plstoczni Monfalcone, gdzie transatlantyk został 
zbudowany, a także zapoznać się z listą 
uratowanych członków załogi. Wyjątkową Sam statek owiany jest dziś legendą. M.s. 
atrakcją dla zwiedzających są eksponaty ze „Pi łsudski"  by ł  p ierwszym z dwóch 
zbiorów CMM takie jak koło ratunkowe transatlantyków zamówionych w 1933 roku 
znalezione przez żołnierzy Dywizji gen. przez przedsiębiorstwo żeglugowe Gdynia-
Władysława Maczka na brzegu Morza Ameryka Linie (GAL) we włoskiej stoczni 
Północnego w rok po zatonięciu statku, a Cantieri Riuiniti dell'Adriatico, Monfalcone. W 
przekazane CMM przez Polskie Linie zamian za pięcioletnie zaopatrzenie Włoch w 
Oceaniczne, czy pled z emblematem węgiel, Polska otrzymała od rządu włoskiego 
przedsiębiorstwa Żeglugowego Gdynia- dwa 14.000 tonowe statki pasażerskie – prócz 
Ameryka Linie (GAL) ofiarowany przez „Piłsudskiego", do polskiej floty rok później 
marynarza, który ocalał w katastrofie. dołączył „Batory". 
Ekspozycję wzbogacają wydobyte z wraku M.s. „Piłsudski" – duma polskiej floty okresu 
statku zabytki – bulaj i talerz, a także liczne międzywojennego – miał ponad 160 metrów 
pamiątki zebrane przez m.s."Piłsudski" Society długości i szerokość 21,5 metra. Na 7 
z Wielkiej Brytanii. Wśród nich jest między pokładach mógł pomieścić 773 pasażerów i 
innymi mydełko, komplet kart do gry z 350 członków załogi. Niewątpliwie przynależał 

M.s Piłsudski przy Dworcu Morskim w Gdyni 1935r. 

M.s.Piłsudski przy Nabrzeżu Francuskim
 w Gdyni 1935 r.
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WIADOMOŚCIŚwiąteczna opowieść
„… i proszę panie Święty Mikołaju, żeby ta moja wyszukiwarkę. Później długo wczytywał się w I jeszcze takie dziwne świecące iskierki tam, gdzie 
siostrzyczka mogła wyzdrowieć i żebyśmy znowu artykuły, które znalazł w Internecie. siedział lub stał. Iskierki nie dały się złapać w dłoń, 
bawili się we dwójkę, tak jak to było niedawno. I - Nooo, nooo… - To był jedyny komentarz. Spojrzał ani zamieść szczotką. Tata nawet wyjrzał na 
żeby już mama nie płakała, a tata nie chodził taki jeszcze na adres nadawcy i szybko dał list do balkon, by jeszcze raz pożegnać wychodzącego 
smutny. Siostra jest bardzo chora od paru miesięcy tłumaczenia. Przyszło po pół godzinie. Od tego Mikołaja, ale chyba nie zdążył, gdyż nikogo nie 
i dotąd dostawała lekarstwo, które jej pomagało. czasu przez wiele dni Olle chodził zamyślony. List zauważył. W oddali słychać było jedynie dziwny 
Teraz jacyś panowie wykreślili to lekarstwo i kazali ciągle leżał na biurku, pod ręką. odgłos, jakby dzwoniących dzwoneczków.
rodzicom kupować je za pieniądze. A oni tyle *** - Ciekawe, kto go wynajął. Mamy jednak dobrych 
pieniędzy nie mają….".  Chłopiec zastanowił się ile Starszy człowiek pogładził się po długiej brodzie i z przyjaciół. - Dla rodziców było oczywiste, że ktoś im 
to może być „dwie pensje" - bo tyle kosztowało sympatią spojrzał na swojego współpracownika. - zrobił miłą niespodziankę i zamówił wizytę w 
lekarstwo dla Celinki, jego pięcioletniej Coś ciekawego, Mikrusku? specjalnej agencji. Ich synek miał jednak inne 
siostrzyczki. To lekarstwo wystarczało na tydzień. - Tak, Szefie, to chyba nas zainteresuje - zdanie, zapatrzony  w ciągle migające na oparciu 
Ale za to, za parę miesięcy Celinka miała zupełnie powiedział niski człowieczek podając mu dwie krzesła i na dywanie iskierki.
wyzdrowieć. I wszyscy będą znowu weseli i kartki papieru. - Udało mi się wypożyczyć to z - Ładny gadżet. - Określił to Tata.
uśmiechnięci, jak to jeszcze niedawno było. pracy. - Mikrusek miał dwóch szefów, tego w pracy i Potem przyszła pora na prezenty. Każdy miał przed 
Teraz przez tych brzydkich panów wszystko się tego, u którego znajdował zajęcie przez resztę sobą jedną paczuszkę, przed Celinką stały dwie. 
popsuło. I Mama płacze. A Celinka bardzo źle czasu. Już od wielu, wielu lat. A może dłużej. Wszyscy patrzeli na dziewczynkę, a ta wzięła do 
wygląda. Starszy człowiek długo wczytywał się w treść rączek ten duży i kolorowy pakunek i potrząsnęła 
Dokończył list, chociaż nie napisał, jak ta choroba kartek. Z uwagą obejrzał rysunek. - Taaak, to jest nim, jakby nic nie ważył. A przecież musiał być 
się nazywa. Nie pamiętał. Za to pozostało jeszcze to. Jak myślisz uda nam się? - Za chwilę sam sobie ciężki, przecież jej rączki były ostatnio takie słabe. 
jedno, ostatnie opakowanie lekarstwa. Rodzice odpowiedział. - Musi się udać. Przygotuj zmianę A teraz nawet sama rozerwała papier, sama 
wydali na nie wszystkie oszczędności. Ze trasy. A list odłóż rano na miejsce. - Głos miał dość rozpakowała pudełko. I nawet uśmiechnęła się, 
smutkiem powiedzieli, że na Święta prezenty będą niewyraźny. W kąciku oka pojawiła się łza. pierwszy raz od dawna. Gdy pokazała rodzicom, co 
bardzo skromne. *** było w środku  uśmiech zamarł im na ustach. Oczy 
Dokładnie wyrysował na dole kartki plastikową, Ta Wigilia była inna niż wszystkie poprzednie. wyrażały przeogromne zdziwienie. Trzy rzędy 
białą buteleczkę i przepisał trudną nazwę. Na Tamte były radosne, kolorowe, pełne prezentów i białych plastikowych buteleczek wydały im się 
kopercie wypisał adres: Santa Claus` Office, uśmiechów. Ta była smutna. Mama chodziła nagle najpiękniejszym widokiem na świecie. 
Rovaniemi, Finland. Ten adres zdobył od kolegi. zapłakana, Tata mocno zamyślony. Wraz z ***
Musiał mu oddać swój ulubiony resorak, ale pierwszą gwiazdką wszyscy zasiedli do stołu. Samolot sprawnie osiadł na pasie i zaraz 
przecież warto było. Przecież Mikołaj nie odmówi Potraw było mało i wszystkie skromne, pod choinką pokołował do terminalu. Olle miał mało czasu, 
jego siostrzyczce…. leżały tylko cztery paczuszki. Potem rodzice wracał za parę godzin rejsem powrotnym. Był 

*** zaczęli śpiewać kolędy, dzieci, jak tylko mogły, to im pierwszy tydzień nowego roku. Tyle czasu zajęła 
Olle Viren był już mocno zmęczony. Przejrzał dziś wtórowały. mu organizacja tej wizyty. Mimo oporu urzędników, 
już całą stertę listów z różnych krajów. Każdy A potem ktoś zapukał do drzwi. ale z wielką pomocą firmy farmaceutycznej udało 
przecież musiał być otwarty. Kochał tę swoją pracę. Mama poszła otworzyć. Po chwili słychać było jej się w końcu.
Dzieciaki pisały o swoich marzeniach. Marzenia okrzyk zaskoczenia, przytłumiony trochę tubalnym Szybko przeszedł odprawę, jego bagaż miał 
przeważnie przybierały całkiem realną postać męskim głosem. Po chwili Mama wprowadziła do wszelkie zezwolenia i atesty. Wynajęty samochód 
roweru, komputera, od paru lat gry komputerowej, pokoju… Świętego Mikołaja. Wysoki, postawny, z już czekał. Czekał też przedstawiciel miejscowej 
czy wytwornego pałacyku dla lalek. Jak to dobrze, olbrzymią siwą brodą wyglądał jak najprawdziwszy prasy i tłumacz.
że większość miała zwyczaj rysowania przedmiotu Święty Mikołaj. Taki z bajek czy filmów. Przysiadł Ale na miejscu czekała go też niespodzianka. Dość 
swoich marzeń. Wtedy znikała bariera językowa i na chwilę przy stole i choć mówił dziwnie twardo i miła. Mała Celinka okazała się dzieckiem 
wszystko było wiadome. Olle był przedstawicielem nie zawsze dobrze dobierał słowa, to przecież uśmiechniętym, radosnym i… chyba zdrowym. 
Świętego Mikołaja. natychmiast wprowadził do pokoju atmosferę Czyżby jego starania były niepotrzebne? Ktoś go 
Urzędował w biurze w dalekiej Laponii, w radości i zabawy. Jego dobry humor udzielił się uprzedził? I kto to był? Nie mógł się nadziwić, gdy 
miasteczku Rovaniemi. Tam też zamieszkiwał, jak wszystkim natychmiast. Celinka patrzyła w niego rodzice dziewczynki opowiedzieli mu o wigilijnej 
wieść niesie, Święty Mikołaj. jak w obrazek, Mareczek przestał już żałować wizycie, o najwspanialszym, najbardziej 
- Hmmm… a cóż to takiego? - Olle aż zagwizdał ze swojego ulubionego samochodzika. Nawet rodzice upragnionym prezencie i o dalekim dzwonieniu 
zdumienia. To nie był rower, komputer czy jakaś śmiali się serdecznie, gdy opowiadał różne, dzwoneczków. 
zabawka. Z mozołem odcyfrował treść naklejki na zabawne historie.Wizyta nie trwała długo, a Potem zgaszono światło. Na krzesełku i na 
dziwnej buteleczce z rysunku. Wpisał nazwę w pozostał po niej spory pakunek pod choinką. dywanie rozświeciły się dziwne iskierki. Mimo, 

iż Olle próbował, nie dawały się złapać w dłoń, 
uciekały między zaciśniętymi palcami.
- Gwiezdny Pył… to musi być Gwiezdny Pył. - 
Jego zdumienie nie miało granic. Słyszał 
kiedyś, jak był bardzo mały, że tam, gdzie ON 
się pojawiał zawsze pozostawiał po sobie 
dziwne iskierki. Ale to przecież były bajki…
- A może nie tylko bajki. - Pomyślał. - Może ON 
istnieje naprawdę?
Był bardzo zdumiony i zaskoczony swoim 
odkryciem. A przecież już dawno mógł zapytać 
o to każdego dzieciaka i niektórych dorosłych. I 
każdy by mu o tym powiedział.

Mariusz  Zamkowski
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WIADOMOŚCISPINAKER -  wiadomości żeglarskie

Problemy miał Roland Jourdain, który Dalej pozostajemy na Atlantyku. Znów dobra 
zatrzymał się w celu naprawy na Azorach. Mike wiadomość, a mianowicie polskie jachty 
Golding płynie dalej do celu, ale sztorm zwiał z zaczynają być widoczne na światowych 
topu masztu dwa wskaźniki wiatru, co trasach morskich włóczęgów. 22 listopada 209 
praktycznie uniemożliwia regatową nawigację, jachtów wyruszyło z Wysp Kanaryjskich na 

Zaczęło się niemal dokładnie o północy, kiedy a w dodatku bardzo ogranicza działanie regaty ARC (Atlantic Rally for Cruisers) z metą 
na jachty spadł szkwał o prędkości 50 węzłów, samosteru. Samantha Davies i Sydney na Santa Lucia, a na liście startowej znalazły 
co równa się 10 stopniom w skali Beauforta. Gavignet postanowili naprawić uszkodzenia się dwie polskie załogi. Do tej pory przewinęło 
Skończyło się regatowe ściganie, a rozpoczęła „Artemis” nie przerywając żeglugi. O pechu się przez te regaty kilka polskich jednostek, 
walka o przetrwanie. Kilkanaście jachtów klasy może też mówić Alex Thomson. Jego „Hugo katamaran Sobiesława Zasady kilka lat temu 
IMOCA 60 startujących w regatach „Transat Boss” uderzył w UFO (Unidentified Floating wygrał nawet swoją klasę i wygląda na to, że 
Jacques Vabre” znajdowało się nieopodal Object – Niezidentyf ikowany Obiekt nasze jachty już na stałe zagościły wśród 
portugalskich Azorów. De Caffari płynąca na Pływający). Przez około półtorametrowe uczestników. ARC ma długą tradycję, bo to już 
jachcie „Aviva”: „Survivalowe warunki!”, Kito de pęknięcie zaczęła wdzierać się woda i żeglarze 24 edycja tej corocznej imprezy. 
Pavant („Group Bel”): „To wojna!”, Jeff Cuzon wycofali się z wyścigu kierując w kierunku 
(„BT”): „To przerażające!”. Wyjście na pokład Azorów. Dobrą wiadomością w tym atlantyckim 
staje się niemal niemożliwe, pod pokładem horrorze jest to, że nikomu nic się nie stało, nie 
miota żeglarzami jak metalową kuleczką w zatonął żaden jacht i nawet służby ratownicze 
elektrycznym bilardzie. To niemal standardowe nie miały zbyt trudnego zadania.
warunki podczas jesiennych regat na 
północnym Atlantyku. Kilka lat temu podczas 
„Regat Rumowych” z 18 startujących 
trimaranów 15 musiało się wycofać, z czego 
wiele po spektakularnych wywrotkach. 
Startująca wtedy w klasie IMOCA 60 słynna 
Ellen MacArthur opowiadała później w 
prywatnej rozmowie, że pierwszy raz wtedy się 
bała. Warunki były dużo trudniejsze, niż na Anglik Jimmy Cornell był ich inicjatorem i jego 
Oceanie Południowym. Thierry Dubois przed celem było podniesienie bezpieczeństwa tych 
startem w jednej z poprzednich edycji „Velux 5 wszystkich, którzy odważyli się na skok przez 
Oceans”, etapowych, solowych regat dookoła „Wielką Kałużę”. Dopiero niedawno przekazał 
świata, komentując prognozę pogody dla Pozostajemy na Atlantyku. Dość głośno, to zadanie innym organizatorom. Sam jest w 
Północnego Atlantyku na początek pierwszego przynajmniej w środowiskach żeglarskich, świecie oceanicznych włóczęgów legendą i 
etapu stwierdził lapidarnie: „najpierw dobra zapowiadana już druga próba bicia rekordu cały czas działa na rzecz popularyzacji i 
praktyka morska, a potem będziemy się rejsu non stop dookoła świata, czyli Jules podniesienia bezpieczeństwa cruisingu. Jest 
ścigać.” W tym roku Atlantyk zdecydował się Verne Trophy, maxi trimaranu „Groupama 3” autorem kilku książek w których analizuje 
uderzyć akurat 13 w piątek. Szkwały prowadzonego przez Francka Cammas, nie napotykane jachty i ich wyposażenie pod 
dochodziły do 11 st. B. Nie wiatr był problemem powiodła się. Mając niewielką przewagę nad kątem znalezienia jachtu idealnego do długiej 
dla jachtów, a bardzo wysoka, stroma, poprzednim zdobywcą, Bruno Peyronem i żeglugi z rodziną i przyjaciółmi lub opisuje trasy 
załamująca się fala. Na „BT” nagle stwierdzono katamaranem „Orange II”, Franck musiał wszystkich oceanów przemierzane przez 
w kabinie wodę. W pewnym momencie zalane przerwać rejs i z uszkodzonym mocowaniem „cruiserów”. Status absolutnie kultowy ma jego 

strona internetowa www.noonsite.com , która były dwie trzecie jachtu. Fala rozbiła owiewkę i pływaka udać się do Cape Town, czyli 
jest kopalnią wiadomości dla wszystkich woda wlewała się do środka. W tych Kapsztadu. Dla fanatyków rekordów mam 
żeglarzy na oceanach i dla tych, którzy na warunkach Sebastian Joss uruchomił EPIRB, jednak dobrą wiadomość, bo w Lorient na 
ocean się wybierają. To także dobra automatyczną boję sygnalizującą wzywanie dobry wiatr czeka „Banque Populaire V” i 
wiadomość dla internautów, bo strona pomocy. Na miejsce natychmiast pospieszył Pascal Bidegorry. Niedawno przepłynął 
skonst ruowana jest  pod kątem jak znajdujący się w pobliżu oceanograficzny Atlantyk w ciągu 3 dni i 15 godzin (a jakże, 
najmniejszego obciążania sieci, czyli dla statek badawczy. Po kilku godzinach obaj donosiłem o tym) i teraz przymierza się do 
użytkowników wolnego i bardzo wolnego żeglarze (w tych regatach startują załogi kolejnego rekordu. 
łącza, a jednocześnie przekazuje maksymalną dwuosobowe) zostali wciągnięci na pokład 
ilość informacji. W sam raz dla połączeń z helikoptera armii portugalskiej. Po uspokojeniu 
morza i odległych kafejek internetowych. się sztormu podjęto działania w celu 

uratowania wartego niemal milion euro jachtu. 
Pozostaje mi jeszcze życzyć wszystkim Po piątkowym sztormie na jachcie „DCNS” 

Marc Thercelin wycofał się z regat z Czytelnikom spokojnych i wesołych Świąt, 
obluzowanym kilem. IMOCA 60 mają kile a tym, którzy zarazili się żeglarskim 
uchylne, umocowane na stalowej ramie bakcylem, pięknych i bezpiecznych rejsów 
częściowo wlaminowanej w kadłub. Na w roku 2010.
„DCNS” wypadł jeden z mocujących bolców i 
szybka żegluga regatowa zamieniła się w Marek Zwierz
powolny powrót do rodzinnego Lorient. 

Transat Jacques Vabre 2009  fot. B.Stichelbaut/Brit Air

Start regat ARC, Claire Pengelly / World Cruising Club

W pogoni za rekordem, Yvan Zedda / Groupama 3









Sonia

Gdańsk wspólnie z Sopotem dążą do tego, aby 
Wybrzeże stało się miejscem, gdzie odbywać się będą 
największe imprezy w Polsce. Będzie to możliwe dzięki 
powstającej na granicy obu miast nowoczesnej hali 
sportowo – widowiskowej.
Hala ma być miejscem bardzo dużych imprez 
organizowanych przez cały rok i tym samym oferować 
widowiska w miesiącach, w których nie mogą odbywać się 
imprezy na wolnym powietrzu. W końcu mieszkańcy 
Trójmiasta będą mogli być uczestnikami wydarzeń 
europejskiego formatu, które odbywać się będą tuż „za 
rogiem” ich domów. Dla turystów z Polski czy Europy będzie 
to kolejna zachęta do przyjazdu nad morze, także po 

morzem. Czegoś podobnego nie oferuje żadna inna hala w zakończeniu sezonu letniego. Organizacja wielkich imprez 
Polsce – restauracja z widokiem na arenę i tarasami w stronę jest również świetną okazją do promowania miast oraz 
morza, bary i puby dla kibiców, liczne butiki z pamiątkami regionu w Europie i na świecie. 
sportowymi oraz kompleks odnowy biologicznej.Budowana na granicy Gdańska i Sopotu hala jest jednym z 
Nie można zapominać o tym, że hala będzie miejscem, gdzie pionierskich obiektów w Polsce. Wzorowana była na 
odbywać się będą także imprezy sportowe o randze rozwiązaniach stosowanych w podobnych do naszego 
mistrzostw Świata i Europy. Czyż nie wspaniale będzie projektu halach  w Europie i na świecie. Oprócz koncertów 
obejrzeć w nowej hali wielkiego turnieju w piłce ręcznej z czy wielkich wydarzeń sportowych w hali odbywać się będą 
udziałem naszych obecnych brązowych medalistów czy konferencje, targi czy wystawy. 
turnieju hokeja na lodzie najlepszych drużyn na świecie? Ten nowoczesny i przyjazny obiekt zachęcać będzie 
Mieszkańcy Trójmiasta już nieraz udowodnili, że chcą każdego do pozytywnego i aktywnego spędzania wolnego 
oglądać na żywo sportowców najwyższej klasy. czasu. Przed czy po koncercie rockowym lub meczu 
Hala będzie miejscem wielu widowisk dla młodzieży, która koszykówki każdy będzie mógł zjeść coś dobrego, w 
tym samym będzie  miała możliwość aktywnego spędzenia zależności od gustów, w restauracji czy w licznych w hali 
wolnego czasu w przyjaznej atmosferze, również w nowo snack barach, a na koniec zafundować sobie spacer nad 
zagospodarowanym otoczeniu budynku - skate parku i  
boisku do koszykówki, a park z miejscami zabaw dla dzieci 
będzie zachęcał  do rodzinnego wypoczynku.

Magdalena Sekuła,  Mariola Jankowska

Urząd Miasta Sopotu
Wydział Inwestycji-Wielofunkcyjna Hala Sportowo - 
Widowiskowa
ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
tel.: (+48 58) 555 49 50, fax: (+48 58) 555 49 51                                                                                                      
e-mail: hala@sopot.pl
www.halagdansk.sopot.pl     

WIELOFUNKCYJNA HALA SPORTOWO – WIDOWISKOWA 
NA GRANICY MIAST GDAÑSKA I SOPOTU


