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87 URODZINY GDYNI
GDYNIA WDZIĘCZNA SENIOROM
„Gdynio przeszłości i Gdynio przyszłości,
Kamienna Góro i Nowotki Wzgórza,
zbocza Oksywia aż hen do Pogórza..
bajeczne zawsze wzniesienia Orłowskie,
Pustki Leszczynek i Pustki Cisowskie
Siostro Trójmiasta, ósmy cudzie świata
Do bram twych dzisiaj cały świat kołata...”
Takie westchnienia do swojego miasta- miasta z morza-Gdyni jak w
przytoczonym tu w skrócie starym wierszu Kronikarza Koła Starych
Gdynian – Władysława Gucia były i są do dziś na porządku
dziennym. Bo gdynianie zawsze kochali i kochają swoje miasto. I to
wszyscy bez wyjątku: szacowni seniorzy, młodzież, biznesmeni,
filmowcy i przedstawiciele władz miasta.
Nic więc dziwnego, że 10 lutego 2013 roku w 87 rocznicę nadania
Gdyni praw miejskich Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek przy
współudziale Centrum Aktywności Seniora w Gdyni zaprosił 5000
rzeszę seniorów -mieszkańców miasta do pięknej, nowoczesnej
hali sportowo-widowiskowej przy ul. Kazimierza Górskiego w
Gdyni , by wraz z nimi świętować 87 urodziny miasta.
dok. str. 2

Na zdjęciu: Dyrektor Centrum Aktywności
Seniora Bożena Zglińska z nagrodą:”
Samorząd przyjazny seniorom” przyznaną
gminie Gdynia przez Senat RP

Przybyły tłumy, -ponad 4000 osób, zapełniając po brzegi halę widowiskową. To gdyńscy seniorzy,
często ze swoimi rodzinami. A na scenie pokaz maestrii w Koncercie Karnawałowym, dali artyści
Teatru Muzycznego w Gdyni, tak jak ich nauczył zmarły w styczniu br. dyrektor Teatru
Muzycznego w Gdyni Maciej Korwin. I oklaskom za wspaniały, udany koncert nie było końca.
Koncert stanowił przegląd najbardziej wziętych musicali i akcentów gdyńskich z udziałem jednej
z najbardziej zasłużonych w mieście placówek kulturalnych Teatru Muzycznego w Gdyni. W
uroczystości uczestniczył Prezydent Miasta Wojciech Szczurek i Dyrektor Centrum Aktywności
Seniora Bożena Zglińska, składając seniorom życzenia zdrowia i miłych wrażeń, podkreślając, że
wielkie święto Gdyni to wielka wspólna radość. I że warto dostrzegać to co nas otacza i cieszyć
się, że możemy być wraz z miłością do swego miasta razem. Tego samego zdania byli seniorzy
doceniający wysiłki władz miasta, artystów i dokumentalistów historii miasta. I choć wprawdzie
zabrakło na urodzinach Gdyni przedwcześnie zmarłego w styczniu br. dyrektora Teatru
Muzycznego w Gdyni .Macieja Korwina, to wszyscy byli przekonani, że z pewnością tam z
obłoków cieszył się, bo m.in. po to tworzył „swój teatr”, żeby zawsze jego artyści grali dla
mieszkańców i miłośników ukochanej Gdyni ,w której żył i poświęcił swój talent. Bo tak jak Gdynia
lubił rozmach i profesjonalizm. A Koncert Karnawałowy bardzo się udał i seniorom podobał! Była
też podczas koncertu Teatru Muzycznego okazja do pięknych wspomnień .Niejednemu
gdynianinowi „łza się w oku zakręciła” i serce mocniej zabiło. A w bloku GDYNIA NA DUŻYM
EKRANIE odbyły się projekcje nieupublicznionych dotąd prawdziwych” perełek kinowych”- filmów
o Gdyni oraz prezentacja przedsięwzięć Muzeum Emigracji w Gdyni, książek, albumów i starych
fotografii, poświęconych miastu. Po koncercie natomiast seniorzy uczestniczyli w losowaniu
ufundowanych przez gminę Gdynia nagród, w którym to losowaniu mogli wziąć udział wszyscy
uczestnicy koncertu. A było wśród nagród wiele niespodzianek jak np. m.in. rejsy promem oraz
statkami Żeglugi Gdyńskiej po gdyńskie gadżety
Najważniejsze ,że jeszcze raz okazało się, iż wysiłki CAS do zjednoczenia środowiska seniorów w
Gdyni przy poparciu władz Gdyni, dotujących od lat tę działalność, znów zaowocowały. Trwale
zbliżyły najbardziej zasłużonych mieszkańców z władzami miasta, by z” łezką w oku”, uśmiechem i
nigdy niesłabnącą ,jak to w Gdyni nadzieją i optymizmem ,spoglądać w przyszłość swoją i swego
miasta-ukochanej Gdyni.
Przypomnijmy, że Senat Rzeczpospolitej Polskiej przyznał Gdyni w 2012 roku nagrodę „Miasto
Gdynia zwycięzcą wśród gmin przyjaznych edukacji osób starszych i integracji
międzypokoleniowej”.
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Cztery roześmiane lady: Od lewej spotkane podczas
koncertu w hali: krakowianka -Kazimiera, dalej
gdynianki: Alicja Elżbieta i Cecylia
Elżbieta(druga z prawej ) czesała 25 lat gdynianki w
sławnym fryzjerskim salonie gdyńskim ROKOKO. Dziś
podczas koncertu mówi:
-Jestem zachwycona pokazem scenicznym Teatru
Muzycznego w Gdyni, ponieważ jestem emerytką i to
co miasto proponuje dziś seniorom to istne cudo ,bo
wiadomo jaka jest emerytura, a ja kocham scenę,
musical i operetkę. Zachwycam się więc dziś
możliwością udziału w ufundowanym przez gminę z
Prezydentem Wojciechem Szczurkiem koncercie.
Oglądałam go z dreszczykiem, zachwycona tymi
pięknymi dziewczynami, ich tańcem, energią i
kolorem ,epatującym ze sceny.
Alicja/druga z lewej/ urodziła się w domu na ul.
Świętojańskiej, jest rodowitą gdynianką, dlatego jako
super-gdynianka posiada przepiękny akt urodzenia z
Urzędu Miasta Gdynia

Na zdjęciu: Prezydent Gdyni Wojciech
Szczurek ceni historię miasta. Tu w
gdyńskiej Fundacji Historycznej.

Pan Marian, który uczestniczył w imprezie w
gdyńskiej hali powiedział podczas niej nam:
Kocham Gdynię przyjechałem tu parowozem
z Lublina w 1959 r., przyprowadzając 40 ton
węgla do portu ,węgiel był potrzebny
,ładowaliśmy go na statki. Węgiel wciągany
był do bębna i taśmociągiem ładowany był
na statki. Spaliśmy na Leszczynkach albo
Grabówku w jakimś hotelu kolejowym.
Pamiętam też swoją pierwszą przejażdżkę
gdyńskim „trajtkiem” z kolegami. I tak już w
tej pięknej Gdyni zostałem. Jest rodzina i 4o
lat pracy w stoczni gdyńskiej. Dlatego dziś
podczas urodzin Gdyni kręci mi się w oku
łezka, bo wspomnienia mają to do siebie, że
zawsze są piękne, sfiltrowane z perspektywy
upływającego czasu….

Cecylia/pierwsza z prawej/ w Gdyni od 1945 r. w
Gdyni, przyjechała z lubelskiego i tu znalazła swoje
miejsce na ziemi.
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Krystyna, rodowita gdynianka, podczas
imprezy 87 urodzin Gdyni –po koncercie. Jej
zdaniem koncert karnawałowy był bardzo
kolorowy i wspaniały. W tak uroczystym dniu
87 lecia urodzin Gdyni życzyła za naszym
pośrednictwem wszystkim koleżankom i
kolegom seniorom dużo radości , miłości i
zdrówka i jak dodała: żeby nam Gdynia tak
dalej piękniała…

Gdynia rok 1926

Gdynia rok 2013

SERWIS SENIORA
Serwis zredagowała i opracowała: Barbara Kalita-Misiuro
Koordynator projektu: Jolanta Chromiec
Zdjęcia: Tomasz Kopicki (sceniczne), Zygmunt Pałasz, Barbara Kalita, zasoby CAS.
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