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Sonia

Przyszła wiosna. Chyba, bo ja ciągle dostałam. Wyobraźcie sobie, przyniosłam oświadczenie od nabywcy o rezygnacji z 
chodzę w zimowych kozakach. Trochę umowę sprzedaży, na miejscu w biurze mojego ubezpieczenia idzie do firmy, 
ciepłe, ale co tam. pani agentka pomogła mi wypełnić gdzie miałam polisę OC. I zwracają na 
Właściwie to chciałam Wam opowiedzieć o zgłoszenie sprzedaży pojazdu, ale nici z konto składkę pomniejszoną o 30 dni - te 
moim małym samochodziku, który właśnie kasy. Zabrakło najważniejszego papierka - dni, które mógł wykorzystać nabywca. I o 
sprzedałam. Co to była za jazda! Miał już oświadczenia nabywcy, że rezygnuje z tym wszystkim można się dowiedzieć w 
swoje na liczniku,  i rdza mocno go mojej polisy, i nie będzie z niej korzystać Ustawie o Ubezpieczeniach, ale kto to 
podgryzała, ale byłam przywiązana, jak do dłużej niż 30 dni. A bez tego - ani rusz. będzie czytał.
człowieka. Bo słuchał mnie, nie pyskował i Kasa przepadła, bo przy sprzedaży, nie I tak  rozmyślając oglądałam wystawy z 
zawsze był gotowy. Ale trudno - wóz albo zdążyłam się zapytać nabywcy, czy butami. Bo - możecie się domyślić, że nie 
przewóz. I po sprawie. Miły pan - jego skorzysta z mojej polisy, czy zawrze nową zgarnęłam zbyt dużej kasy za mojego 
nowy właściciel zajrzał tu i ówdzie, spytał o umowę. Zawsze jeszcze mogłam złoma,  a wiosna tuż. Oj, jak by się 
rocznik i przebieg, ale najbardziej to nie dostarczyć to oświadczenie, ale szukaj przydała ta nadpłata. Już nawet miałam 
spodobała mu się cena. Po ciężkich wiatru w polu. Mój samochodzik wyjechał upatrzone pewne piękne buty…
negocjacjach - w końcu - poszło. Poprosił za granicę, aby przerobić go na części, 
m n i e  o  p o l i s ę  o b o w i ą z k o w e g o  więc nabywcy i tak nie przydałaby się moja Mariolce podpowiadała – agentka 
ubezpieczenia - więc musiałam ją oddać, polisa. ubezpieczeniowa
choć niedawno zapłaciłam składkę... Na następny raz będę mądrzejsza. Od Elżbieta Łagoda
Trudno - tak trzeba. Choć żal mi było tej mojej agentki dowiedziałam się również, Agencja Ubezpieczeniowa ZBYSZKO
kasy, bo myślałam, że oddadzą mi w że taką polisę można rozliczyć w cenie Gdańsk - Przymorze,
ubezpieczalni. pojazdu. Wystarczy moja znajomość  ul. Władysławowska 1
Po kilku dniach odwiedziłam moją tematu i dobra wola nabywcy. Cały tel. 58  558 38 79
ulubioną agentkę ubezpieczeniową, z komplet dokumentów, tzn. wniosek o 
zamiarem odebrania tej składki, ale nic nie sprzedaży, ksero umowy kupna i 

www.willazbyszko.pl

Biblia Gdańska

Życiowe mądrości
osoby. Dzieci myślały o tym przez chwilę, 
po czym jedno z nich zapytało:
- Który wilk wygra?

Pewien Indianin Cherokee nauczał swoje - Ten, którego nakarmisz – odpowiedział 
wnuki. Powiedział im tak: stary Indianin.
- Wewnątrz mnie odbywa się walka. To 
straszna walka. Walczą dwa wilki: jeden 
reprezentuje strach, złość, zazdrość, 
smutek, żal, chciwość, arogancję, 
użalanie się nad sobą, poczucie winy, 
urazę, poczucie niższości, kłamstwa, 
fałszywą dumę, poczucie wyższości i ego.
Drugi to radość, pokój, miłość, nadzieja, 
chęć zrozumienia, hojność, prawda, 
współczucie i wiara. Taka sama walka 
odbywa się wewnątrz was i każdej innej 

http://www.oknadrzwi.info.pl
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http://www.studiomila.eu


http://www.filharmonia.gda.pl


5

Dobre
WIADOMOŚCI
Dobre

WIADOMOŚCI

W drugiej połowie marca trójmiejscy artyści wykonali utwory A. Vivaldiego przy grobie matki poety na Cmentarzu 
melomani i miłośnicy poezji mieli okazję (koncer t  obo jowy F-dur) ,  G.  B.  Kato l ick im w Sopocie.  Rodzina,  
uczestniczyć w cyklu spotkań Wiek Pergolesiego (kantata „Orfeo") i F. przyjaciele i bliscy Cz. Miłosza usłyszeli 
Miłosza. Promocji twórczości polskiego Schuberta (V symfonia B-dur). „Orfeusza i k i lka jego wierszy bezpośrednio 
noblisty podjęła się Filharmonia Bałtycka Eurydykę" i inne wiersze Cz. Miłosza adresowanych do matki lub dotyczących 
w Gdańsku. Dobrym duchem, dyrygentem zaprezentował aktorski tercet: Halina dzieciństwa w interpretacji J.  Kiszkisa. O 
koncertów i moderatorem licznych Winiarska, Jerzy Kiszkis i Krzysztof  muzyczne wrażenia zadbał klarnecista 
wydarzeń muzyczno – literackich był Kai Wakuliński. Karol Respondek.
Baumann, wicedyrektor tej instytucji. Między tymi  koncertami mieliśmy do Warto wiedzieć, że matka poety zmarła w 

w y b o r u  k i l k a n a ś c i e  w y d a r z e ń  1945 r. na Żuławach, tuż po przesiedleniu 
W programie imprezy znalazły się przede artystycznych. Modelowym przykładem z Litwy. Ks. Krzysztof Niedałtowski 
wszystkim prezentacje muzyka i poezja może być spotkanie w filharmonicznej Sali przypomniał, że Cz. Miłosz odwiedził jej 
oraz rozmowy o życiu i twórczości Kameralnej ,  gdzie Kai  Baumann grób pierwszy raz dopiero w czerwcu 1981 
Czesława Miłosza z poetami, aktorami i „przepytywał" Krzysztofa Czyżewskiego, r. przed  swoją wizytą w Stoczni Gdańskiej. 
przedstawicielami placówek kultury oraz  szefa Międzynarodowego Centrum Później wielokrotnie przyjeżdżał prywatnie 
czasopism i wydawnictw, którym dorobek Dialogu im. Cz. Miłosza w Krasnogrudzie do Sopotu, by odwiedzić grób bliskiej mu 
noblisty jest szczególnie bliski. k. Sejn, tuż przy granicy polsko - litewskiej, osoby.

a wiersze poety czytała znakomita aktorka Odbyła się też msza  w intencji Czesława 
Na inauguracyjnym koncercie, 18 marca Irena Jun. Goście snuli też barwne Miłosza w kościele św. Jana w Gdańsku. 
usłyszeliśmy  Pasję wg św. Marka J. S. opowieści o swoich poetyckich i W liturgię zostały wplecione fragmenty 
Bacha  w wykonaniu orkiestry PFB, Chóru osobistych spotkaniach z Cz. Miłoszem i Mszy koronacyjnej C-dur KV 317 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i jego twórczością. Swoistym „dodatkiem" Wolfganga A. Mozarta w wykonaniu 
solistów.  Fragmenty Ewangelii   wg św. do tych rozważań była sonata a-moll solistów, chóru i orkiestry Akademii 
Marka w tłumaczeniu Cz. Miłosza odczytał „Arpeggione" F. Schuberta w wykonaniu Muzycznej w Gdańsku pod dyrekcją Kai 
znany gdański aktor Jerzy Kiszkis. Michała Panasiuka (wiolonczela) i Bumanna. 
Filharmoniczne muzyczno – poetyckie Radosława Kurka (fortepian). Wielkie brawa dla Filharmonii i dyrektora 
prezentacje zakończył 25 marca Koncert Do niezwykle wzruszających momentów Bumanna za cały cykl „Wiek Miłosza". 
dla Czesława Miłosza, w czasie którego Wieku Miłosza można zaliczyć spotkanie (jes.)

Gutek przed startem w Wellington.   Fot: Ainhoa Sanchez/w-w-i.com

Operon i Gutek na starcie 3 Etapu Velux 5 Oceans w Wellington. 
 Fot: Ainhoa Sanchez/w-w-i.com

Sezon trwa!

Córka Zbigniewa Gutkowskiego maluje na balonie „Go Gutek!”   
Fot: Ainhoa Sanchez/w-w-i.com

Start do 3 Etapu Velux 5 Oceans:  “Le Pinguin” i “Operon”.        
Fot: Ainhoa Sanchez/w-w-i.com

„Virbac Paprec 3”, Jean Pierre Dick i Loic Peyron.     
Fot: Yvan Zedda – Virbac-Paprec

Thomas Coville odlatuje dookoła świata. Fot: Sodebo - © Sea & Co

Wiek Miłosza w Trójmieście 

Wiek Miłosza

zdjęcia Marta Polak
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Ulica Mariacka w Gdańsku należy do teren Europy Północnej. wśród nich ropień okołozębowy, rozległe 
jednej z najpiękniejszych w Europie. W zapalenie okostnej ,  k tóre mogło 

POMORZE GDAŃSKIE NA PRZEŁOMIE swoich uroczych kamieniczkach kryje spowodować różne choroby, oraz 
E P O K I  B R Ą Z U  I  Ż E L A Z A .wiele osobliwości, a pod numerem 25/26 przypadek poważnej choroby wrodzonej, 
Od końca III lub w początkach IV okresu znajduje się jeden z oddziałów Muzeum tzw. "wyrośla mnogie". Powodują one duże 
epoki brązu, uformowała się na terenie Archeologicznego. zniekształcenia wielu kości, co wyklucza 
Pomorza Gdańskiego jedna z lokalnych samodzielność chorego, który zwykle 
grup kultury łużyckiej, znana jako grupa u m i e r a  w  m ł o d y m  w i e k u .
wschodniopomorska lub grupa kaszubska. W  d a l s z e j  c z ę ś c i  e k s p o z y c j a  

a r c h e o l o g i c z n a  d o t y c z y  
ŚREDNIOWIECZA, towarzyszą jej liczne POMORZE GDAŃSKIE U PROGU 
e k s p o n a t y  p a l e o p a t o l o g i c z n e .  W C Z E S N E J  E P O K I  Ż E L A Z A .

W drugiej połowie ostatniego tysiąclecia 
WYSTAWA: 1000 LAT GDAŃSKA W przed naszą erą, we wschodniej i 

środkowej części Pomorza, między Ś W I E T L E  W Y K O P A L I S K .
Parsętą i Wisłą oraz Bałtykiem i Notecią, 
nastąpiło wykształcenie się nowej kultury Z BURSZTYNEM PRZEZ TYSIĄCLECIA.

Popularny MAG prezentuje obecnie (do archeologicznej zwanej pomorską /inne Jest to pierwsza po II wojnie światowej 
30.06.2011r.) wystawę: “Piękno na co nazwy to: kultura grobów skrzynkowych, stała ekspozycja bursztynu w Gdańsku. 
dzień JAPOŃSKIE PRZEDMIOTY wschodniopomorska, wejherowsko- Nawiązuje ona do dawnych gdańskich 
UŻYTKOWE, STROJE I BROŃ krotoszyńska/. Mimo pewnych odrębności tradycji. Zabytki prezentowane są w dwóch , na której 

była ona kontynuacją poprzedniej dz ia łach:  bursztyn w przyrodz ie               można obejrzeć m.in. kimona, zbroję 
rozwijającej się tu grupy kaszubskiej o r a z  b u r s z t y n  w  k u l t u r z e .samura ja  i  t radycy jne  e lementy  
kultury łużyckiej.wyposażenia wnętrz. 

WYSTAWA: TAJEMNICE DOLINY NILU.
SCHYŁEK STAROŻYTNOŚCI NA Ekspedycja Afrykanistyczna MAG od 
P O M O R Z U  W S C H O D N I M . 1993r. prowadzi badanie na terenie 
POMORZE GDAŃSKIE WE WCZESNYM Sudanu.

W odpowiedzi na apel sudańskiego rządu ŚREDNIOWIECZU.
archeolodzy MAG ratują zabytki kultury Nazwa "Pomorze" w źródłach pisanych z 
światowej w rejonie IV katarakty Nilu, na XI wieku oznaczała kraj położony "przy 
terenie, który po zbudowaniu nowej tamy morzu" kształtem podobny do trójkąta 
na rzece zostanie zatopiony. Wiele (Otto z Bambergu).

Stałe wystawy MAG przy ul. Mariackiej bezcennych zabytków ulegnie zagładzie.  
25/26 to: Tylko międzynarodowa, zakrojona na S C H O R Z E N I A  L U D N O Ś C I  

szeroką  ska lę  akc ja  ra town icza               PRAHISTORYCZNEJ NA ZIEMIACH 
PRADZIEJE POMORZA GDAŃSKIEGO. d a j e  s z a n s ę  i c h  o c a l e n i a .POLSKICH.
Wystawa prezentuje najdawniejsze dzieje Wystawa "Tajemnice Doliny Nilu" jest Celem tej wystawy jest przybliżenie 
Pomorza Gdańskiego, przybliża odrębny i efektem wieloletniej działalności MAG w współczesnemu odbiorcy problematyki 
specyficzny charakter miejscowych Sudanie. Powstała na bazie zgromadzonej związanej ze stanem zdrowia naszych 
społeczeństw pradziejowych. Powstała tu kolekcji zabytków archeologicznych i przodków.
ona między innymi dzięki wieloletnim eksponatów etnograficznych, w skróconej 
badaniom archeologicznym prowadzonym formie prezentuje bogatą historię tego I piętro 
przez Muzeum Archeologiczne w kraju. Z jednej strony ukazana jest NEOLIT.
Gdańsku. Ponadto szereg eksponatów archeologia od pradziejów po islam: Dział epoki kamienia i wczesnej epoki 
p o z y s k a n o  o d  o f i a r o d a w c ó w ,  narzędzia i rysunki sprzed tysięcy lat, ruiny brązu prezentuje najstarsze zabytki 
współpracujących z MAG. świątyń i kościołów, tajemnicze grobowce, archeologiczne, natomiast w gablotach A-

zapomniane osady i miasta, z drugiej E przedstawiono kości ze śladami chorób, 
EPOKA KAMIENIA ORAZ WCZESNA etnografia: domostwa i przedmioty na które cierpieli ludzie w tym właśnie 
EPOKA BRĄZU (10 000 - 1200 p.n.e.) codziennego użytku, amulety i broń, stroje i czasie.
Podstawowym czynnikiem decydującym o biżuteria różnych ludów Sudanu.
egzystencji najstarszych mieszkańców II piętro.
Pomorza Gdańskiego, a także innych Zapraszamy do odwiedzania oddziałów D z i a ł  O K R E S U  W P Ł Y W Ó W  
regionów, był klimat. Olbrzymi lodowiec Muzeum Archeologicznego.RZYMSKICH  prezentuje niel iczną 
skandynawski istniejący w okresie epoki ko lekc ję  eksponatów pa leopato-
określanej jako Plejstocen, oddziaływał na mag@archeologia.pllogicznych. Zajmują one gablotę A. Jest 

www.archeologia.pl

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

http://www.archeologia.pl
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Jak ocenia się ilość ptaków w Polsce i obserwował krzew, z którego odzywały się Wspólna Europa. Prowadzimy program 
różnorodność ich gatunków w porównaniu głosy 5 – 6 różnych gatunków ptaków. Jak ochrony muraw kserotermicznych na 

podeszli bliżej okazało się, że jest to jedna Pomorzu. Siedlisko może mniej związane z z innymi krajami europejskimi?  
łozówka, śpiewająca różnymi głosami. ptakami, ale równie cenne przyrodniczo. Od Trudno to stwierdzić. Na pewno zachód Europy 
W literaturze pięknej, nie tylko ornitologicznej, kilku lat prowadzimy działania ochronne żeby jest bardziej uprzemysłowiony, a  rolnictwo jest 
jest nieustający spór, który śpiew jest te siedliska wróciły do swojego właściwego bardziej uporządkowane. U nas nadal są małe 
piękniejszy  - skowronka czy słowika. Każdy stanu. gospodarstwa, z dość zmiennymi uprawami, 

Na czym polega wyjątkowość Rezerwatu głos jest piękny, inny. Ja skłaniałbym się ku więc w związku z tym mozaikowatość siedliska 
“Beka”?słowikowi. On śpiewa w nocy, efekt jest jest większa, co sprzyja ptakom.
Rezerwat “Beka” leży w ujściu rzeki Redy. Są to zupełnie inny. A z kolei skowronek przylatuje Na zachodzie Europy, czy nie szukajmy daleko 
podmokłe łąki, które są regularnie co roku jako pierwszy, więc jego głos wiąże się z Wielkopolska, czy okolice Słupska to wielkie 
zalewane wodą z morza. I ten stały dopływ radością nadchodzącej wiosny. monokultury i aby je utrzymać są dodatkowo 

Co należy zrobić kiedy zauważymy pisklę, pryskane, co nie sprzyja różnorodności. Ja słonej wody sprawił, że wykształciły się 
które wypadło z gniazda? bym nie szukał analogii pomiędzy np. Francją a siedliska roślin zależnych od większego 

Polską, tylko raczej w sposobie użytkowania i Niestety nic. Oczywiście nasze odruchy zasolenia. Są to tzw. słonawy. A z tymi 
gospodarowania przestrzenią, krajobrazem.mówią, że należy pomóc, że należy do tego słonawami związane są też ptaki siewkowate  
Tam gdzie jest większa różnorodność, tam na gniazda z powrotem włożyć to pisklę. m.in. biegus zmienny. W latach swojej 
pewno ptaków jest więcej. Jeżeli mamy taki Natomiast często jest tak, że na wczesnym świetności prawie połowa polskiej populacji 
park, gdzie jest dużo krzewów, drzew, gdzie nie etapie, kiedy wypada jeszcze nieopierzone biegusa zmiennego lęgła się właśnie w 
mamy z uporem maniaka koszonej trawy co pisklę, to są to osobniki, które zostały celowo Rezerwacie “Beka”. 
kilka dni, gdzie zostają liście, które gniją, to jest wyrzucone z gniazda przez rodzeństwo czy Potem sytuacja ogólnoeuropejska czy w 
tam więcej możliwości do życia dla ptaków, niż rodziców. Taka jest brutalna rzeczywistość. basenie Morza Bałtyckiego zaczęła się dość 
daje piękny trawnik z pojedynczymi drzewami, I nawet jak włożymy je do gniazda to znów mocno zmieniać, zmienił się sposób 
który nam się wydaje dobrze uporządkowany. zostanie z niego wypchnięte. Wynika to z tego, użytkowania tych łąk, ponieważ muszą one 
Natomiast z punktu widzenia ptaków jest to że wobec małej ilości pokarmu rodzice nie są w być wypasane lub w ostateczności koszone, 
ubogie siedlisko.stanie wykarmić wszystkich piskląt, i te, które aby osiągnąć ten efekt siedliska przyjaznego 
Jak możemy pomóc by ptaków było jak są najmniejsze, najsłabsze lub mają inne ptakom. Niestety użytkowanie zostało 

deformacje, są wyrzucane z gniazda. Inny zarzucone, wszystko zarosło trzciną, więc najwięcej?
przypadek jest wtedy, kiedy ptaki już opierzone nasza praca koncentrowała s ię  na To co możemy zrobić to jest to, żeby 
są poza gniazdem. przywróceniu siedliska, żeby te ptaki wróciły na środowisko wokół nas było jak najbardziej 
Trzeba sobie zdawać sprawę, że gniazdo swoje stałe miejsca. zróżnicowane. Jak mamy ogródek to nie 

Czy ten rezerwat można zwiedzać?wcale nie jest najbezpieczniejszym miejscem. sadźmy dziesięciu tuj. Posadźmy krzewy 
Tak, można zwiedzać. Jest wyznaczona Pisklęta są krzykliwe, drapieżniki mają do nich owocowe, które będą miejscem do założenia 
ścieżka edukacyjna, są tablice informacyjne dostęp, dlatego młode ptaki szybko gniazda, a także spiżarnią dla ptaków. 
dotyczące specyfiki samego rezerwatu, roślin i opuszczają gniazdo. One sobie siedzą Natomiast jeśli będziemy kosić trawę co dwa 
ptaków.niedaleko, a rodzice nadal je karmią. dni i mieć tylko i wyłącznie przysłowiowe 
Co to są murawy kserotermiczne?Natomiast jeżeli widzimy takiego ptaka, który „choinki”, to nie spodziewajmy się bogactwa 
Murawa kserotermiczna to jest siedlisko jakby leży na drodze, należy go przenieść na krzew, ptaków.
po drugiej stronie skali w porównaniu z na gałązkę drzewa i nic więcej. A jeśli jesteśmy rolnikiem i mamy trochę 

Jak wygląda sprawa dokarmiania ptaków podmokłych łąk, bagnisk, nieużytków to też na podmokłą łąką. To są takie piaszczyste stoki, 
zimą i dopajania latem? siłę ich nie osuszajmy. Trzeba pamiętać, że bardzo suche, mocno nasłonecznione. Są to 

wszystkie ptaki były z tym wodnym siedliskiem Z dokarmianiem zimą sprawa jest prosta. Jeśli siedliska ubogie w wodę, ale też cenne ze 
związane i w tej sytuacji stracą swój dom.nie ma pokrywy śnieżnej, temperatury są do względu na bogactwo roślin i zwierząt, np. z 
Proszę nam opowiedzieć parę słów o sobie, minus 10 stopni Celsjusza, to nie powinno się entomofauną, czyli cennymi owadami. Murawy 

pomagać ptakom. A jeśli długo utrzymuje się też wymagają stałego użytkowania, najlepiej jak zainteresował się Pan ptakami? 
gruba pokrywa śnieżna, jest mróz minus 30 wypasu. Kiedyś były to dla rolników tzw. Ptakami interesuję się od końca liceum. Tą 
stopni, to należy pożywienie tym ptakom zapasowe pastwiska. Były użytkowane co roku pasją zarazili mnie koledzy, z którymi byłem na 
podać. Jednak nie powinien to być chleb lub lub raz na kilka lat. Intensyfikacja użytkowania obozie obrączkarskim. Zgodnie z tym 
resztki z pańskiego stołu. Dajmy im nasiona, a sprawiła, że wykorzystanie mało wydajnych wybrałem potem kierunek studiów – biologię. 
dla sikor słoninę, Teraz w każdym sklepie muraw jako pastwisk zostało zarzucone. W Jestem absolwentem Katedry Biologi 
zoologicznym można zaopatrzyć się w rezultacie zmieniła się struktura roślinności, Środowiskowej Ekologii Kręgowców. Pracę 
pożywienie odpowiednie dla ptaków. Jeżeli już zarastały krzewami. Nasza działalność pisałem na temat ptaków. Potem moja praca 
dokarmiamy, to róbmy to z głową. polegała na tym, by przywrócić wypas na tych zawodowa jest i była związana z szeroko 
Co do dopajania latem to też zalecam terenach i dzięki temu przywrócić tę murawę rozumianą ochroną przyrody czy ochroną 
ostrożność. Jesteśmy w takim miejscu, że kserotermiczną do właściwego stanu.ptaków.  

Polecam Państwu strony  nawet w środku miasta są fontanny, małe Na początku pracowałem w Ogólnopolskim 
    potoczki, jeziorka. Jeżeli ptaki zdecydowały się Towarzystwie Ochrony Ptaków i zajmowałem 

na gniazdowanie, to znaczy, że mają się Rezerwatem “Beka”, który jest jedną z 
odpowiednią ilość wody i pożywienia i nie Bardzo dziękuję Panu za rozmowę.takich perełek na Pomorzu. W tej chwili 
uszczęśliwiajmy ich na siłę. Pytania  Marta Polakwspółpracuję z Pomorskim Stowarzyszeniem

www.ptaki.info
www.otop.org.pl www.pswe.org

Gutek przed startem w Wellington.   Fot: Ainhoa Sanchez/w-w-i.com

Operon i Gutek na starcie 3 Etapu Velux 5 Oceans w Wellington. 
 Fot: Ainhoa Sanchez/w-w-i.com

Sezon trwa!

Córka Zbigniewa Gutkowskiego maluje na balonie „Go Gutek!”   
Fot: Ainhoa Sanchez/w-w-i.com

Start do 3 Etapu Velux 5 Oceans:  “Le Pinguin” i “Operon”.        
Fot: Ainhoa Sanchez/w-w-i.com

„Virbac Paprec 3”, Jean Pierre Dick i Loic Peyron.     
Fot: Yvan Zedda – Virbac-Paprec

Thomas Coville odlatuje dookoła świata. Fot: Sodebo - © Sea & Co

 

Piotr Kamont - wiosna i ptaki 

http://www.ptaki.info
http://www.otop.org.pl
http://www.pswe.org
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Poszukajcie w sobie takiej „plamy na mamy całą masę naklejek i szablonów
dywanie”. Czegoś co was ostatnio urzekło, naściennych, które sprawią, że jedna 

Nadeszła długo oczekiwana wiosna. zachwyciło. Na co macie ochotę?! ściana zmieni wszystko. 
Jedną z takich oznak, oprócz latających Najbardziej spektakularnym sposobem na Jeżeli zaś kolor ścian naszego wnętrza 
nad głowami dzikich gęsi, czy też, metamorfozę wnętrza jest zmiana koloru okazuje się być idealnym, a dalej męczy 
nasilenia się występowania strojów mini u ścian. „Chlapanie, przesuwanie mebli! nas uczucie: „co by tu jeszcze….” 
pań, jest tzw. „kolejka do kasy”. Nigdy!” Zawołają niektórzy. proponuję zaingerować w strukturę czy też 
Zjawisko to występuje w dwóch swoich Spokojnie. Jeżeli nie masz ochoty i siły na kształt mebli. 
odmianach. Pierwsza w sklepach Zmianę koloru w całym pomieszczeniu, Dla bardzo ambitnych mamy całą gamę 
odzieżowych, a druga w marketach wybierz tylko jedną ścianę - tę najbardziej farb postarzających drewno, czy 
budowlanych. Pojawienie się obu przykuwającą wzrok. Taka niewielka nadających im niecodzienne zabarwienia. 
komunikuje nam o cyklicznej wiosennej zmiana nada wnętrzu zupełnie nowy Temat tak szeroki, że zapraszam do 
potrzebie zmian u homo sapiens. charakter, odświeży otoczenie. marketów w celu jego zgłębienia. 
O ile zmiana kurteczki na lżejszą, czy też Ale pamiętaj dodatkowy kolor na ścianie A tych niecierpliwych zapraszam do alejki 
mocne postanowienie, że tej wiosny noszę zobowiązuje! Powinien on koniecznie z uchwytami do mebli. Mała rzecz, a potrafi 
się w zieleniach, przychodzą dość łatwo pojawić się jeszcze gdzieś we wnętrzu, np. zmienić nudny kredens w króla design’u. 
(zwłaszcza paniom); o tyle chęć w dodatkach. Dwie dodatkowe poduchy na 
wprowadzenia zmian we wnętrzu swojego kanapie, czy wymiana doniczek na nowe, 
domu, przyprawia niektórych, nieomal o w kolorze ściany spowodują, że reszta 
atak paniki. Z reguły panika ta ma podłoże wnętrza zrobi się spójna z naszą ścianą. 
albo finansowe, albo też, powoduje ją myśl A b y  u ł a t w i ć  s o b i e  z n a l e z i e n i e  
o bałaganie związanym z remontem. odpowiedniego koloru, który dodamy do 
Po cóż zaraz, takie mocne słowo: remont. wnętrza poszukajmy już w elementach, 
N i e  m u s i m y  o d  r a z u  z m i e n i a ć  które mamy. Jeżeli zdarzył się nam np. 
wszystkiego. Wystarczy, abyśmy na dywan w rude cętki przenieśmy ten kolor 
wiosnę odświeżyli nieco wnętrze, by po wtedy ściana i podłoga zaczną mile dla oka 
prostu - poczuć się lepiej. W dzisiejszym ze sobą współgrać. 
odcinku chciałabym przekonać Państwa, Kole jną metodą na odświeżenie 
że mała metamorfoza wnętrza, może wizerunku, jest położenie tapety. 
odbyć się niewielkim kosztem i małym 
wysiłkiem. Reszcie znudzonych, proponuję standard, 
Wszystko zależy od pomysłu. Proponuję niewymagający nakładów finansowych, 
zafundujcie sobie Państwo taki „weekend ale za to trochę pracy. Przemeblowanie. 
z metamorfozą”. Dwa dni w zupełności Pamiętajmy jednak, że zanim zaczniemy 
wystarczą, aby od poniedziałku cieszyć się jeździć z trzydrzwiową szafą po pokoju, 
nowym otoczeniem. warto zmierzyć, czy zmieści się w miejscu, 
Pozbądźmy się tych elementów wystroju, które dla niej przeznaczyliśmy. 
które są z nami najdłużej i znudziły się Dobrym sposobem jest wyrysowanie 
nam. Lub takich, które np. były nam konturu mebla kredą na podłodze. Da to 
podarowane przez n iedocenioną częściowo pogląd na jego wielkość. Jeżeli 
wizjonerkę wnętrzarską ciocię Władzię - okaże się, że i owszem mieści się, 
ale do niczego nie pasują. A stare Wierzcie mi zmiana image’u takiej proponuję, w celu oszczędzenia blizn 
zastąpmy nowym. sztandarowej ściany, może odbyć się podłodze, położyć pod nóżki mebla 
Aby mieć pretekst do  zaangażowania nawet przy użyciu jednej rolki tapety! Nie połówki surowych ziemniaków, gdyż ułatwi 
siebie i całej rodziny do takiego musimy obklejać skrupulatnie całej to znacznie przesuwanie. 
wiosennego szaleństwa, potrzeba nam powierzchni, możemy nakleić np. jeden Mam nadzieję, że trochę zaraziłam was 
przede wszystkim inspiracji. Czasami pas na środku lub dwa symetrycznie po wiosennym szaleństwem. A teraz kończę 
wystarczy „plama na dywanie”. No, bokach. już bo muszę iść i spojrzeć sobie na moją 
naprawdę! W pomieszczeniu, w którym, jedna ściana nową ścianę i świeżo położony na niej tynk 
W monochromatycznym beżowo- jest zdecydowanie węższa, można dać strukturalny… Ale o tym w następnym 
brunatnym wnętrzu, taka plama z dżemu tapetę poziomo - to optycznie poszerzy artykule. 
truskawkowego może być prawdziwym daną płaszczyznę. 
odkryciem. To właśnie ona sprawi, że Wasza Dizajnerka AgataMalowanie, tapetowanie, a dla jeszcze 
pode jm iemy  decyz ję  o  zakup ie    apag@o2.pl bardziej niecierpliwych (leniwych) 
czerwonych poduch na naszą kanapę. 

www.gaaj.pl

Gutek przed startem w Wellington.   Fot: Ainhoa Sanchez/w-w-i.com

Operon i Gutek na starcie 3 Etapu Velux 5 Oceans w Wellington. 
 Fot: Ainhoa Sanchez/w-w-i.com

Sezon trwa!

Córka Zbigniewa Gutkowskiego maluje na balonie „Go Gutek!”   
Fot: Ainhoa Sanchez/w-w-i.com

Start do 3 Etapu Velux 5 Oceans:  “Le Pinguin” i “Operon”.        
Fot: Ainhoa Sanchez/w-w-i.com

„Virbac Paprec 3”, Jean Pierre Dick i Loic Peyron.     
Fot: Yvan Zedda – Virbac-Paprec

Thomas Coville odlatuje dookoła świata. Fot: Sodebo - © Sea & Co

Metamorfozy wnętrz

„Plama na dywanie” 

http://www.gaaj.pl
http://www.gaaj.pl
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Żyć sztuką..., najlepszych nauczycieli, karała, prosiła i 
Lata studiów to dla Pucciniego okres błagała. Chłopak złapał bakcyla w 
klepania biedy. W pewnym momencie był momencie, gdy za grę na organach dostał 
nawet gotów rzucić naukę i wyjechać w pierwsze pieniądze. Zobaczył, że muzyka 
ślad za jednym z braci do Brazylii. Jednak może być sposobem na wyrwanie się z 
entuzjazm młodości pozwoliły przetrwać biedy, w jakiej żyli. By schlebiać swej 
mu najcięższe chwile. Ich wspomnienie kościelnej „publiczności”, w trakcie mszy 
stało się kilka później natchnieniem przy wplatał w organowe improwizacje melodie 
pisaniu opery Cyganeria. Jej bohaterami z modnych wówczas oper. Był uroczym 
są młodzi ludzie, którzy pomimo głodu i chłopcem i wszystko uchodziło mu na 
zimna, żyją miłością, w niej znajdują siły, sucho. Tym bardziej, że Włosi uwielbiają 
by żyć i w niej spalają się bez reszty. operę. Do tego stopnia, że gdy w 
W roku 1883 ukończył naukę jako jeden z oddalonej od Lukki o kilkadziesiąt 

Miał dwa nałogi: papierosy i kobiety. Choć najlepszych studentów. Rozpoczął życie kilometrów Pizie wystawiano nowe dzieło 
potrafił wypalić dziennie nawet 80 Aidę na własny rachunek. Na ogłoszony przez Verdiego , Puccini poszedł tam na 
papierosów, to poświęcił im ledwie kilka j e d n e g o  z  w y d a w c ó w  k o n k u r s ,  piechotę. Nie stać go było na żaden 
nut („Zapali pan? Amerykańskie! – skomponował pierwszą operę – Willidy. transport, a tym bardziej na bilet do teatru. 
proponuje barytonowi Madame Butterfly). Dzieło przepadło z kretesem. Nie dlatego, Udało mu się jednak dostać na widownię. I 
Ile miał kobiet, tego nie wie nikt. To jednak że było złe. Szanowna komisja po prostu stał się cud! W osiemnastolatku obudziła 
one bez reszty wypełniły jego twórczość. nie była w stanie rozszyfrować bazgrołów się uśpiona miłość do muzyki. 
Męscy bohaterowie oper Giacomo - Pucciniego. W tym momencie pomógł mu Będę kompozytorem operowym i basta! – 
Pucciniego, często naiwni, nielogiczni, jeden z profesorów i opera została oznajmił nagle matce, gdy ta przyrządzała 
nieodpowiedzialni, giną w blasku swych wystawiona. pastę. 
towarzyszek. Manon, Tosca, Madame Premiera w mediolańskim Teatro del Wziął się do nauki i pracy. Wkrótce 
Butterfly, Mimi, Turandot, Liu – można Verme skończy ła s ię  ogromnym skomponował pierwsze utwory o 
przypuszczać, że te operowe bohaterki sukcesem. Kompozytor musiał kilkanaście charakterze religijnym. Ich wykonanie w 
posiadają rysy kobiet, które naprawdę razy kłaniać się przed kurtyną. Starał się rodzinnym mieście i towarzyszący im 
po jawi ły  s ię  w życ iu  włosk iego przy tym nie pokazywać wytartych łokci sukces, utwierdziły Pucciniego w 
kompozytora. Sceniczne heroiny są u starej marynarki. Tamtego wieczoru postanowieniu. Zachwycona taką zmianą 
niego zarówno płoche jak i zalotne, Puccini zapadł w pamięć wszystkim matka, wystarała się u królowej 
kuszące, drapieżne, walczące, igrające, znaczącym ludziom w branży. Małgorzaty o stypendium dla syna. Wuj 
zimne, okrutne, namiętne, wyrafinowane, dodał małą pożyczkę. Wtedy Giacomo 
oddane. Czyżby w tych wszystkich typach ...Żyć miłością rzucił bezpieczną posadę organisty w 
gustował sam Puccini? Przyglądając się W tym samym czasie związał się z katedrze i wyruszył na północ. Jego celem 
jego życiu, szczególnie temu sekretnemu, młodszą od s ieb ie o dwa la ta,  było konserwatorium w stolicy operowego 
wydaje się, że chciał mieć je wszystkie. dwudziestoczteroletnią, piękną Elvirą świata – Mediolanie. 

Geminiami. Pojawił się jednak problem. 
Skazany na muzykę Otóż istniał jeszcze pan Geminiami, 
Giacomo Puccini urodził się w Lukce w bogaty kupiec,  a nawet  dwójka 
roku 1858 w szanowanej rodzinie od co Geminiątek. Kochankowie poznali się 
najmniej czterech pokoleń związanej z ponoć za sprawą męża Elwiry, który 
muzyką. Gdy mając 5 lat stracił ojca, dla namówił ją, by brała u Pucciniego lekcje 
miejskich radnych było oczywiste, że mały muzyki. 
Giacomo pójdzie w ślady swych przodków. 
Zagwarantowali więc chłopcu posadę I cóż działo się dalej? 
organisty w jednym z kościołów. Jego 
matce zaś przyznali rentę, potrzebną na Z całym tekstem o losach Pucciniego, 
edukację malca. Być może poczucie autorstwa Jerzego Snakowskiego,  
bezpiecznego jutra spowodowało, że mogą się Państwo zapoznać na stronie 
Puccini był dzieckiem wyjątkowo www.dobrewiadomosci.eu 
beztroskim. Nie tylko powtarzał jedną  - zakładka “Podróże intelektualne”. 
klasę, ale, co gorsza, nie zdradzał żadnych 
zainteresowań muzyką. Matka, mająca na Ten i inne artykuły tego autora znajdą 
w y c h o w a n i u  j e s z c z e  s z e ś c i o r o  Państwo na stronie 
rodzeństwa Giacomo, wyszukiwała mu

www.snakowski.pl

Gutek przed startem w Wellington.   Fot: Ainhoa Sanchez/w-w-i.com

Operon i Gutek na starcie 3 Etapu Velux 5 Oceans w Wellington. 
 Fot: Ainhoa Sanchez/w-w-i.com
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Córka Zbigniewa Gutkowskiego maluje na balonie „Go Gutek!”   
Fot: Ainhoa Sanchez/w-w-i.com

Start do 3 Etapu Velux 5 Oceans:  “Le Pinguin” i “Operon”.        
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Jerzy Snakowski    
Zgubne i twórcze nałogi Giacomo Pucciniego 

http://www.snakowski.pl
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Z bogatego programu imprez z okazji w czasie plenerowej imprezy „Imieniny edukacyjnego „Z linijką na Słońce”, 
400-lecia urodzin wielkiego polskiego Janów”  na Targu Węglowym.  który odbywa się w Centrum 
astronoma i gdańszczanina Jana Niedawno na nadzwyczajnej sesji Hewelianum do 20 czerwca br.
Heweliusza każdy na pewno wybierze Rady Miasta Gdańska przedstawiciel Więcej informacji o imprezach Roku 
coś interesującego. Polskiego Towarzystwa Astrono- H e w e l i u s z a  n a  s t r o n i e :  
W kwietniu, maju i czerwcu nie micznego przedstawi ł  p ro jek t           (jes.)
zabraknie wykładów i prelekcji o w y b u d o w a n i a  9 0 - m e t r o w e g o  
dokonaniach i życiu słynnego badacza radioteleskopu. Wprawdzie jeszcze nie 
gwiazd. Organizują je  Biblioteka zapadła decyzja o jego lokalizacji, ale 
Gdańska PAN (13.04, 11.05 i 8.06) i zdaniem naukowców idealnym 
Uniwersytet Gdański (budynek miejscem będzie leśna polana w 
Wydziału Prawa i Administracji - 28.04, Borach Tucholskich na granicy 
19.05) województw pomorskiego i kujawsko - 
Studenci UG postanowili nawet pomorskiego.
włączyć obchody Roku Heweliusza do Zanim jednak ten pomysł przerodzi się 
programu tegorocznych majowych w Narodowe Centrum Radio -
Neptunaliów. astronomii, warto wybrać się do 
Wystawę „Jan Heweliusz i Gdańsk gdańskiego Centrum Hewelianum, 
jego czasów” przygotowują: Muzeum gdzie można obejrzeć model Słońca. 
Historyczne Miasta Gdańska, BG PAN Ma 1,5-metra średnicy i jest sterowany 
i Archiwum Państwowe w Gdańsku. gestami widza. Wykorzystanie, m. in. 
I n t r ygu jąco  b rzm i  zapow iedź  video mappingu pozwala objaśniać 
uruchomienia zegara wahadłowego i zjawiska, które zachodzą zarówno na 
odsłonięcie pomnika planetoid. Nie powierzchni, jak i we wnętrzu Słońca. 
zabraknie też zapewne niespodzianek Model stanowi element projektu 

www.janheweliusz.pl

fot. Marta Polak

http://www.amberink.pl
http://www.janheweliusz.pl
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pewnością była nietypowa sytuacja na stosunkowo prosty i bezpieczny, ale dający 
Północnym Atlantyku. Wyż Azorski został wiele możliwości taktycznych. Na wstępie 
zastąpiony głębokim niżem, a typowy niż nad trzeba sobie poradzić z kapryśnym Wyżem 
Islandią zamienił się w bardzo rozbudowany Świętej Heleny, potem przekroczyć pas cisz 

Kończy się sezon wielkich regat dookoła wyż nad Grenlandią. Późną jesienią na równikowych, by z północno wschodnim 
świata, które odbywają się latem. Latem na polskiej stacji polarnej na Spitsbergenie pasatem dopłynąć już prosto do mety. Tutaj 
półkuli południowej, kiedy u nas zima z a n o t o w a n o  n a j w y ż s z e  c i ś n i e n i e  nie odważę się na przewidywanie zwycięzcy. 
umożliwia jedynie regaty na zamarzniętych atmosferyczne od początku istnienia stacji. Zbyt wiele jest taktycznych możliwości, 
jeziorach. Tymczasem na południu działo się, Tak duże anomalie oczywiście miały wpływ kaprysów pogody i zwykłych przypadków. 
i jeszcze się dzieje sporo. Nie powiódł się na globalny rozkład wiatrów. Posuwając się 
atak maxi trimaranu „Banque Populaire V” na dalej w meteorologicznym śledztwie 
Jules Verne Trophy, czyli nagrodę za rekord logicznym jest pytanie skąd taka niezwykła 
opłynięcia trzech wielkich przylądków ze sytuacja. Jednym z podejrzanych jest La 
startem i metą na linii pomiędzy latarniami Niña, przeciwieństwo znanego fenomenu El 
L’Ouessant i Lizard Point. Po bliskim Niño, ciepłego prądu u pacyficznych 
spotkaniu z UFO (Unidentified Floating wybrzeży Ameryki Południowej. To zjawisko 
Object – Niezidentyfikowany Obiekt cykliczne powtarzające się co około 7 lat i 
Pływający) trimaran stracił jeden z mieczy i mające spory wpływ nie tylko na pogodę, ale i 
tak zwany crash box, czyli wypełnioną pianką na gospodarkę światową. 
przednią część dziobu. To już kolejny falstart 
do bicia rekordu, który Pascal Bidegorry 
usiłuje poprawić od dwóch lat. 

Sporo dzieje się też nie tylko na naszej 
Nie udała się też próba pobicia rekordu półkuli, ale wręcz u nas. Pierwszego dnia 
dookoła świata w  rejsie solowym. Thomas wiosny Polski Związek Żeglarski ogłosił 
Coville na trimaranie „Sodebo” utknął w zasady kwalifikacji zawodników do przy-     
ciszach na Atlantyku i w chwili, kiedy piszę sz ło rocznych Ig rzysk  Ol imp i jsk ich  
ten tekst, jeszcze ponad półtora tysiąca mil (
dzieli go od linii mety. Czas rekordu, 57 dni 13 /). 
godzin 34 minuty i 6 sekund, minął. Na półkuli Zapowiada się gorący sezon rywalizacji na 
południowej rozgrywają się jeszcze dwie regatowych akwenach. Nasi żeglarze w  
wielkie imprezy. Barcelona World Race, klasie Star rozpoczęli sezon już na początku 
r e g a t y  d o o k o ł a  ś w i a t a  n a  marca. Wystartowali w  tradycyjnych 
jednokadłubowcach klasy IMOCA 60, regatach Bacardi Cup na Florydzie 
wchodzą w etap końcowy. Pierwszych pięć rozgrywanych od 84 lat .  Mateusz 
jachtów jest już na północnej półkuli w drodze Kusznierewicz z Dominikiem Życkim zajęli 6 
do Cieśniny Gibraltarskiej i dalej do miejsce, a Maciej Grabowski z Łukaszem 
Barcelony. Ostatni jacht, „Central Lecheria Lesińskim 9. Jak na początek sezonu, 
Asturiana” stoi jeszcze w  Wellington w niewiele startów w zeszłym roku, 90 
Nowej Zelandii i kończy właśnie naprawę startujących i pożyczony sprzęt (w 
złamanego masztu. Dopiero po testach w  przypadku załogi Kusznierewicz – Życki) jest 
Cieśninie Cooka załoga zdecyduje czy to wynik znakomity i naprawdę dobra 
będzie kontynuowała regaty. Wszystkie wiadomość. 
jachty miały problemy z nietypową pogodą Drugie wielkie regaty znajdujące się na 
na Wielkim Oceanie Południowym i z daleko południowej półkuli to Velux 5 Oceans. Trzeci Inną dobrą wiadomością, tym razem z 
na północ dryfującymi lodami z Antarktydy. etap zakończył się w  urugwajskim Punta del żeglarstwa czysto turystycznego, jest 
Chroniąc flotę przed lodami organizatorzy Este. Zgodnie z przewidywaniami zwyciężył rozpoczęcie kolejnego etapu bydgoskiego 
ustawili bramki, które musiały być omijane od Brad van Liew. Jego jacht jest najmłodszy we jachtu „Solanus”. Po pokonaniu Przejścia 
północnej strony, co dodatkowo ograniczyło flocie i, co za tym idzie, najszybszy. Gutek Północno Zachodniego w  zeszłym sezonie 
możliwości taktycznego wyboru najszybszej płynący na najstarszym Eco 60 „Operon” był, jacht kontynuuje rejs dookoła obu Ameryk. 10 
trasy. Jednym słowem nie był to dobry sezon też zgodnie z przewidywaniami, drugi. Na  marca w Valparaiso rozpoczął się jego 
do rekordowo szybkiego żeglowania. Już trasie prowadzącej z Wellington wyprzedził kolejny etap. Tym razem w  kierunku 
jesienią cisze gnębiły jachty uczestniczące w trzeciego na mecie o … 40 sekund, a czwarty Przylądka Horn. Mam  nadzieję, że w 
Atlantic Rally for Cruisers na pasatowej trasie jacht był w porcie w przeciągu jednej godziny. przyszłym numerze przejście Przylądka 
z Wysp Kanaryjskich na Karaiby. W  drugim To chyba najmniejsza różnica czasowa w  Nieprzejednanego będzie kolejną Dobrą 
etapie Velux 5 Oceans Zbigniew „Gutek” historii wielkich regat oceanicznych. W Wiadomością dla wiernych czytelników 
Gutkowski „parkował” na południowym niedzielę, 27 marca żeglarze wystartowali do „Spinakera”.
Ocenia Indyjskim. Co było przyczyną takich czwartego już etapu z Punta del Este do 

Marek Zwierzanomalii pogodowych? Jedną z nich z Charleston w Północnej Karolinie. Etap 

http://www.zagle.com.pl/artykul/czytaj/zasa
dy-kwalifikacji-do-igrzysk-juz-znane,9911

Załoga Kusznierewicz-Życki                                  fot. M.. Zwierz

Operon i Gutek na starcie 3 Etapu Velux 5 Oceans w Wellington. 
 Fot: Ainhoa Sanchez/w-w-i.com

Koniec sezonu, 
początek sezonu

Z. Gutkowski                            fot. Ainhoa Sanchez/w-w-i.com

Start do 3 Etapu Velux 5 Oceans:  “Le Pinguin” i “Operon”.        
Fot: Ainhoa Sanchez/w-w-i.com

„Virbac Paprec 3”, Jean Pierre Dick i Loic Peyron.     
Fot: Yvan Zedda – Virbac-Paprec

Thomas Coville odlatuje dookoła świata. Fot: Sodebo - © Sea & Co

http://www.zagle.com.pl/artykul/czytaj/zasady-kwalifikacji-do-igrzysk-juz-znane,9911/




http://www.filharmonia.gda.pl
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