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Moja dewiza: Dostajemy
od życia tyle, ile sami da-
jemy, dlatego staram się
dawać jak najwięcej - mó-
wi Krystyna Łubieńska.
str. 8
Muzeum Poczty Polskiej
poszukuje informacji i pa-
miątek związanych
z Pocztą Polską wWolnym
Mieście Gdańsku. Osoby,
które chciałyby je udo-
stępnić, proszone są o
kontakt mailowy pod ad-
resemmuzeum.pocz-
ty@mhmg.pl lub
telefoniczny pod nr. 512
418 757.
str. 16

Dopóki śmierć nas nie
rozłączy – słowa, którymi
w dniu ślubu trudno się
przejmować. Stojąc u pro-
gu wspólnego życia, nie
myśli się przecież o spra-
wach ostatecznych.
str. 16

Lawrence Okey Ugwu,
Nigeryjczyk, od trzy-
nastu lat dyrektor

Nadbałtyckiego Centrum
Kultury – prawnik, artysta
i urzędnik. Zagrał w kilku se-
rialach, filmach i przedsta-
wieniach teatralnych.
W 2005 roku wydał płytę
„Lustereczko” ze swoim ze-
społem Ikenga Drummers.
Jest założycielem Pomorskie-
go Stowarzyszenia Integracji
Kultur i Sztuki „Jeden
Świat”. Nie sposób wyliczyć
wszystkich jego wcieleń arty-
stycznych, a także zawodo-
wych. Jest postacią barwną,
doskonale znaną nie tylko
w Trójmieście.

Larry to liść laurowy,
wawrzyn. Okey oznacza dar
od Boga, czyli Bożydar,
a Ugwu to w polskim tłuma-
czeniu – góra. Gdyby urodził

się w Polsce, prawdopodob-
nie nazywałby się Wawrzy-
niec Górski. Nigeria leży
nad Zatoką Gwinejską
w Afryce Zachodniej. Jest
krajem, w którym mieszka
prawie 250 różnych naro-
dów, mówiących różnymi ję-
zykami.

Larry Okey Ugwu pocho-
dzi z narodu Igbo.

– Jest to naród specyficz-
ny, niezwykle inteligentny,
który od pokoleń zajmuje się
handlem, prowadzi interesy
i odznacza dużą przedsiębior-
czością. Jest też niezwykle
pracowity – opowiada dyrek-
tor.

- W Afryce mówi się, że
Igbosi to czarni żydzi. Dla-
czego?

– Jak to się stało, nie wia-
domo, ale wiele tradycji na-
rodu Igbo jest identycznych

z tradycjami żydowskimi.
Niedaleko miejsca, gdzie się
urodziłem w Onicza (to wiel-
kie miasto handlowe), odkry-
to jaskinię, w której widnieje
namalowana gwiazda Dawi-
da, licząca według szacun-
ków około trzech tysięcy lat.
Prowadzono tam badania ar-
cheologiczne mające na ce-
lu wyjaśnienie tej zagadki.
Przyjeżdżają do nas ludzie
z Izraela, aby badać nasze
DNA.

– Ale jest Pan chrze-
ścijaninem..

– U nas religię ży-
dowską praktykuje
niewielu, większość
Igbo to chrześcija-
nie (katolicy, prote-
stanci, ewangelicy).

Czytaj na str. 5

W dniach 6-14 październi-
ka 2017 Gdański Teatr Szekspi-
rowski organizuje Tydzień
Litewski – w ramach stałego cy-
klu „Teatry Europy”. Wśród za-
proszonych spektakli znalazły
się m.in. „Borys Godunow”
w reż. Eimuntasa Nekrošiusa
w wykonaniu artystów z Teatru
Narodowego z Wilna (po-
kaz 6.10 o 19:00 na Scenie
GTS) oraz „Mewa” w reż.
Oskarasa Koršunovasa – OKT
z Wilna (pokaz 10.10 o 19:00

na Scenie GTS). Do seniorów,
z okazji Gdańskich Dni Seniora,
skierowana jest oferta specjal-
nych warsztatów do obu tych
spektakli – odpowiednio 6.10
o 17:30 oraz 10.10 o 17:30. Za-
jęcia w Sali Warsztatowej GTS
(sala 2.70, wejście dla aktorów)
przeprowadzi Anna Ratkiewicz-
-Syrek, kierownik Działu Edu-
kacji GTS.

Wstęp na to wydarzenie jest
wolny. W programie Tygodnia
Litewskiego znajdą się również:

pokazy filmów, wystawa foto-
grafii teatralnej, spotkania lite-
rackie oraz pokaz spektaklu
„Puzzle” w wykonaniu Danse-
ma Dance Theatre z Wilna,
przeznaczony dla dzieci w wie-
ku 0-3 lata. Stała oferta arty-
styczna GTS przewiduje bilety
ulgowe dla seniorów.

Więcej informacji: www.te-
atrszekspirowski.pl tel. do ka-
sy: 351 01 01, informacja
o warsztatach: 351 01 19.

Gdański Teatr Szekspirowski zaprasza

Czy rozwód ma wpływ
na dziedziczenie ustawowe?

Czy separacja ma wpływ
na dziedziczenie ustawowe?

str. 11

PORADNIK
Rozwód i separacja
a dziedziczenie ustawowe

Fundacja Sztuka Życia
- Niepokonani posiada
flagę z podpisami
wszystkich
demokratycznie
wybranych
prezydentów RP

Niezwykła
pamiątka

Prawnik z dalekiej Nigerii
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Najlepsze lekarstwo, którego nie sposób
przedawkować, to życzliwość dla drugiego

człowieka.  I nigdy, przenigdy  nie pozwól się
przekonać, że na coś już jesteś

za stary!!

Te le fo ny Alar mo we

Miej skie Cen trum Po wia da mia nia Ra tun ko -
we go 112
(eu ro pej ski nu mer alar mo wy)
Straż Miej ska 986
Po li cja 997
Straż Po żar na 998
Po go to wie Ra tun ko we 999
Po go to wie Ener ge tycz ne 991
Po go to wie Cie płow ni cze 993
Po go to wie Ga zo we 992
Po go to wie
Wo do cią go wo -Ka na li za cyj ne 994
Po moc Dro go wa 981

Urząd Miej ski w Gdań sku 
80 -803 Gdań sk,  tel. cen tra la:
+48 58 323 60 00 tel. in for ma cja:
+48 58 323 60 68 fax: +48 58 302 39 41,
e -ma il: umg@gdansk.gda.pl
http://bip.gdansk.pl/ www.gdansk.pl

Miej ski Ośro dek Po mo cy Ro dzi nie
ul. K. Lecz ko wa 1A tel.: +48 58 342 31 50;
+48 58 342 31 79 fax.: +48 58 342 31 51
e -ma il: mopr@mopr.gda.pl

Miej ski Rzecz nik Kon su men tów
ul. Wa ły Ja giel loń skie 1
80-853 Gdańsk
Po kój nr 103 A (par ter)
tel.: +48 58 3237011
fax: +48 58 305 34 52
e -ma il: mrk@gdansk.gda.pl

Ad res ko re spon den cyj ny:
ul. No we Ogro dy 8/12
80-803 Gdańsk Ogól no pol ska In fo li nia
Kon su menc ka 801 440 220 (in fo li nia czyn -
na w dni po wsze dnie w godz. 8:00-18:00.
Koszt po łą cze nia zgod ny z ta ry fą ope ra to ra
oso by dzwo nią cej)

Dy żur ny In ży nier Mia sta 
(przyj mu je zgło sze nia do ty czą ce wszel kich
nie pra wi dło wo ści funk cjo no wa nia ele men -
tów in fra struk tu ry mia sta i prze ka zu je dys -
po zy cje od po wied nim słu żbom, np. brak
po kry wy stu dzien ki, awa ria oświe tle nia uli -
cy, ze rwa nie trak cji tram wa jo wej itp.), 
ca ło do bo wo tel.: + 48 58 524 45 00
e -ma il: dim@zdiz.gda.pl

Biu ro Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich
Peł no moc nik Te re no wy w Gdań sku
ul. Chmiel na 54/57  80-748 Gdańsk

se kre ta riat tel.: + 48 58 76 47 302
fax: + 48 58 76 47 303
Przy ję cia in te re san tów tel.:
+48 58 764 73 06

Po mor ska De le ga tu ra Oby wa tel skie go Par -
la men tu Se nio rów
Sku pia se nio rów re pre zen tu ją cych wo je -
wódz two po mor skie w skła dzie OPS,
dzia ła od stycz nia 2017 r. 
Prze wod ni czą ca Po mor skiej De le ga tu ry:
Bar ba ra Ba dow ska -Śred nia wa
Dy żur: po nie dzia łek 11:00-14:00, 
Eu ro pej skie Cen trum So li dar no ści, III pię tro
pok. 3.34, pl. So li dar no ści 1
tel. +48 883 703 713

Gdań ski Te le fon Zau fa nia „Ano ni mo wy
Przy ja ciel”
tel.: +48 58 301 00 00 w go dzi nach
od 16:00 do 6:00

In ter ne to wy Te le fon Zau fa nia „Ano ni mo wy
Przy ja ciel” – ca łą do bę
e -ma il: te le fon.za ufa nia@onet.eu 

Gdań skie Sto wa rzy sze nie Po mo cy Oso bom
z Cho ro bą Al zhe ime ra
ul. Ar mii Kra jo wej 94
81-824 So pot,  tel./fax:    +48 58 551 63 64
e -ma il: al zhe imer.gdansk@gma il.com

ZA BEZ PIEC ZE NIE ŚWIADC ZEŃ POD -
STA WO WEJ OPIE KI ZDRO WOT NEJ 
W NOC Y I DNI ŚWIĄ TECZ NE 

1. Przy chod nia Le kar ska „Ja sień” ul. Kar tu -
ska 404  58 322 11 51 

kom. 692 434 343

2. Nie pu blicz ny Za kład Opie ki Zdro wot nej
„Przy chod nia Ak sa mit na”, ul. Ak sa mit na 1
58 301-91-52

3. „Cen trum Me dycz ne PO LMED” ul. Star -
to wa 1 58 769 37 60 

4. Nad mor skie Cen trum Me dycz ne,
ul. Ki liń skie go 34

58 763 95 90 58 763 95 91

Miej ski Ze spół ds. Orze ka nia o Nie peł no -
spraw no ści
80-852 Gdańsk, ul. Dy rek cyj na 5 tel./fax
+48 58 320 22 96
tel. kom. 793 863 422 – in for ma cja w spra -
wie kart par kin go wy ch e -ma il:
mzon@gdansk.gda.pl

Przydatne kontakty nie tylko dla Seniorów
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Pra wa pa cjen ta są szcze -
gó ło wo wy mie nio ne i ure -
gu lo wa ne w usta wie
o pra wach pa cjen ta i rzecz -
ni ku praw pa cjen ta. Spo śród
naj wa żniej szych praw mo -
żna wy mie nić:

(1) pra wo do ochro ny
zdro wia, (2) do świad czeń
opie ki zdro wot nej, (3) do in -
tym no ści i god no ści, (4)
do po uf no ści (ina czej ta jem -
ni cy in for ma cji), (5) do zgo -
dy na in ter wen cję
me dycz ną, (6) do in for ma -
cji, (7) do do ku men ta cji me -
dycz nej, (8) do do dat ko wej
kon sul ta cji/opi nii le kar skiej,
(9) do po sza no wa nia ży cia
pry wat ne go, (10) do opie ki
dusz pa ster skiej, (11) do
umie ra nia w spo ko ju, (12)
do zgła sza nia nie po żą da -
nych dzia łań pro duk tów
lecz ni czych, (13) pra wo
sprze ci wu czy (14) pra wo
do prze cho wa nia rze czy
war to ścio wych.

Ka żdy za bieg, ka żda in -
ter wen cja le kar ska czy
w koń cu ka żda for ma le cze -
nia (je że li nie sta no wi bez -
po śred nie go za gro że nia dla
zdro wia i ży cia) win na od -
być się po uzy ska niu
uprzed niej świa do mej i do -
bro wol na zgo dy pa cjen ta.
Ozna cza to, iż mu si my ro zu -
mieć cel i prze bieg za bie gu,
spo dzie wa ne ko rzy ści oraz
ry zy ka zwią za ne z je go
prze bie giem. Prze kaz po wi -
nien być rze tel ny, wszech -
stron ny, do sto so wa ny
do mo żli wo ści zro zu mie nia
ich przez pa cjen ta. Jed nym
sło wem po win ni śmy po sia -
dać ca ły szerg in for ma cji,
aby udzie lić na szej zgo dy.
Dla cze go jest to ta kie wa -
żne? Wy ra ża jąc zgo dę, za -
wie ra my swo je go ro dza ju
umo wę. Zgo da mu si być sa -
mo dziel na, le gal na, swo -
bod na, świa do ma, (za wsze)
uprzed nia i kon kret na (nie
ogól na!) Le karz ma obo wią -
zek po in for mo wa nia o dia -

gno zie, ro ko wa niach, per -
spek ty wach, ewen tu al nych
mo żli wych in nych al ter na -
tyw nych me to dach le cze nia.

Pa mię taj my, aby sa mi
przy po mi nać le ka rzo wi
o in nych za ży wa nych le -
kach prze pi sa nych przez in -
ne go spe cja li stę. Nie bój my
się py tać i pro sić o po wtó -
rze nie czy wy ja śnie nie
w zro zu mia łym ję zy ku. 

W ka żdym cza sie ma my
rów nież pra wo do wglą du
w na szą do ku men ta cję me -
dycz ną, do jej ko pii
(za opła tą) czy na wet uzy -
ska nia jej na elek tro nicz nym
no śni ku in for ma cji. W do -
ku men ta cji le karz ma obo -
wią zek wpi sać oprócz
dia gno zy, ro ko wań czy per -
spek tyw rów nież fakt wy ra -
że nia przez pa cjen ta zgo dy
na in ter wen cję me dycz ną,
zgło szo ną chęć kon sul ta cji
z in nym spe cja li stą / za się -
gnię cia dru giej opi nii al bo
pod sta wy od mo wy ta kiej
kon sul ta cji oraz in ne uwa gi
pa cjen ta. Do ku men ta cja me -
dycz na mu si po sia dać po nu -
me ro wa ne stro ny, któ re
za wsze są do stęp ne
do wglą du. Nie mo że być
żad nych skre śleń czy do -
pisków, z wy jąt kiem wska -
za nia pod sta wy, da ty,
wska za nia oso by do ko nu ją -
cej zmia ny i jej wy raź ne go
pod pi su.

Czę sto zda rza ją się sy tu -
acje, w któ rych czy to
z uwa gi na wiek czy stan
zdro wia, sa mi nie je ste śmy
w sta nie wy ra zić zgo dy
na za bieg. Kto wów czas
mo że te go do ko nać w na -
szym imie niu? 

Gdy do szpi ta la tra fia
oso ba star sza, cier pią ca
na de men cję, ale nieubez -
wła sno wol nio na, jej stan
zdro wia nie po zwa la za tem
na uzy ska nie świa do mej do -
bro wol nej zgo dy na za bieg,
do wy ra że nia zgo dy w jej
imie niu upraw nio ny jest

wy łącz nie sąd opie kuń czy,
któ ry wy da je tzw. zgo dę za -
stęp czą. Gdy by pa cjent ten
wy ma gał na tych mia sto wej
po mo cy, le karz mógł by
pod jąć dzia ła nie bez zgo dy
pa cjen ta oraz są du. Gdy by
z pa cjen tem przy był do szpi -
ta la opie kun fak tycz ny, czy -
li czło nek ro dzi ny, mo że on
wy ra zić zgo dę, ale je dy nie
na ba da nia fi zy kal ne oraz
świad cze nia zdro wot ne, któ -
re nie nio są ze so bą pod wy -
ższo ne go ry zy ka (zgo da
sub sy diar na). Opie kun fak -
tycz ny – czło nek ro dzi ny
– nie mo że wy ra zić zgo dy
na za bieg ope ra cyj ny.

Pa mię taj my rów nież, iż
in for ma cja me dycz na ob ję ta
jest ta jem ni cą. Do stęp
do niej po sia da je dy nie krąg
osób przez nas do te go upo -
wa żnio ny. War to za tem
przed pod da niem się za bie -
go wi usta lić, kto bę dzie
mógł do ko nać wglą du w na -
szą do ku men ta cję me dycz -
ną. W przy pad ku bra ku
zwol nie nia oso by trze ciej
z ta jem ni cy le kar skiej, gdy
pa cjent jest nie przy tom ny
lub w szo ku i nie mo że
udzie lić zgo dy na udzie le nie
in for ma cji oso bom trze cim
oraz gdy pa cjent nie ukoń -
czył 16 lat, le karz udzie la in -
for ma cji oso bie bli skiej, tzn.
ma łżon ko wi, krew ne mu,
po wi no wa te mu do dru gie go
stop nia w li nii pro stej,
przed sta wi cie lowi usta wo -
we mu, oso bie po zo sta ją cej
we wspól nym po ży ciu lub
oso bie wska za nej przez pa -
cjen ta. Le karz nie jest na to -
miast zwią za ny ta jem ni cą
le kar ską, gdy jej za cho wa -
nie mo gło by sta no wić nie -
bez pie czeń stwo dla ży cia
lub zdro wia pa cjen ta lub in -
nych osób. 

Pod su mo wu jąc, chcia ła -
bym zwró cić Pań stwa uwa -
gę, iż war to za da wać
py ta nia i być do cie kli wym.
W koń cu to o na sze zdro -

wie i ży cie się roz cho dzi.
Nie mo że my go dzić się
na na ru sza nie pra wa do in -
for ma cji. Le karz mu si wy -
ja śnić i od po wie dzieć
na py ta nia. Mu si rów nież
wziąć pod uwa gę wiek
i scho rze nia pa cjen ta.

Oso bom star szym, ma ją -
cym pro ble my ze słu chem
le karz po wi nien wy raź nie
i po wo li przed sta wić klu -
czo we in for ma cje. Po wi -
nien być przede wszyst kim
cier pli wy oraz trak to wać
pa cjen ta z god no ścią. Nie
gódź my się na „5 mi nu to we
wi zy ty w ga bi ne cie”, nie
gódź my się na ba da nie
w obec no ści osób trze cich
(np. pie lę gniar ki), nie gódź -
my się na na ru sza nie na szej
pry wat no ści, gdy pod czas
ba da nia ro ze bra ni (daj Bo -
że tyl ko) do pa sa,
przy otwar tym oknie w zi -
mie cze ka my aż le karz
skoń czy roz ma wiać z pie lę -
gniar ką o swo im no wym
sa mo cho dzie. Ma my pra wa
i po win ni śmy je eg ze kwo -
wać. W przy pad ku na ru -
szeń re aguj my
bez po śred nio w ga bi ne cie,
po wyj ściu u prze ło żo ne go
pla ców ki me dycz nej lub/
i bez po śred nio skła da jąc
(ta kże ano ni mo wo) skar gę
do rzecz ni ka praw  pa cjen -
ta. 

Adw. dr Aga ta Wo liń ska -
-Umscha den

Pro wa dzi mię dzy na ro do wą kan -
ce la rię z sie dzi bą w Gdań sku

i w Wied niu, spe cja li zu ją cą się
w pra wie me dycz nym i pra wie
far ma ceu tycz nym oraz pra wie

mię dzy na ro do wym (ze szcze gól -
nym na ci skiem na pra wo au -

striac kie).

PO RAD NIK

Pra wa pa cjen ta

Dariusz Wiliński
Prezes Fundacji
„Sztuka Życia“ - Niepokonani

-�Oddajemy��do�rąk�Państwa
kolejny,�WIĘKSZY numer�Naszej
-�Waszej�gazety.�Opisujemy�w�niej
sukcesy,�które�osiągnęliście,
wszystko�to,�czym�warto�się
pochwalić.�
Zapraszam�do�wspólnego

redagowania�„NIEPOKONANYCH“�-�bo�właśnie�taki�tytuł�nosi
ta�jedyna�i�niepowtarzalna�gazeta.�Na�adres�redakcji:
sztukazycia@op.pl proszę�przesyłać�listy�i�zdjęcia�pokazujące
i�opisujące�słoneczne�życie�codzienne�ludzi
niepełnosprawnych�i�w�podeszłym�wieku��oraz�rodzin
wielodzietnych.

Zapraszamy�do�współpracy

Fundacja Sztuka Życia - Niepokonani poszukuje:
bbeezziinntteerreessoowwnnyycchh  ssppoonnssoorróóww,,  lluuddzzii  wwiieellkkiieeggoo  sseerrccaa,,

kkttóórrzzyy  cchhccąą  wwssppóółłpprraaccoowwaaćć  zz  nnaammii
Celem fundacji jest spełnianie marzeń osób niepełnosprawnych

i ludzi w podeszłym wieku. Chęć pokazania innej, lepszej strony życia.
KKoonnttaakktt..  551100--008866--999999    lluubb  sszzttuukkaazzyycciiaa@@oopp..ppll

Je ste śmy pierw szą i je dy ną
szko łą w Trój mie ście (rok za -
ło że nia 2010), wy spe cja li zo -
wa ną i na sta wio ną w ca ło ści
na ak ty wi za cję gru py wie ko -
wej 50+ po przez ta niec to wa -
rzy ski i co un try.

Szko ła po wsta ła spe cjal nie
z my ślą o tro chę star szej ak tyw -
nej „mło dzie ży” i to wy ró żnia
nas spo śród in nych szkół tań ca.
Po mysł stwo rze nia szko ły po -
wstał z do świad czeń za wo do -
wych in struk to ra i je go
wie lo let niej pa sji do tań ca. Zbli -
żo ny wiek kur san tów da je im
po czu cie swo bo dy i kom for tu
oraz sprzy ja przy ja znej at mos -
fe rze. Spo sób pro wa dze nia za -
jęć do sto so wa ny jest
do po trzeb, mo żli wo ści i ocze -
ki wań uczest ni ków. Na sza ofer -
ta obej mu je kom plek so wą

ak ty wi za cję po przez ta niec to -
wa rzy ski, wpły wa jąc na styl
spę dza nia wol ne go cza su.

Dla te go do dat ko wo ofe ru je -
my Pań stwu: spo tka nia w Klu -
bie Sym pa ty ków Tań ca
To wa rzy skie go 50+ „Let’s
Dan ce”, spo tka nia w Klu bie La -
dy La ti no & Co un try 50+,
udział w ba lach, wcza sy z tań -
cem, let nie warsz ta ty, week en -
dy z tań cem dla Pań. Wszyst kie
na sze dzia ła nia spo wo do wa ły,
że na si kur san ci czu ją się u nas
bar dzo do brze, a gru py two rzą
jed ną ta necz ną ro dzi nę.

Cie szy my się, gdy wi dzi my
ja ką ra dość i pa sję ta necz ną za -
szcze pi li śmy na szym tan ce -
rzom 50+.

Za pra szam po wię cej in for -
ma cji o na szej szko le na stro nę
www.ta nie c50plus.pl

Szko ła Tań ca 50+
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W Gdań sku funk cjo nu je miej skie
cen trum wo lon ta ria tu, któ re zaj mu je
się wspie ra niem ak tyw no ści wo lon ta -
riac kiej se nio rek i se nio rów. Or ga ni zu -
je pro gra my i pro jek ty ak ty wi zu ją ce
miesz kań ców Gdań ska w wie ku 60 lat
i wię cej, in te gru je śro do wi sko se nior -
skie i współ pra cu je z klu ba mi, ko ła mi
se nio rów. W ra mach swo ich dzia łań
or ga ni zu je co ro ku dwie edy cje Gdań -
skie go Fun du szu Se nio ral ne go.

Do dat ko wo umo żli wia wszyst kim
za in te re so wa nym wo lon ta ria tem do tar -
cie do or ga ni za cji po za rzą do wych i in -
sty tu cji, któ re po trze bu ją wspar cia.

Czym jest Gdań ski
Fun dusz Se nio ral ny? 

To wspar cie fi nan so we ini cja tyw
czy wy da rzeń two rzo nych przez se -
nio rów, w wy so ko ści 500 zł, któ rych
od bior ca mi mo gą być sa mi se nio rzy,
jak i wszy scy miesz kań cy Gdań ska.
Fun dusz jest dla osób, któ rzy chcą
zro bić coś na rzecz in nych, ma ją
ocho tę ak tyw nie i kre atyw nie spę dzać
wol ny czas, po zna jąc no wych lu dzi
i no we za ję cia. W po przed nich edy -
cjach zre ali zo wa no łącz nie 247 ini -
cja tyw na łącz ną kwo tę 123 500 zł,
a two rzy ło je ok. 1300 se nio rów
z Gdań ska.

Ma my na koncie wie le ró żno rod -
nych ini cja tyw – mó wi Agniesz ka Bu -
czyń ska, pre zes Re gio nal ne go
Cen trum Wo lon ta ria tu w Gdań sku.
Nie któ rzy se nio rzy or ga ni zu ją im pre -
zy in te gra cyj ne dla miesz kań ców
dziel ni cy, in ni ple ne ry ma lar skie,
a jesz cze in ni spa ce ry z kij ka mi. Gdań -
ski Fun dusz Se nio ral ny nie ogra ni cza
po my słów, ale sta wia na te ini cja ty wy,
gdzie se nio rzy da ją coś od sie bie – są
wo lon ta riu sza mi, są otwar ci na in nych
se nio rów. W tym ro ku pro gram Gdań -
skich Dni Se nio ra prze peł nio ny jest
ini cja ty wa mi stwo rzo ny mi i zor ga ni -
zo wa ny mi przez sa mych se nio rów. To
efekt ogło szo ne go kon kur su na ini cja -
ty wy w ra mach Gdań skich Dni Se nio -
ra.

Oprócz for mu ły Gdań skie go Fun -
du szu Se nio ral ne go za pra sza my
wszyst kich do ak tyw no ści wo lon ta -
riac kiej na co dzień. Wo lon ta riat to
ak tyw ność dla wszyst kich – mó wi
Bu czyń ska. Wśród wo lon ta riu szy ma -
my du żą licz bę se nio rów. Dla tych,
któ rzy ma ją po kła dy ener gii, tro chę
cza su lub po pro stu chcą dzia łać, ist -
nie je wie le or ga ni za cji po za rzą do -
wych, któ re po sia da ją ofer tę dla
se nio rów. O wszyst kich mo żli wych
for mach ak tyw no ści wo lon ta riac kiej

do wie cie się na stro nie wo lon ta riatg -
dansk. pl. – do da je.

Co da je wo lon ta riat?
To przede wszyst kim for ma spę dza -

nia ak tyw nie cza su wol ne go, pod czas
wo lon ta ria tu po zna je my wie le no wych
osób, uczy my się cze goś no we go, mo -
że my po dzie lić się swo imi do świad -
cze nia mi, mo że my ko muś po móc.
Ka żdy z wo lon ta riu szy od naj du je
w wo lon ta ria cie coś dla sie bie. 

Je śli chcesz do wie dzieć się wię cej
o wo lon ta ria cie se nio rów lub o Gdań -
skim Fun du szu Se nio ral nym, od wiedź
stro nę wo lon ta riatg dansk. pl lub sie -
dzi bę Re gio nal ne go Cen trum Wo lon -
ta ria tu w Gdań sku, któ ra mie ście się
w bu dyn ku Eu ro pej skie go Cen trum
So li dar no ści, pl. So li dar no ści 1
w Gdań sku (3 pię tro, 3.27). Biu ro Cen -
trum Wo lon ta ria tu otwar te jest od po -
nie dział ku do piąt ku, a ofer ty, na któ re
po szu ki wa ni są wo lon ta riu sze, do stęp -
ne są on li ne: www.wo lon ta riatg -
dansk.pl

Kon takt:
Re gio nal ne Cen trum Wo lon ta -

ria tu w Gdań sku
pl. So li dar no ści 1/ 3.27

(III pię tro, bu dy nek Eu ro pej skie go
Cen trum So li dar no ści)
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WAR TO BYĆ AK TYW NYM!

Sąak tyw ni, dzia ła ją
dla sie bie wza -
jem nie i naj bli -

ższej spo łecz no ści.
Uczest ni czą czyn nie w ży ciu
mia sta. Ma ją swój fun dusz,
w ra mach któ re go mo gą zdo -
być fi nan so wa nie swo ich po -
my słów. Kie dy za cho ru ją lub
po gor szy się im stan zdro wia,
–mo gą sko rzy stać z przy go -
to wa nej ofer ty po mo co wej
i pi lo ta żo wych pro gra mów
opie ki.  Osób w wie ku 60 lat
i wię cej za mel do wa nych jest
w Gdań sku po nad 120 ty się -
cy!

Co czwar ty miesz ka niec
na sze go mia sta znaj du je się
w wie ku eme ry tal nym. Gdań -
skich se nio rów jest już po -
nad 120 ty się cy. I co ro ku
przy by wa im lat. Z my ślą
o nich mia sto przy go to wa ło
bo ga tą ofer tę po zwa la ją cą
roz wi jać im swo je pa sje i za -
in te re so wa nia oraz dzia łać
spo łecz nie.  Dla tych se nio -
rów, któ rzy ma ją po mysł
i dzia ła ją w spo sób nie for -
mal ny, mo żli wo ścią otrzy ma -

nia do fi nan so wa nia jest
Gdań ski Fun dusz Se nio ral ny.
W jego ra mach, do fi nan so -
wa ny kwo tą do 500 zł mo że
być do wol ny po mysł, któ re -
go od bior ca mi bę dą miesz -
kań cy Gdań ska.

- Gdań scy se nio rzy są ak -
tyw ni, lu bią spę dzać czas ra -
zem, a co naj wa żniej sze
do swo ich dzia łań an ga żu ją
ró wie śni ków, da jąc do bry
przy kład in nym gru pom wie -
ko wym - mó wi Piotr Ko wal -
czuk, za stęp ca pre zy den ta ds.
po li ty ki spo łecz nej - to z my -
ślą o nich dzia ła Gdań ski
Fun dusz Se nio ral ny, któ ry
ma po móc im w spo sób ak -
tyw ny spę dzać je sień ży cia.

My śląc o wspie ra niu ak -
tyw no ści osób star szych i za -
chę ca niu ich do czyn ne go
udzia łu w ży ciu mia sta, two -
rzy my ka len darz wy da rzeń
cy klicz nych. Na le żą do nich
Kon cert z oka zji Dnia Bab ci
i Dziad ka, bez płat ne wy da -
rze nie or ga ni zo wa ne od 2007
r.; Po mor ski Pik nik Se nio ra
or ga ni zo wa ny w ra mach ob -

cho dów Mię dzy na ro do we go
Dnia Praw Osób Star szych,
Kon kurs „Ak tyw ni Se nio -
rzy”, w któ rym na gra dza -
na jest ak tyw ność
spo łecz na se nio rów, Miej ski
Bal Se nio ra, wy da rze nie or -
ga ni zo wa ne co rocz nie
od 2006 r. w ra mach ob cho -
dów Mię dzy na ro do we go
Dnia Osób Star szych z udzia -
łem 500 se nio rów  czy
w koń cu Gdań skie Dni Se -
nio ra – od by wa ją ce się
w paź dzier ni ku ja ko cykl wy -
da rzeń de dy ko wa nych głów -
nie se nio rom, ale ta kże
przed się wzięcia o cha rak te rze
mię dzy po ko le nio wym, od by -
wa ją ce się w ró żnych czę -
ściach mia sta, w ob sza rach:
zdro wie, sport i re kre acja,
edu ka cja, kul tu ra. Co ro ku
ofer ta Gdań skich Dni Se nio ra
jest wzbo ga ca na dzię ki
współ pra cy z no wy mi part ne -
ra mi włą cza ją cy mi się w jej
two rze nie. Szcze gól nym za -
in te re so wa niem wśród se nio -
rów cie szą się kon cer ty
i warsz ta ty kom pu te ro we.

Dni Se nio ra są też oka zją, by
przy po mnieć oso bom star -
szym, jak wa żna jest pro fi lak -
ty ka zdro wot na. W tym ce lu
or ga ni zo wa ne są wy kła dy,
spo tka nia i bez płat ne ba da nia. 

W bie żą cym ro ku wie le
uwa gi po świę co no pro ble -
mo wi po gar sza ją ce go się
zdro wia. Na si se nio rzy co raz
czę ściej po trze bu ją opie ki
spe cja li stów. Z my ślą o tych
oso bach, któ re z ra cji swo je -
go wie ku po trze bu ją więk -
sze go wspar cia,
uru cho mio no w Gdań sku
dwa pi lo ta żo we pro jek ty te -
le opie ki. Roz bu do wa ne
o usłu gi miękkie, ta kie jak
re gu lar ny kon takt se nio ra
z opie ku nem, drob ne po mo -
ce w co dzien nym ży ciu czy
sa mo po moc są siedz ka.

Dla tych se nio rów, któ rzy
przy wią zu ją wa gę do swo je -
go sta nu zdro wia i sa mo po -
czu cia, Gdań ski Ośro dek
Pro mo cji Zdro wia przy go to -
wał pro gram Trze ci Wiek
w Zdro wiu. W ra mach te go
pro jek tu se nio rzy nie tyl ko

dba ją re gu lar nie o swo je
zdro wie i ko rzy sta ją z po -
mo cy le ka rzy spe cja li stów,
ale rów nież spę dza ją ak tyw -
nie czas, in te gru jąc się z in -
ny mi se nio ra mi.

Gdań scy se nio rzy ma ją
rów nież mo żli wość sko rzy -
sta nia z roz wią za nia, ja kim
jest Ko per ta Ży cia. Do tej
po ry wśród osób star szych
roz kol por to wa no kil ka ty -
się cy ta kich ko pert. Dzię ki
te mu sys te mo wi oso ba star -
sza w sta łym miej scu prze -
cho wu je pod sta wo we
in for ma cje do ty czą ce sta nu
zdro wia i przyj mo wa nych
le karstw. Sys tem ten spraw -
dza się szcze gól nie w go -
spo dar stwach do mo wych
pro wa dzo nych przez sa mot -
nych se nio rów. Ko per ty Ży -
cia uła twia ją po moc, ja ką
nio są ra tow ni cy me dycz ni
w sy tu acjach za gro że nia ży -
cia osób star szych. Je ste -
śmy pew ni, że te i no we
ini cja ty wy bę dzie my mo gli
w po wo dze niem roz wi jać
i kon ty nu ować.

Bo ga ta ofer ta za jęć roz wi -
ja ją cych ta len ty i zdol no ści
se nio rów to wi zy tów ka
Gdań ska. Za ję cia spor to we,
ar ty stycz ne, kul tu ral ne, wy -
kła dy i warsz ta ty organizuje
się na ka żdym osie dlu. Za ję -
cia dla osób star szych od by -
wa ją się w do mach
są siedz kich, fi liach Wo je -
wódz kiej i Miej skiej Bi blio -
te ki Pu blicz nej, fi liach
Gdań skie go Ar chi pe la gu
Kul tu ry, a ta kże w bu dyn kach
szkol nych. Se nior w szko le
ni ko go nie dzi wi, czy to bę -
dzie oso ba star sza bio rą ca
udział w wy kła dach Aka de -
mii lub Uni wer sy te tu Trze -
cie go Wie ku, czy to
na za ję ciach in te gru ją cych
w jed nej ze szkół pod sta wo -
wych. Cie szy my się z ro sną -
ce go za in te re so wa nia
se nio rów two rzo ną dla nich
ofer tą i ma my na dzie ję, że
chęt nych do ak tyw ne go spę -
dza nia cza su bę dzie coraz
wię cej.

Se nior w wiel kim mie ście

Pałac Młodzieży w Gdańsku
chęt nie współ pra cu je
z gdań ski mi se nio ra -
mi. W ze szłym ro ku
szkol nym se nio rzy
go ści li w na szej pla -
ców ce wie lo krot nie.
Uczest ni czy li mię dzy
in ny mi w warsz ta tach
ce ra micz nych, pla -
stycz nych, w wie lo -
p o  k o  l e  n i o  w y m
ka ra oke oraz wspól -
nie z na szy mi uczest -
ni ka mi za jęć
wo kal nych na gra li
pły tę z ko lę da mi. Ra -
zem zor ga ni zo wa li -
śmy rów nież
„Wie lo po ko le nio wą
Wi gi lię”, fe styn „Se -
nio rzy Śród mie ścia
i Pa łac Mło dzie ży – Mia stu” oraz dzia ła li śmy wspól nie
na rzecz 25. Fi na łu Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy.
Wszyst ko to słu ży bu do wa niu i wzmac nia niu re la cji mię dzy po -
ko le nio wych, po zna wa niu po trzeb ró żnych grup wie ko wych,
wza jem nemu ucze niu się za rów no dzie ci, jak i osób star szych
oraz zwięk sze niu za an ga żo wa nia lo kal nej spo łecz no ści we
wspól ne dzia ła nia. 
W nad cho dzą cym ro ku szkol nym z przy jem no ścią bę dzie my
kon ty nu ować na szą współ pra cę z se nio ra mi – lu bi my by wać ze
so bą, po zna wać sie bie na wza jem i w spo sób kre atyw ny spę dzać
czas. Już 4 paź dzier ni ka, 2017 r. za pra sza my na „Wie lo po ko le -
nio wy Pik nik Że glar ski” w ra mach któ re go pro po nu je my rejs
ża glów ką, śpie wa nie szant i wspól ny grill. W li sto pa dzie zor ga -
ni zu je my dru gą edy cję „Pa trio tycz ne go ka ra oke”, a w okre sie
świąt Bo że go Na ro dze nia przy go tu je my wspól ny kon cert „Hej,
ko lę do leć”. Pla nu je my rów nież wie lo po ko le nio we warsz ta ty
ar ty stycz ne, wspól ne fe sty ny i pik ni ki. Szcze gó ły we wrze śniu
na stro nie na szej pla ców ki – www.pmg dansk.pl
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Dokończenie ze str. 1

- Po cho dzi Pan ze zna -
nej ro dzi ny  po li ty ków.

Mój oj ciec naj pierw był
biz nes me nem, po tem zo stał
po li ty kiem. Po uzy ska niu
przez Ni ge rię nie pod le gło ści
peł nił funk cję, któ rej od po -
wied ni kiem w Pol sce jest
wo je wo da, je go brat też
dzia łał w po li ty ce, był mi ni -
strem.

- Przy zna ję, ja ko dziec ko
nie zna łem re aliów ży cia
w Ni ge rii. Kie dy w cza sie
wa ka cji jeź dzi li śmy na wieś,
dzi wi łem się, że in ne dzie ci
z bied niej szych ro dzin cho -
dzą bo so, nie ma ją bu tów.
Kie dy sko czy łem szko łę,
stu dio wa łem pe da go gi kę
i te atro lo gię. Po tem by łem
na uczy cie lem. Po ro ku wy -
je cha łem do La gos (da wa -
na sto li ca Ni ge rii), gdzie
pra co wa łem tro chę w te le -
wi zji i ubez pie cze niach, ale

zde cy do wa łem się opu ścić
kraj.

- Pa na oj ciec był prze -
ciw ny...

- Je stem naj star szym sy -
nem – pier wo rod nym, choć
mam dwie star sze sio stry,
Oj ciec uwa żał, że mam
wszel kie szan se zro bie nia
ka rie ry w swo im kra ju, ale ja
chcia łem je chać za gra ni cę,
po zna wać świat. Wy bra łem
Hisz pa nię, na wet szko łę
(uni wer sy tet w sto li cy) mia -
łem za ła twio ną, ale ty dzień
przed mo im wy jaz dem
do Ma dry tu przy je chał ko le -

ga, któ ry stu dio wał w Pol sce
i na mó wił mnie do przy jaz -
du. Po wie dział, że tu jest tak
ta nio, że za 50 do la rów mo -
żna żyć ca ły mie siąc, a po -
nie waż zja wi łem się ja ko
pry wat ny stu dent, bez sty -
pen dium i bez wspar cia oj -
ca, więc to by ło wa żne.

- Ta ka de cy zja to był od -
wa żny krok. W Pol sce
skoń czył Pan stu dia praw -
ni cze  na Uni wer sy te cie
Gdań skim.

- Przy je żdża jąc tu taj, już
by łem bar dzo świa do mym
czło wie kiem, wie dzia łem,
cze go chcę, cze go nie,
a chcia łem po znać kul tu rę
i tra dy cje pol skie. Od sa me -
go po cząt ku wie dzia łem, że
jak nie zin te gru ję się, nie
mam szans, aby ją po znać.
In ni stu den ci sie dzie li
w aka de mi ku w swo im gro -
nie, nie by ło broń Bo że żad -
ne go wy cho dze nia, bo a nuż
zo sta ną po bi ci.

Mie li mi za złe, że czę sto
wy cho dzę na mia sto i mie -
szam się z Po la ka mi. Ostrze -
ga li kie dyś wró cisz
z pęk nię tą czasz ką, ale ja koś
nie wró ci łem. 

Więk szość z tych stu den -
tów po otrzy ma niu dy plo mu
wy je żdża z po wro tom
do swo je go kra ju, ale jak ich
za py tać o kul tu rę i tra dy cje
w Pol sce, to nie po wie dzą
ani sło wa, bo nie wie dzą.
Więc za czą łem się in te gro -
wać po przez mu zy kę z chło -
pa ka mi z Aka de mii Sztuk
Pięknychj. Już na pierw -

szym ro ku stu diów za ło ży -
łem ze spół. 

Do dzi siaj je ste śmy
w przy jaź ni i gra my ra zem,
co praw da rza dziej, ale gra -
my.

- Zna ne jest Pa na za in te -
re so wa nie ka szubsz czy zną,
jak po wsta ło?

-To był pierw szy ty dzień
mo je go po by tu w Pol sce (25
lat te mu), kie dy usły sza łem,
że ktoś mó wi do dru gie go
„Ty Ka szu bie,  a tam ten pro -
te stu je; „Ja nie je stem Ka -
szub”. Za czą łem py tać; kto
to jest Ka szub? Z przy ja cie -
lem ze stu diów po je cha li -
śmy do Kar tuz do je go
ro dzi ców. Oni mó wi li zu peł -
nie in nym ję zy kiem, któ re go
ja nie ro zu mia łem, ale to
mnie za in spi ro wa ło, za cie -
ka wi ło...

- Czy spo ty kał się Pan
z ob ja wa mi nie to le ran cji
i agre sji?  

- Wia do mo, że do pó ki
czło wiek ży je, mu si mieć
ja kieś przy go dy, więc ze
mną też tak by ło. Czę sto
po zna ję świet nych lu dzie,
któ rzy mnie przyj mu ją ser -
decz nie. Zaw sze dzi wię się,
że są ta cy otwar ci. Cza sa mi
jed nak jest go rzej i tak by ło
pod czas kon tak tu z na ro -
dow ca mi. Jed no spo tka nie
by ło na wet do syć bru tal ne,
znisz czy li mi sa mo chód,
po ma za li sło wa mi ob raź li -
wy mi. Au to za bra li i wbi li
w me ta lo wy słup aż do sil -
ni ka, do dzi siaj nikt nie zo -
stał zła pa ny. Dzię ki
so li dar no ści ar ty stów, któ -
rzy po sta no wi li ze brać pie -
nią dze, że by ku pić mi no wy
sa mo chód, nie za ła ma łem
się. Ale po wie dzia łem -
nie!  Mu szę mieć to sa mo
au to, wy star czy je od re stau -
ro wać,  chcę że by oni wie -
dzie li, że się nie bo ję.

- W cią gu jed ne go dnia
ar ty ści ze bra li pie nią dze...

- I to mi da ło ogrom ne,
ogrom ne po czu cie bez pie -
czeń stwa. Ta świa do mość,
że są jed nak lu dzie, któ rzy
chcą, że bym tu zo stał, któ -
rym się po do ba to, co ja ro -
bię. A że jest gru pa osób,
któ rym się to nie po do ba, to
nie po wód, że by się cho wać
w ja kiejś dziu rze...

- Skoń czył Pan stu dia
w 1988 ro ku, co by ło da -
lej?

- Po je cha łem do mo jej oj -
czy zny, kie dy wró ci łem, za -
ło ży łem fir mę, im por-
to wa łem ar ty ku ły spo żyw -
cze z Ni ge rii: orzesz ki, pest -
ki sło necz ni ka, tu taj
na Ka szu bach mia łem pa lar -
nię i roz pro wa dza łem to war
po skle pach.

- Jed no cze śnie nie za -
prze stał Pan dzia łal no ści
ar ty stycz nej...

– Cóż, z sa mej kul tu ry
i dzia łal no ści ar ty stycz nej
nie da się żyć (śmiech).

- A jed nak po sta no wił
Pan po wa żnie za jąć się
kul tu rą i wy grał kon kurs
na dy rek to ra De par ta men -
tu ds. Kul tu ry Urzę du
Mar szał kow skie go, ale
szyb ko zre zy gno wał, dla -
cze go?

– Po nie waż by ła to pra ca
urzęd ni cza, a ja je stem czło -
wie kiem praktyki. Mo głem
ją wy ko ny wać, bo je stem
praw ni kiem z wy kształ ce -
nia, więc po roz ma wia łam
z mar szał kiem i tak zo sta łem
dy rek to rem NCK.

- Po cząt ki by ły trud ne...
- Je stem tu 13 lat, kie dy

obej mo wa łem sta no wi sko
dy rek to ra, tu by ło jak w pie -
kle. Lu dzie się śmia li, że
pod ło żo no mi bom bę, ale
jak wi dać tę bom bę uda ło mi
się roz bro ić, nie wy bu chła.
In sty tu cja zo sta ła zre for mo -
wa na, zre struk tu ry zo wa na,
za czę li śmy dzia łać.

Stwo rzy łem świet ny ze -
spół, za trud ni łem też no -
wych lu dzi. Dzi siaj
Nad bał tyc kie Cen trum Kul -
tu ry nie jest ta kie jak kie dyś.

Znacz nie roz sze rzy li śmy
dzia łal ność. Przez sześć lat
pro wa dzi li śmy se kre ta riat
Ars Bal ti ca – jest to or ga ni -
za cja ds. kul tu ry państw bał -
tyc kich, któ ra  funk cjo nu je
pod au spi cja mi Ra dy Państw
Mo rza  Bał tyc kie go.
Do państw człon kowskich
sie ci Ars Bal ti ca na le żą
wszyst kie pań stwa Ra dy
Państw Mo rza Bał tyc kie go
z wy jąt kiem Is lan dii. W la -
tach 2004 – 2009 se kre ta riat
sie ci mie ścił się przy Nad -
bał tyc kim Cen trum Kul tu ry

w Gdań sku. Je ste śmy bar -
dzo roz po zna wal ni w Eu ro -
pie. Na pew no suk ce sem
by ło stwo rze nie Cen trum
Kul tu ry w św. Ja nie.

- Nie by ło  ła two po łą czyć
sa crum i pro fa num. Oł tarz
jest po jed nej stro nie świą ty -
ni, a sce na po dru giej stro -
nie.

Więc za pro jek to wa li śmy
sie dze nia ob ro to we, raz
wier ni zwró ce ni są w stro nę
oł ta rza, gdy wie czo rem jest
kon cert, ob ra ca ją się w stro -
nę sce ny. Ra tusz też uwa -
żam za nasz suk ces. Kie dy
ob ją łem to sta no wi sko, dach
był tak sta ry, że da chów ki
spa da ły na sa mo cho dy par -
ku ją ce obok bu dyn ku. Mam
wspa nia ły ze spół,  za czy na -
ją wy my ślać ró żne rze czy,
w wie lu dzie dzi nach. Ma my
mnó stwo fe sti wa li, to jest je -
dy na in sty tu cja kul tu ry, któ -
ra w cią gu ro ku re ali zu je
trzy fe sti wa le; Dźwię ki Pół -
no cy, Fe sti wal Kul tur Świa -
ta „Okno na świat”  i Swo je
po ko chaj cie, czy li Mię dzy -
na ro do wy Fe sti wal Or kiestr
Dę tych, któ ry re ali zu je my w
re gio nie.

– Czym się zaj mu je Po -
mor skie Sto wa rzy sze nie
„Je den świat”?

- Nie for mal nie zo sta ło za -
ło żo ne w la tach 90. aby two -
rzyć dia log między-
kul tu ro wy.

Two rzą go ar ty ści, ale też
biz nes me ni.  To jed na z
pierw szych po za rzą do wych
or ga ni za cji  kul tu ry w Trój -
mie ście. Jak ktoś mnie py ta,
a co ja ro bię w Nad bał tyc -

kim Cen trum Kul tu ry -
śmie ję się i mó wię, że to sa -
mo co w „Jed nym świe cie”
tyl ko na więk szą ska lę.  Sto -
wa rzy sze nie też or ga ni zu je
wy sta wy, kon fe ren cje, fe sti -
wa le.  Opusz cza my So pot i
szu ka my sie dzi by w Gdań -
sku.

- Naj bli ższe pla ny...
- Je stem tu w NCK  już 13

lat i wy da je mi się, że moi
pra cow ni cy są wy eks plo ato -
wa ni, ma my tak wie le za -
dań, że lu dzie czu ją się
zmę cze ni. Dla te go pra cu je -
my nad no wą stra te gią, mo -
że war to zmniej szyć ilość
pro jek tów, a jed no cze śnie
po więk szyć te, któ re zo sta ną
wy bra ne, sku pić się bar dziej
na Bał ty ku i re gio nie po mor -
skim. Nie chcę wy koń czyć
pra cow ni ków - żar tu je dy -
rek tor, bo nie za do wo lo ny
pra cow nik jest jak ty ka ją ca
bom ba, gdy wy buch nie
wszy scy po le gną.

- A w Świę tym Ja nie?
- Wy kań cza my ele wa cje.

Za mie rza my od bu do wać
or ga ny bocz ne. Za cho wa ło
się 80 pro cent ich obu do -
wy.  Zaj mu je my się pro jek -
tem „Wi sła nie jed no ma
imię”. Chce my oży wić rze -
kę, przy po mnieć o niej lu -
dziom. Bę dzie my pły wać
po niej. pla nu je my warsz ta -
ty, kon cer ty i in ne wy da rze -
nia. Wi sła ja ko rze ka i
dzie dzic two jest nied oce -
nio na, chce my to zmie nić.
Bę dzie my ta kże  ra zem z
Am ba sa dą Es to nii świę to -
wać od zy ska nie nie pod le -
gło ści przez Es to nię.

Rozmowa kontrolowana...

Nowa strategia dla NCK
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Fotobank.PL
Fo to gra fu je my to, co waż ne. Od 10

lat. Do ku men tu je my naj waż niej sze
wy da rze nia po li tycz ne, kul tu ral ne,
spor to we Po mo rza. Pu bli ku je my
w ga ze tach co dzien nych i ty go dni -
kach. Współ pra cu je my z wy daw nic -
twa mi, fun da cja mi, or ga ni za cja mi
po za rzą do wy mi, agen cja mi even to -
wy mi i PR. Za pew nia my za ple cze fo -
to gra ficz ne kam pa nii po li tycz nych
i spo łecz nych. 

Fo to gra fu je my na po trze by ilu stra -
cji stron in ter ne to wych.

Na sze zdję cia oglą dać moż na w ka -
ta lo gach i fol de rach ma łych firm i du -
żych przed się biorstw.

Je ste śmy obec ni na fir mo wych
even tach i im pre zach in te gra cyj nych.
Two rzy my fo to gra ficz ne pa no ra my
i zdję cia 3D. Mo że my rów nież sfo to -
gra fo wać Twój po mysł.

Za pra szam do współ pra cy.

Ka ro li na Misz tal i ze spół Fo to bank. PL

Gdańsz cza nie 60 plus do -
sko na le wie dzą, że aby cie -
szyć się do brą for mą,
kon dy cją i zdro wiem po
przej ściu na eme ry tu rę, nie
wy star czy re gu lar nie od wie -
dzać le ka rzy. Wa żny jest ta -
kże co dzien ny kon takt z
bli ski mi i zna jo my mi, ak -
tyw ność spo łecz na oraz po -
czu cie bez pie czeń stwa.
„Se nio rze bądź ostro żny!” –
pod tym ha słem funk cjo na -
riu sze gdań skiej Po li cji edu -
ko wać bę dą sę dzi wych
miesz kań ców, pod czas te -
ma tycz nych spo tkań w paź -
dzier ni ku. 

To ta kże ty tuł ak cji pro fi -
lak tycz nej, pro wa dzo nej w
bie żą cym ro ku m.in. przez
Miej ski Ośro dek Po mo cy
Ro dzi nie w Gdań sku, po li -
cję, Gdań ską Spół dziel nię
So cjal ną oraz Ca ri tas, a słu -
żą cej po pra wie bez pie czeń -
stwa osób star szych.
Funk cjo na riu sze pod czas
spo tkań in for mu ją m.in. jak
nie stać się ofia rą na cią ga -
czy i za cho wać ostro żność
w kon tak tach z nie zna jo my -
mi. Pod po wia da ją, w ja ki
spo sób za bez pie czyć miesz -
ka nie pod czas wy jaz du. Jak
się za cho wy wać, aby nie
stać się ofia rą na pa ści, kra -
dzie ży czy in ne go prze stęp -
stwa. Edu ku ją też w
za kre sie bez pie czeń stwa
eko no micz ne go. Pod czas
trzech spo tkań w paź dzier -

ni ku, wpi su ją cych się w ob -
cho dy Gdań skich Dni Se -
nio ra 2017, uczest ni cy bę dą
mo gli nie tyl ko po słu chać
pre wen cyj nych po ga da nek,
ale ta kże obej rzeć fil my
edu ka cyj ne na te mat bez pie -
czeń stwa.

- Do udzia łu za pra sza my
wszyst kie za in te re so wa ne,
ak tyw ne oso by star sze  –
mó wi Ma ciej By lic ki, kie -
row nik Wy dzia łu In te gra cji
i Re ha bi li ta cji MOPR w
Gdań sku. – Szcze gól nie
pod opiecz nych dzien nych
pla có wek wspar cia, klu bów
sa mo po mo cy i se nior skich.
Ta kże oso by, któ re chcia ły -
by się zin te gro wać, na wią -
zać przy jaź nie. 

Spo tka nia o bez pie czeń -
stwie za pla no wa ne są w:
Dzien nym Do mu Po mo cy
przy uli cy Waj de lo ty 28 a,
Dzien nym Do mu Po mo cy
przy ul. Ster ni czej 2 oraz w
Klu bie Sa mo po mo cy przy ul.
Prze my skiej 21 (o do kład -
nych ter mi nach po in for mu je -
my przed im pre za mi). Ka żde
po trwa oko ło dwóch go dzin.
Oprócz te ma tu bez pie czeń -
stwa w pro gra mie znaj dą się
ta kże  m.in. in te gra cja przy
ka wie i ciast kach, opo wie ści
o pa sjach. Cho dzi bo wiem o
to, by oso by star sze jak naj -
mi lej spę dzi ły wol ny czas,
czer piąc jed no cze śnie z do -
świad czeń pre le gen tów i ró -
wie śni ków.

-  Za le ży nam bar dzo, by
gdań scy se nio rzy mie li mo -
żli wość ak tyw ne go spę dza -
nia cza su wol ne go –
pod kre ślał Piotr Ko wal czuk,
za stęp ca pre zy den ta Gdań -
ska ds. po li ty ki spo łecz nej.
– Dzię ki ró żno rod nej ofer -
cie mo gli w spotkaniach
uczest ni czyć, przez to czuć
się po trzeb ni, ra do śni i speł -
nie ni. Dla osób star szych
wa żne jest ta kże cią głe na -
wią zy wa nie lub od bu do wa
wię zi spo łecz nych. To spra -
wia, że w je sie ni ży cia nie
czu ją się sa mot ni, bo ota cza
ich gro no zna jo mych i przy -
ja ciół.

Do daj my, że or ga ni za cja
spo tkań wy ni ka rów nież z
pro jek tu „Se nio rze, za dbaj o
sło necz ną je sień”, za ini cjo -
wa ne go i pro wa dzo ne go
przez gdań ski MOPR,
Gdań ską Spół dziel nię So -
cjal ną, Sto wa rzy sze nie
Przed się bior czo ści i Re ha -
bi li ta cji w part ner stwie
m.in. z po li cją. Je go ce lem
jest przede wszyst kim dal -
sza ak ty wi za cja oraz po pra -
wa ja ko ści ży cia
miesz kań ców 60+.

Syl wia Res sel, MOPR
w Gdań sku

Pre wen cyj ne spo tka nia se nio rów
z po li cją, do ty czą ce bez pie czeń -
stwa, sta ły się jed nym z ele men -
tów m.in. im prez od by wa ją cych
się pod czas ca łe go ro ku w gdań -
skich pla ców kach wspar cia dla
osób star szych. 

Fot. Ma te ria ły MOPR

Pro fi lak ty ka na rzecz gdań skich se nio rów

Je sień ży cia – ko lo ro wa,
ak tyw na i bez piecz na!
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Gru pę two rzą lau re aci
mię dzy na ro do wych kon kur -
sów i fe sti wa li mu zycz nych.
To pro fe sjo nal ni śpie wa cy
ro dem z Ukra iny, któ rzy za -
wo jo wa li pol skie sce ny: 

- Na zar Tat sy shyn - te -
nor, Ro man Cha va - te nor,
Ihor Ra dvan skyi - te nor,
An driy Stet sh kyi - ba ry ton,
czy li  człon ko wie po pu lar -
ne go kwar te tu Le on Vo ci. 

Oto oni, od daj my im głos
Na zar Tat sy shyn, za ło -

ży ciel ze spo łu
- Śpie wam od szó ste go

ro ku ży cia.  Zaw sze ko cha -
łem śpiew ca łym ser cem! To
by ła mo ja pa sja. Kształ ci łem
głos naj pierw w szko le po -
wszech nej, po tem w śred -
niej, wresz cie zo sta łem
ab sol wen tem Aka de mii Mu -
zycz nej we Lwo wie. A za -
czę ło się od szkol ne go
świę ta z oka zji Dnia Mat ki.
Na uczy ciel ka bar dzo chcia -
ła, by ktoś za śpie wał „Ave
Ma ria” Schu ber ta. Nikt nie
po tra fił te go do ko nać. Na gle
któ ryś z ko le gów spy tał: A
mo że Na zar?  I ja te mu za -
da niu po do ła łem. Po tem
wszyst ko po to czy ło się bły -
ska wicz nie. Ma ma, któ ra na -
tych miast uwie rzy ła w mój
ta lent, wo zi ła mnie po śpie -
wa czych kon kur sach, tak
kra jo wych jak i mię dzy na ro -
do wych. A ja lu bi łem wy stę -
po wać i wy gry wa łem je bez
pro ble mu. Tak się roz pę dzi -
łem w tych suk ce sach, że za -
czą łem ma rzyć o tym, by
śpie wać ope rę! Mo je ma rze -
nia szyb ko się speł ni ły, le d -
wie skoń czy łem 12 lat
za czą łem po pi sy wać się
ope ro wy mi szla gie ra mi na
za wo do wych sce nach i by -
łem w tym na praw dę do bry.
Mo ją po pi so wą  arią, któ ra
ła ma ła wszyst kie ser ca  by ła

„Una fur ti va la gri ma” -  z II
ak tu ope ry „Na pój mi ło sny”
Ga eta no Do ni zet tie go.
Utwór nie ła twy, ale wy so kie
to ny cią gną łem bez pro ble -
mu jesz cze do mu ta cji.  

An driy Stet sh kyi
- I ja za czą łem śpie wać ja -

ko dziec ko. Za nim jed nak to
na stą pi ło, osłu cha łem się w
pięk nym, cie płym  gło sie i
zna ko mi tej mu zy ce, bo do
snu śpie wa ła mi bab cia. A
śpie wa ła nie by le co, tyl ko
me lo dyj ne, wzru sza ją ce,
ukra iń skie ko ły san ki. Gdy
do ro słem, mój  za pał do
śpie wa nia od kry ła i pod sy -
ca ła  na uczy ciel ka mu zy ki.
Po tem skoń czy łem col le ge
mu zycz ny. Po tem mu zycz ny
uni wer sy tet. Mo im ma rze -
niem jest wy stą pić na pro fe -
sjo nal nej, wiel kiej sce nie
ope ro wej.

Ihor Ra dvan skyi
- Je stem naj młod szy w ze -

spo le, naj mniej do świad czo -
ny. Jesz cze stu diu ję w
Aka de mii Mu zycz nej we
Lwo wie. Nie pla no wa łem
śpie wać w kwar te cie, na wet
o tym nie ma rzy łem. Z ko le -
ga mi po zna li śmy się przez
przy pa dek.  A te raz nie wy -
obra żam so bie, by mo je ży -
cie mo gło wy glą dać ina czej.

Ro man Cha va
- Jak moi ko le dzy za czą -

łem śpie wać jesz cze w dzie -
ciń stwie, Ukra ina to jest
prze cież kraj sza le nie roz -
śpie wa ny. Skoń czy łem
szko łę mu zycz ną, te raz
szko lę śpiew bio rąc pry wat -
ne lek cje. Za nim tra fi łem do
ze spo łu, wy stę po wa łem w
chó rach, kwar te tach.
Wciąż pla nu ję do sko na -
lić swój śpiew. To naj -
wa żniej sze - roz wi jać
się w swo im rze mio -
śle. Ni gdy nie
jest tak do -

brze, by nie mo gło być jesz -
cze le piej.

O ze spo le opo wia da
Na zar Tat sy shyn

PO CZĄT KI
- In spi ra cją by li oczy wi -

ście słyn ni trzej te no rzy, ale
po do ba ły mi się i  ta kie gru -
py jak Il di vo czy Il vo lo. Fa -
scy no wa ło mnie to
fe no me nal ne, po ry wa ją ce
współ brz mie nie gło sów. Ta
no wa ja kość, no wa for mu ła
kla sycz nej mu zy ki, spo sób
jej pre zen ta cji jest bli ższy
lu dziom, mo że za chwy cić
nie tyl ko by wal ców ope ry.
Tak po wsta ła idea, by po wo -
łać ze spół czte rech te no rów.
Za dzwo ni łem do An dri ja,
któ ry jest ba ry to nem. Po tem
do Ro ma na, te no ra. Bra ko -
wa ło jesz cze jed ne go, a nie
jest ła two zna leźć w jed nym
mie ście czte rech te no rów, a
jesz cze ta kich, któ rzy mie li -
by czas, a i chęć, by w
czymś ta kim uczest ni czyć.
Któ rzy chcie li by za ry zy ko -
wać ta ki pro jekt. Nie jest też
ła two do pa so wać faj ne czte -
ry gło sy, tak się zgrać, by to
brzmia ło na praw dę atrak cyj -
nie. Któ re goś dnia żo na  An -
dri ja po le ci ła nam
stu diu ją ce go jesz cze wte dy
Iho ra. Po tem wszyst ko po to -
czy ło się bły ska wicz nie. Le -
d wo się skrzyk nę li śmy, a już
na gra li śmy je den klip, le d wo
na gra li śmy klip, a już za -
dzwo nił me na dżer Wi told
Mro zek za pra sza jąc nas do

Pol ski na pierw sze kon cer ty.
Do bór mu zy ków mu siał być
jed nak nie zły, sko ro tak
szyb ko uda ło nam się za ist -
nieć. Wy stą pi li śmy dwa ra -
zy, a już po sy pa ły się
ko lej ne pro po zy cje. Nie
wiem, czy nie bar dziej je ste -
śmy zna ni w Pol sce niż u
nas na Ukra inie.

Po pu lar no ści przy dał nam
na pew no udział w pro gra -
mie Mam Ta lent. Za chwy ci -
li śmy ju ry, mie li śmy owa cje
na sto ją co.

WI ZE RU NEK
- Na szym za mia rem nie

by ło upodob nić się do ko -
goś, na wet  do sie bie na wza -
jem, chcie li śmy się ró żnić,
chcie li śmy po ka zać, że je -
ste śmy ory gi nal ni, wy jąt ko -
wi. Tak  gło so wo jak i
wi ze run ko wo, cha rak te ro lo -
gicz nie. Te ró żni ce oka za ły
się na szym atu tem.  Je den
bar dziej się uśmie cha, in ny
mniej, je den jest za mknię ty
w so bie, in ny szcze gól nie
po do ba się pa niom. Na
pierw szych kon cer tach na -
szym lu strem by ła pu blicz -
ność. Za le ża ło nam na ich
re ak cji. Te sto wa li śmy, co im
się po do ba, cze go ocze ku ją.

PIERWS ZE
KON CER TY
W POL SCE 

- To był cykl kon cer tów
zor ga ni zo wa nych dwa
la ta te mu przez AVIP

g r o  u p ,

agen cję  ar ty stycz ną, któ ra
nas wy pro mo wa ła i z któ rą
współ pra cu je my na te re nie
Pol ski.

- Tre my nie by ło, był in -
ny kło pot. Ostro się roz cho -
ro wa łem. Wy sia dło mi
gar dło. Pech? To ma ło po -
wie dzia ne. Mia ło być „wej -
ście smo ka”, a ja nie mo gę
sło wa z sie bie wy du sić, a co
do pie ro śpie wać!  Przy je -
cha łem z Bar ce lo ny, gdzie
by ło 26 stop ni, do Pol ski,
gdzie by ło mi nus 6. Ró żni ca
tem pe ra tur dla śpie wa ka
dra ma tycz na. Głos po pro stu
znik nął. Trze ba by ło ra to -
wać sy tu ację, nie mo gli śmy
prze cież od wo łać kon cer tu,
to by ło by nie pro fe sjo nal ne.
Tak usta wi li śmy re per tu ar,
by tyl ko trój ka mo gła śpie -
wać, ja po pro stu na sce nie
by łem. Kon cert udał się wy -
jąt ko wo. Nikt się nie zo rien -
to wał. 

MI STR ZO WIE 
- Pa va rot ti i je go to wa rzy -

sze  to kla sycz ny kon ser wa -
tyw ny styl, my chce my
pre zen to wać ro żne for my
śpie wu, zró żni co wa ny re per -
tu ar. I ope rę, i pop ope rę, na -
wet rock. Na sza
pu blicz ność? W pew nym
sen sie, to oczy wi ste, przy -
cho dzą  głów nie ... ko bie ty.
Zaw sze tak sta ra my się za -

cza ro wać gło sem, by
przy szły nas po -
słu chać po
raz ko -

lej ny, i ko lej ny... Zresz tą nie
tra ci my kon tak tu z wi dow -
nią pod czas kon cer tu ani na
chwi lę.

PLA NY I FA NI:
- Fan ki za sy pu ją nas ma -

ila mi. Ma my wier ną pu -
blicz ność i na Ukra inie, i w
Pol sce, na wet na Wę grzech.
Z cza sem - je ste śmy o tym
prze ko na ni -  po ja wią się
pro po zy cje i z in nych kra -
jów. Bar dzo nad tym pra cu -
je my. To kwe stia cza su.

Na sza si ła? To na sze gło -
sy, ener gia, emo cje, któ rych
nie bo imy się oka zy wać,
szcze rość śpie wa nia. Na sce -
nie je ste śmy ta cy jak w ży -
ciu. Au ten tycz ni. Żar, któ ry
ma my w so bie, któ rym dzie -
li my się z pu blicz no ścią mo -
że cza sem tu szo wać wpad ki.
Nie ma ich zbyt wie le, ale
jak jest za du żo emo cji, to
mo żna na przy kład za po -
mnieć słów…  Al bo roz cho -
ro wać się, z czym so bie już
umie my ra dzić. Jak się stra -
ci głos przed wy stę pem, su -
ro we żółt ko nie po mo że. Ale
sen, ow szem. 

NAJ WIĘKS ZE HI TY
- Gdy śpie wa my „Gran de

amo re” - aplauz.  Jak „Be sa -
me mu cho” - dziew czy ny
pła czą. A jak ukra iń ską pio -
sen kę „MA MA” w wy ko na -
niu Ro ma na -  to łka ją

wszy scy. Lu dzie mo gą
nie ro zu mieć słów,

ale emo cje wy ra ża -
ne w mu zy ce, po -
przez pięk ny,
po ry wa ją cy śpiew

to jest ję zyk mię -
dzy na ro do wy. 

Czwór ka ze Lwo wa pod bi ja ser ca pol skich fa nów

Agencja
Artystyczna

LoenVoci
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Ele ganc ka, uśmiech nię -
ta, fi li gra no wa blon -
dyn ka, peł na ra do ści

ży cia, wiecz nie mło da - to
zna na ak tor ka Kry sty na Łu -
bień ska. Uro dzi ła się przed
woj ną, kie dy? -  czy to wa -
żne?    

Nie ma czasu na starość
- Za wcze śnie - żar tu je. -

Cóż, naj pierw ma się mło -
dość, po tem oso bo wość - po -
wta rza czę sto. I ja to ro bię, a
sce na mi w tym po ma ga. -
Kie dy gra łam An ty go nę,
Kre on mó wił do mnie: „Ty
nie wiesz, co to jest ży cie. Za -
ci śnij dło nie i za trzy maj ży -
cie”. Jak mó wi, nie ma cza su
na sta rość. Cią gle jest ak tyw -
na za wo do wo. - Nic dziw ne -
go wszak ak tor umie ra na
sce nie. Pew ne go ra zu by łam
na spek ta klu, w któ rym gra ła
Da nu sia Sza flar ska, ma ją ca
kil ka dzie siąt kil ka lat, ale
wciąż cu dow na (ak tor ka
zmar ła w tym ro ku). Po spek -

ta klu po bie głam do niej do
gar de ro by, uklę kłam, mó -
wiąc: Pa ni Dan ko nie mam
słów za chwy tu i za chwia łam
się lek ko, a ona po wie dzia ła:
- Po cze kaj dziec ko, po mo gę
ci wstać.

Superszybkie trampki 
- Kry sty na po trze bu je te -

atru. Za ka żdym ra zem wi -
dzę, ja ka  jest smut na,
zmę czo na, zmar nia ła, kie dy
nie gra. Wie my, ile ją kosz tu -
je co dzien ne przy cho dze nie
na pró by, jaz da z So po tu
do Gdań ska, ale gdy do sta nie
ro lę,  jest szczę śli wa, wte dy
wręcz bie ga po sce nie - opo -
wia da re ży ser Adam Na le pa.
- W „Cza row ni cach  z Sa -
lem” pa da ła z dziew czy na mi
na pod ło gę, po dwóch, trzech
pró bach mia ła li lio we, po obi -
ja ne ko la na, ale nie oszczę -
dza ła sie bie. Kie dy
re ży se ro wa łem „Nie - Bo ską
ko me dię”, był po mysł, aby
Chór zje chał na li nie z ga le -

rii. Kry sty na ja ko pierw sza
po wie dzia ła, że zje dzie -
wspo mi na.- Mó wi, że jest tak
sta ra jak Wie ża Ma riac ka, ale
swo im ma łym au tkiem po tra -
fi prze jechać z So po tu do
Gdań ska w kwa drans (za -
wsze za pi na pa sy!) - A je że li
włą czy ły by się ka me ry, Kry -
sty na prze pły nę ła by krau lem
z So po tu na Hel i od ra zu z
po wro tem, by spraw dzić, jak
wy pa dła na zdję ciach.

- Wy cho wa na w tro chę in -
nym te atrze przy glą da się
mo im po my słom z oba wą,
czy nie wy pad nie śmiesz nie
ja ko ko chan ka mło do cia ne go
Oskar ka w  „Bla sza nym bę -
ben ku”, czy na dą ży za chó -
rem w „Nie -Bo skiej”,  czy
nie zro bi z sie bie kre tyn ki ja -
ko czter na sto lat ka w „Cza -
row ni cach”. Ale w pew nym
mo men cie jej oczy za czy na ją
się świe cić  i wte dy zrzu ca
swo je ko tur ny, za kła da su per -
szyb kie tramp ki i nic już nie

jest w sta nie po wstrzy mać jej
ży wio łu.  Pod czas pra cy
sprze cza my się. Cza sa mi rzu -
cam w nią tek stem (ale tak,
że by nie tra fić), ona rzu ca ro -
lą (ale tak, że by jej nie rzu -
cić), a po tem za ka żdym
ra zem pa da my so bie w ob ję -
cia, bo wie my, że kłó ci li śmy
się o to sa mo - o nasz wspól -
ny te atr, któ ry nie po zwa la na
kom pro mi sy - do da je Adam
Na le pa.

Kry sty na Łu bień ska nie -
gdyś naj pięk niej sza Ofe lia
Te atru Wy brze że miesz ka w
sta rym do mu w gór nym So -
po cie. Kuch nię ma kli ma ciar -
ską. Po dzi wiam sta rą
por ce la nę, fi ku śne fa jan se,
za dzi wia ją ce mie dzia ne ron -
del ki.

- Zbie ra łam te rze czy dla
mo jej ma my - opo wia da ak -
tor ka. Chcia łam, aby te
przed mio ty, zna le zio ne w
De sie czy na so poc kim ryn -
ku, przy po mi na ły jej choć
tro chę kli mat ro dzin ne go
dwo ru w Alek san dro wie na
Li twie. 

Słu cham wspo mnień o oj -
cu i ma mie, o bab ce, z któ rą
ro man so wał Ste fan Że rom ski
i któ rą po tem ob sma ro wał
w swo ich „Dzien ni kach”.

Ofe lia i wam pi rzy ca
Ale przede wszyst kim,

Kry sia to pięk na hi sto ria po -
wo jen ne go te atru na Wy brze -
żu. Za gra ła pra wie dwie ście
ról te atral nych i fil mo wych.
Gry wa ła hra bi ny i wła ści ciel -
ki bur de li. By ła Ka sią w „Po -
skro mie niu zło śni cy”,
Ka san drą w „Ore ste i”, El wi rą
w „Don Ju anie”. Wciąż jesz -
cze mo żna po dzi wiać ją
na sce nie, w „Ożen ku”, czy
„Bla sza nym bę ben ku”. Ak -
tor ką zo sta ła, bo ka za ła jej
ma ma Ma ria z Gliń skich,
któ ra ja ko mło da dziew czy na
od wie dzi ła War sza wę i za -
chwy ci ła się Te atrem Na ro -
do wym. Wte dy po sta no wi ła,
że je śli uro dzi cór kę, zo sta nie
ona ak tor ką. - Kie dy na eg za -
mi nie wstęp nym Alek san der
Bar di ni za py tał mnie, dla cze -
go zda ję do szko ły ak tor skiej
od po wie dzia łam, że ma ma
mi ka za ła - uśmie cha się Kry -
sia. - Pa mię tam, że Jan Świ -
der ski, ta kże bę dą cy w
eg za mi na cyj nej ko mi sji,

omal nie spadł z krze sła ze
śmie chu. I chy ba dla te go zo -
sta łam przy ję ta.

Grałam z Fettingiem
Pro szę, Kry siu opo wiedz

raz jesz cze, jak by łaś Ofe lią.
- To by ło daw no, daw no

te mu, kie dy Waj da za czy nał
swo ją wiel ką ka rie rę - wspo -
mi na Kry sty na Łu bień ska. -
Gra łam Ofe lię u bo ku Ed -
mun da Fet tin ga (Ham le ta).
Czy by łam za ko cha na w Fet -
tin gu? Nie! Du rzy łam się
wte dy sza le nie w kimś in -
nym. Lu bi łam bar dzo sce nę
obłę du, prze ży wa łam ją moc -
no. Z tam tych cza sów mi le
wspo mi nam wy stę py z
„Ham le tem” w Cze cho sło -
wa cji. Znie sio no nas ze sce ny
na rę kach, przy ogrom nych
bra wach.  Nic dziw ne go, że
za chwy ca ła. Kry ty cy pi sa li o
tej ro li; „Doj rza ły warsz tat
ak tor ski w po łą cze niu z
dziew czę cą, po etyc ką apa ry -
cją po zwo li ły Łu bień skiej po -
ka zać Ofe lię, po słusz ną cór kę
Po lo niu sza, da mę na dwo rze
kró lew skim, sub tel ną i kru -
chą, któ rej dziew czę cy umysł
nie dźwi gnął cię ża ru nie -
szczę ścia”. 

Był też czas, gdy do pra cy
w Te atrze Ka me ral nym w
So po cie Kry się pod wo ził sam
Ju rand ze Spy cho wa, czy li
An drzej Sza law ski.

- Miesz ka li śmy w So po cie
nie da le ko sie bie - wspo mi na.
- Kie row ca był z nie go mar -
ny. Do te atru mie li śmy bli -
sko, ale on zja wiał się i
mó wił: Kry sty na, je dzie my!
Pro te sto wa łam. Ja idę pie cho -
tą. Nie, wsia daj! Zaw sze
prze je żdżał na czer wo nych
świa tłach. Na nie śmia łą uwa -
gę: Ko cha ny An drze ju, prze -
cież czer wo ne, od po wia dał:
No to co?, lub: Wi dzę.

Z Dymszą w Ameryce
Kry sty na Łu bień ska lu bi

pod ró że. By ła w ró żnych za -
kąt kach świa ta. Przez rok jeź -
dzi ła po Ame ry ce. -
Prze mie rzy łam dwa dzie ścia
trzy sta ny, re kla mu jąc film
„Mój sta ry” Na sfe te ra. W
tym fil mie po raz ostat ni za -
grał wiel ki Adolf Dym sza -
opo wia da.

Oglą da my sta re zdję cia,
Kry sia wy cią ga spi sa ne
wspo mnie nia swo jej ma my

o tym, jak wy glą da ły świę ta
w ro dzin nym dwo rze w
Alek san dro wie. Aż trud no
uwie rzyć, że ma zur ki by ły
pie czo ne ka żdy o in nym
sma ku, jak „ró ża ny, cy try -
no wy, po ma rań czo wy, ro -
dzyn ko wy, pi sta cjo wy
i mig da ło wy. – Naj wspa -
nial sze go nie pie czo no” -
opo wia da Kry sia.

- Był to nu gat na sa mym
mio dzie, a w nim wszyst kie
ba ka lie świa ta. Je dze nia mu -
sia ło star czyć dla wie lu go ści,
dla oko licz nych zie mian i dla
ro dzi ny, któ ra licz nie zje -
żdża ła z Kow na, Wil na i
War sza wy. Nie ste ty, zdję cia
z Alek san dro wa się nie za -
cho wa ły.

Py tam: Kry siu skąd w
masz w so bie ty le ra do ści
ży cia i życz li wo ści dla in -
nych. Cza sem prze cież jest
cię żko, gdy do pa da ją nas
kło po ty lub cho ro by?- Pew -
ne war to ści, za cho wa nia
wy nio słam z do mu. Mój
dzia dek ni gdy nie krzy czał,
o prze pra szam, zda rzy ło się
to raz, kie dy wra ca jąc
od ciot ki ma ma „spie ni ła
ko nia”.  Dzia dek pod niósł
głos i po wie dział wte dy, że
zwie rzę cia nie wol no
krzyw dzić. Ma ma po wta -
rza ła mi za wsze: „Pa mię taj,
żyj bo ga to, nie mu sisz być
bo ga ta. W cza sie woj ny
stra ci li śmy do ro bek po ko -
leń, ale nie stra ci li śmy ży -
cia. Pa mię taj, żyj
bo ga to”. I ja o tym pa mię -
tam. Po wta rzał też, że ży cie
bez mi ło ści jest tyl ko prze -
mi ja niem.  Mi łość jest na -
pę dem. 

Kilogramy nagród
Krysia po my słów ma za -

wsze sto ty się cy. Nie któ re
uda je się wcie lić w ży cie, in -
nych nie. Nie po wiódł się po -
mysł uczy nie nia z So po tu
„mia sta no wo żeń ców”.
Chcia ła wy lan so wać mo dę na
spę dza nie pod ró ży po ślub nej
w tym pięk nym ku ror cie.
Zna na jest z cha ry ta tyw nych i
kul tu ral nych ak cji. Nic więc
dziw ne go, że do sta ła wie le
na gród i od zna czeń, któ re, jak
żar tu ją przy ja cie le li czy na ki -
lo gra my. Jest wśród nich me -
dal „Za słu żo ny Kul tu rze
Glo ria Ar tis”.

O ra do ści ży cia i szczę ściu
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