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Spółka Nord Stream 2 chce korzystać z  fińskiej strefy ekonomicznej. 

Do Ministerstwa Gospodarki i Pracy Finlandii trafił wniosek spółki Nord Stream 2 o pozwolenie na korzystanie z 
fińskiej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego przy budowie gazociągu. Fiński odcinek Nord Stream 2 ma liczyć 
374 kilometrów. 
Do fińskich władz złożono też wniosek o pozwolenie na budowę i eksploatację gazociągu na wodach fińskich. 
Poinformowała o tym na swojej stronie internetowej należąca do rosyjskiego Gazpromu spółka Nord Stream 2.  
W czwartek 28/09 fiński premier Juha Sipila powiedział - po spotkaniu w Petersburgu z rosyjskim premierem 
Dmitrijem Miedwiediewem - że Nord Stream 2 oceniany jest przez rząd na gruncie zgodności projektu z 
przepisami prawa dotyczącymi środowiska i ekologii. 
Fińskie władze uznały raport dotyczący oddziaływania gazociągu na środowisko naturalne za wystarczający i tym 
samym otworzyły kolejną procedurę ubiegania się o pozwolenie na otrzymanie od fińskiego rządu zgody na 
realizację inwestycji. 
Proces udzielania zgody na budowę Nord Stream 2 trwa także w Rosji, Szwecji, Danii oraz w Niemczech. Spółka 
liczy, że na początku przyszłego roku uda się jej uzyskać wszelkie wymagane pozwolenia na rozpoczęcie 
budowy drugiej nitki gazociągu. 
Kraje bałtyckie oraz Polska uznają projekt budowy Nord Stream 2 jako polityczny i szkodliwy dla europejskiej 
solidarności energetycznej. 
 

Źródło radioszczecin.pl 
 

Nowy wyrok niemieckiego sądu dot. Nord Stream 1. 

26 września br. niemiecki Wyższy Sąd Administracyjny w Hamburgu wydał wyrok, którym utrzymał w mocy 
orzeczenie sądu niższej instancji zaskarżone przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, 
uznające, iż Zarządowi Portu nie przysługuje skarga na zezwolenie dot. ułożenia gazociągu Nord Stream 1 na 
dnie Bałtyku. Ponadto sąd uznał, że Zarządowi Portu nie przysługuje prawo do wniesienia kasacji do sądu 
wyższej instancji tj. Federalnego Sądu Administracyjnego od wydanego orzeczenia. Spółce natomiast 
przysługuje prawo do wniesienia zażalenia, co do tej części orzeczenia. Zarząd Portu oczekuje na uzasadnienie 
decyzji sądu. Po jej otrzymaniu podejmie decyzję, co do dalszych kroków prawnych.  
ZMPSiŚ SA domaga się takiego ułożenia gazociągu na szlaku żeglugowym nr 20, na przecięciu północno-
zachodniego podejścia do portu w Świnoujściu, by ten nie blokował dostępu do portu dla statków o zanurzeniu 
większym niż obecne 13,5 m. Co związane jest z planami inwestycyjnymi Spółki w zakresie budowy nowych 
terminali głębokowodnych w tamtejszym porcie. (Monika Woźniak-Lewandowska) 
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Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji i jednostko ochrony Portu 

Gdańsk na wspólnych ćwiczeniach. 

26 września br. na terenie Terminalu Promowego Westerplatte w Porcie Gdańsk odbyły się wspólne ćwiczenia 
jednostek ochrony Portu, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji oraz obsługi bazy Polskiej 
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Żeglugi Bałtyckiej. Celem ćwiczenia było sprawdzenie procedur współdziałania służb ochrony Portu z 
jednostkami zewnętrznymi na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej w porcie. 
Straż Ochrony Portu Gdańsk (SOPG) i Portowa Straż Pożarna (PSP) Florian, czyli jednostki zajmujące się na co 
dzień bezpieczeństwem na terenach zarządzanych przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, odbyły ćwiczenia 
wspólnie z wyspecjalizowanymi służbami zewnętrznymi. 
W trakcie ćwiczenia zrealizowano różne warianty zagrożeń, z którymi jednostki mogą się spotkać przy okazji 
bieżącej pracy w Porcie. Przeprowadzone symulacje obejmowały między innymi: zabezpieczenie obiektu 
portowego, negocjacje z terrorystami, odbicie zakładnika z rąk napastników oraz neutralizację znalezionego na 
terenie Portu pakunku niewiadomego pochodzenia. Dzięki przeprowadzonym działaniom, jednostki 
uczestniczące mogły doskonalić koordynację wspólnych działań na wypadek konieczności podjęcia prawdziwej 
interwencji. 
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk zgodnie z ustawą o ochronie żeglugi i portów morskich zobowiązany jest do 
przeprowadzania tego typu ćwiczeń raz w roku. 
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W Szczecinie zwodowano prom dla Duńczyków. 

Na pochylni Wulkan w Szczecińskim Parku Przemysłowym zakończono prace nad kadłubem promu na 
zamówienie duńskiej stoczni Søby Værft A/S. Stępkę pod budowę jednostki położono we wrześniu zeszłego 
roku. Pom powstał w firmie Spawrem. 
Prom mierzy 60 metrów długość i około 13 metrów szerokości. Wodowanie odbyło się w miniony w piątek 29/09. 
„Najpierw część pochylni zalano wodą, gdy rufa statku uniosła się, wielka stoczniowa suwnica podniosła dziób 
jednostki i przesunęła statek na wodę”  - czytamy w Radio Szczecin. 
- Jesteśmy gotowi budować kompletnie wyposażone statki – powiedział w radio Robert Dudziński z firmy 
Spawrem, która była głównym wykonawcą promu. - To pierwsze kroki w tym kierunki, żeby mieć w pełni 
wyposażone statki dla każdego armatora. Z panem Andrzejem Strzebońskim i SPP jesteśmy dziś w stanie 
wykonać każdy projekt. 
Prom trafi teraz do Danii, będzie pływał w duńskiej części Bałtyku. Operatorem promu zostanie firma 
Ærøfærgerne A/S, należąca do miasta Ærø. 
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Uroczyste otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego Delphia Yachts. 

Uroczyste otwarcie centrum badawczo-rozwojowego Delphia Yachts. Prowadzone będą tam prace nad nowymi 
technologiami oraz użyciem nanomateriałów w procesie produkcji jachtów. W wydarzeniu w piątek 29/09 
uczestniczyli przedstawiciele: władz samorządowych i administracji publicznej, Ministerstwa Rozwoju, instytutów 
badawczych, uczelni wyższych, branży przemysłu jachtowego, wykonawcy i podwykonawcy centrum CBR, 
przedstawiciele instytucji finansowych i mediów. 
Centrum powstało na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a jego całkowita 
powierzchni użytkowa to 3 059,37 m2. 
Projekt Utworzenie centrum B + R w firmie Delphia Yachts do opracowywania nowych materiałów oraz metod ich 
otrzymywania przy budowie form, jak również jednostek pływających i latających jest realizowany w 
ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 2.1. Wsparcie inwestycji w 
infrastrukturę B + R przedsiębiorstw. 
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Wartość projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego to 12 714 535,50 zł, a przyznane dofinansowanie wynosi 4 134 808,29 zł. 
Nowo powstające centrum badawczo-rozwojowe będzie funkcjonowało we współpracy z Politechniką Gdańską, 
Politechniką Warszawską i Instytutem Chemii Przemysłowej w Warszawie. 
Prace badawcze będą realizowane przez 14 inżynierów i 2 pracowników naukowo-badawczych. 
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Rosja: Schroeder został szefem rady dyrektorów Ronieftu. 

Były kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder został wybrany w piątek 29/09 na szefa rady dyrektorów rosyjskiego 
koncernu naftowego Rosnieft. Schroeder według mediów utrzyma zarazem stanowisko przewodniczącego 
komitetu akcjonariuszy spółek Nord Stream i Nord Stream 2. 
O swym wyborze poinformował dziennikarzy w Petersburgu sam Schroeder po zakończeniu odbywającego się 
tam posiedzenia akcjonariuszy Rosnieftu. Nieco wcześniej media podały, że na nadzwyczajnym posiedzeniu 
akcjonariusze zdecydowali, iż Schroeder wejdzie w skład rady dyrektorów koncernu. 
Wypowiadając się dla dziennikarzy po wyborze Schroeder wspomniał o projekcie gazociągu Nord Stream 2, 
zapewniając, iż jego krajowi zależy na realizacji tej drugiej części magistrali łączącej Rosję i Niemcy. Wyraził 
przypuszczenie, że nowy gabinet w Berlinie "zademonstruje wyraźnie, iż realizacja Nord Stream 2 rzeczywiście 
leży w interesie Niemiec". 
Wraz z nową funkcją Schroeder zamierza zachować dotychczasowe stanowiska w Nord Stream - podała 
rosyjska redakcja rozgłośni Deutsche Welle. 
Przewodniczący rady dyrektorów ma w firmach rosyjskich mniejsze realne kompetencje, niż jest to w Niemczech. 
Jak zauważa Deutsche Welle, w Niemczech nikt nie spodziewa się, by pełnomocnictwa Schroedera w Rosniefcie 
pozwoliły mu wpływać na decyzje szefa koncernu Igora Sieczyna, uważanego, nie bez podstaw, za najbardziej 
wpływowego po prezydencie Władimirze Putinie człowieka w Rosji. 
Były minister gospodarki Rosji Andriej Nieczajew powiedział rozgłośni, iż najważniejsza funkcja 
przewodniczącego rady dyrektorów wiąże się z kontaktami zewnętrznymi. "Dla Rosnieftu sankcje są dość 
znacznym ciężarem. W tej sytuacji Schroeder będzie moim zdaniem swego rodzaju ministrem spraw 
zagranicznych Rosnieftu" - powiedział Nieczajew. 
W maju 2017 roku Rosnieft otworzył biuro w Niemczech i zamierza aktywniej działać na tym rynku. O znaczeniu, 
jakie obecność byłego kanclerza Niemiec będzie miała dla kontaktów międzynarodowych Rosnieftu, mówił w 
piątek sam Sieczyn, przedstawiając kandydaturę akcjonariuszom. Wejście Schroedera w skład rady dyrektorów 
przyczyni się "do wzmacniania obecności (Rosnieftu) w Europie, budowania konstruktywnych relacji z partnerami 
zachodnimi" - zapewnił Sieczyn. 
O byłym kanclerzu Niemiec (w latach 1998-2005) Sieczyn powiedział również, że "wszedł do historii jako 
przywódca najbardziej lojalny wobec Moskwy". Podkreślił, że Schroeder "dąży do poprawy w przyszłości więzów 
politycznych i gospodarczych między Rosją a Niemcami". 
Sam Schroeder przyznał w piątek, że na temat jego wyboru do władz Rosnieftu toczyły się dyskusje. "Mimo 
wszystko podjąłem decyzję, by kandydować. Postanowiłem wnieść do firmy doświadczenie, jakie mam w 
gospodarce i polityce" - powiedział. 
Zapowiedź objęcia przez byłego szefa rządu Niemiec stanowiska w rosyjskim koncernie, uznawanym za ważny 
instrument polityki Putina i objętym przez Unię Europejską i USA sankcjami w związku z naruszaniem przez 
Moskwę suwerenności Ukrainy, zbulwersowała niemiecką opinię publiczną oraz partie, włącznie ze stronnictwem 
Schroedera, SPD. 
Schroeder wypowiedział się w piątek na rzecz złagodzenia sankcji unijnych wobec Rosji. "Sankcje w sektorze 
naftowo-gazowym zaostrzane są nie przez Unię Europejską, lecz przez Stany Zjednoczone. Jeśli chodzi o te 
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sankcje, które wprowadziła UE, to jeśli jest jakiś postęp w Donbasie - a on rzeczywiście został osiągnięty - należy 
mówić nie o zaostrzeniu sankcji, lecz o ich złagodzeniu" - oświadczył. 
Przed Bramą Brandenburską w Berlinie protestowało w piątek przeciwko kandydaturze Schroedera Niemieckie 
Stowarzyszenie Narodów Zagrożonych (GfbV). 
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Gdzie człowiek nie może tam pośle pojazd podwodny. 

Słysząc hasło „dron”, większości automatycznie przychodzą na myśl roboty-zabawki, bądź urządzenia 
wykorzystywane do robienia zdjęć z powietrza. Niewielu zdaje sobie sprawę, że urządzenia, które mogą dostać 
się tam, gdzie dla człowieka i maszyny pokaźniejszych rozmiarów jest to niemożliwe albo utrudnione, mają swoje 
wodne odpowiedniki. Z bliska przyjrzeć się im można było podczas tegorocznego BALTEXPO. 
Zwiększenie zastosowań hobbystycznych, wojskowych, w przemyśle gazowo-naftowym, górnictwie i badaniach 
oraz rosnące zapotrzebowanie na poszukiwania i gromadzenie zasobów oceanicznych powodują, że rynek 
bezzałogowych pojazdów podwodnych wciąż rośnie. Wśród najpopularniejszych zastosowań tych urządzeń, 
poza robieniem przepięknych zdjęć pod taflą wody, znajdują się działania związane z poszukiwaniami 
handlowymi, takimi jak mapowanie dna morskiego, badania, inspekcje rurociągów czy wierceń offshore. 
Podwodne roboty cieszą się popularnością również w Polsce, gdzie znacznie poprawiły się np. standardy 
bezpieczeństwa prac podwodnych. Urządzenia tego typu, nie bez powodu, stanowiły zainteresowanie również 
podczas tegorocznych targów BALTEXPO. Wśród prezentowanych przez wystawców dronów, znalazł się ROV 
Lyra. Stworzony przez włoskie przedsiębiorstwo Lighthouse robot pojawił się na stoisku należącym do gdyńskiej 
firmy Enamor. 
Lyra jest jednym z pięciu dronów, które znajdują się w ofercie Lighthouse. Kompaktowe urządzenie, stworzone z 
odpornego na uderzenia polipropylenu, wyposażone w kolorową kamerę i dwie lampy LED, znalazło już 
zastosowanie przy badaniach przedsiębiorstwa ENEL, które jest największym na świecie dostawcą energii 
odnawialnej. 
– Pomimo globalnego kryzysu gospodarczego, rynek pojazdów podwodnych stale się rozwija. Roboty ROV 
znajdują zastosowanie przy inspekcjach czy badaniach, często zastępują również nurków, zwłaszcza w 
sytuacjach niebezpiecznych i ryzykownych. Wydajne kamery mogą pomóc przy słabej widoczności, tak jest w 
przypadku naszych produktów, które, „szyte na miarę”, dostosowane są do potrzeb i wymagań klientów. Stosują 
oni drony podwodne do pracy w różnych sektorach, m.in. do badań podwodnych związanych np. z archeologią, 
czy przy poszukiwaniu wraków – powiedział przedstawiciel Lighthouse. 
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Światowy Dzień Morza 2017. 

Dnia 28 września obchodzony był tegoroczny Światowy Dzień Morza ustanowiony przez Międzynarodową 
Organizację Morską (IMO). Za temat przewodni, w tym roku przyjęto hasło „Łącząc statki, porty i ludzi”. W swoim 
wystąpieniu na tę okoliczność, Sekretarz generalny IMO – Pan Kitack Lima wskazuje na współpracę pomiędzy 
portami i statkami w zakresie utrzymania i zwiększenia bezpieczeństwa, ochrony oraz wydajności systemu 
transportowego, które są gwarantem zrównoważonego rozwoju. 
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Równoległe obchody odbędą się w Panamie w dniach 1-3 października. W dniu 3 października nastąpi 
ceremonia przekazania flagi Polsce, która będzie gospodarzem obchodów Światowego Dnia Morza w roku 2018. 
Data obchodów w Polsce zostanie wyznaczona przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 
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Jesteś tym, co myślisz. 

Nigdy nic mi się nie udaje! – takie negatywne myśli mogą nas przygnębiać i odbierać chęć działania. Jak je 
rozpoznać i nie wpaść w ich pułapkę? 
Jak powiedział Charles Swindoll: „Życie jest w 10 procentach tym, co mi się przydarza i w 90 procentach tym, jak 
na to reaguję”. Wyobraź sobie, że jesteś na diecie i przez kilka tygodni idzie Ci naprawdę świetnie. Zostajesz 
jednak zaproszona na przyjęcie, na którym stajesz „twarzą w twarz” z niezwykle apetycznym tortem 
czekoladowym. Tort czekoladowy to Twój przysmak numer jeden, poza tym to urodziny Twojej siostry. Co się 
teraz wydarzy? 
Jeśli jesteś jak większość ludzi, zaraz ogarną Cię automatyczne negatywne myśli. To autosabotujące kłamstwa 
(zniekształcenia), które mówimy sami sobie i które w danym momencie wydają się bardzo prawdziwe. Być może 
pomyślisz: „Jeden kawałek tortu nie zaszkodzi!”, a po chwili, gdy go połkniesz: „Cóż, zjedzenie tortu już 
zrujnowało moją dietę, więc równie dobrze mogę dać sobie z nią spokój i jeść, co tylko chcę”. A potem: „Jestem 
takim nieudacznikiem! Nie mogę wytrwać na diecie! To beznadziejne, nigdy nie będę szczupła!”. Teraz pewnie 
jesteś już całkiem przybita – to dlatego, że nasze myśli wpływają na to, jak się czujemy i jak się zachowujemy. 
Jeżeli spodziewasz się porażki, to prawdopodobnie ją poniesiesz, jeśli w ogóle zmobilizujesz się, żeby 
spróbować. 
Myśli wypełniają każdą chwilę naszego życia; słowa, obrazy i wspomnienia – tysiące każdego dnia. Niektóre 
rodzą się bez naszej intencji i świadomości i mogą się powtarzać wciąż na nowo, dzień po dniu. To 
„automatyczne myśli” – mogą być pozytywne lub negatywne, realistyczne lub zniekształcone, zdrowe lub 
krzywdzące. Są bardzo przekonujące.  Za ich sprawą szczęśliwe i zdrowe życie może stać się życiem 
naznaczonym przez lęk, depresję i inne zaburzenia. Ważne jest, by rozpoznać automatyczne myśli – negatywne, 
zniekształcone i krzywdzące – i zdać sobie sprawę, że możemy zmienić to, jak się czujemy, zmieniając myśli. Na 
tym polega terapia poznawczo-behawioralna, rozpowszechniona m.in. przez prof. Davida Burnsa, psychiatrę, 
autora książki Radość życia, czyli jak zwyciężyć depresję.  
10 pułapek 
Negatywne myśli mogą plątać się ze sobą i całe ich mnóstwo może opanować Twój umysł. Prof. Burns wskazuje 
10 zniekształceń poznawczych, które znajdują odzwierciedlenie w większości negatywnych przekonań. 
1. Wszystko albo nic – patrzenie na wszystko w kategoriach absolutnych, jako czarne albo białe, np.: „Cóż, 
zjedzenie kawałka tortu już zrujnowało moją dietę, więc równie dobrze mogę dać sobie spokój i jeść, co tylko 
chcę”. 
2. Nadmierne uogólnianie – postrzeganie jednego negatywnego zdarzenia jako niekończącego się wzorca 
porażki, np.: „Nigdy nie udaje mi się wytrwać na diecie!”. 
3. Umysłowy filtr – rozpamiętywanie tego, co negatywne i ignorowanie tego, co pozytywne, np. koncentrowanie 
się na jednej, dość przewidywalnej porażce, która w szerszej perspektywie nie ma wielkiego znaczenia. 
4. Obniżanie znaczenia pozytywnych zdarzeń – uporczywa skłonność do negowania znaczenia faktycznych 
dokonań i pozytywnych przeżyć, twierdzenie, że „się nie liczą”, np. ignorowanie prawdziwych sukcesów, które 
miały miejsce w ciągu minionych dwóch tygodni. 
5. Wyciąganie nieuzasadnionych wniosków – wyciąganie pochopnych wniosków, które nie mają żadnego 
uzasadnienia: czytanie w myślach, czyli zakładanie, że inni myślą o nas w negatywny sposób, choć nie ma na to 
dowodów; 
jasnowidzenie – przewidywanie, że przydarzy się coś złego, że sprawy potoczą się nie po naszej myśli, choć nic 
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na to nie wskazuje, np.: „Jestem taka gruba, on na pewno pomyśli, że jestem brzydka” albo „To beznadziejne, 
nigdy nie będę szczupła”. 
6. Przesadzanie lub bagatelizowanie – myślenie katastroficzne, rozdmuchiwanie pewnych spraw lub 
zaprzeczanie im czy umniejszanie ich znaczenia, np.: „Ten kawałek tortu zrujnował moją dietę…” po tym, jak 
powiedzieliśmy sobie „Jeden kawałek przecież nie zaszkodzi”. 
7. Rozumowanie emocjonalne – wnioskowanie na podstawie tego, jak się czujemy i łudzenie się, że to prawda. 
Na przykład próbujemy przekonać siebie, że „jeden kawałek nie zaszkodzi”, choć wiemy, że przemawia przez 
nas pragnienie i nie skończy się na jednej porcji tortu. 
8. Stwierdzenia „powinienem” – krytykowanie siebie i innych przy użyciu powinienem, muszę, trzeba. Na przykład 
karzemy się za to, że ulegliśmy pokusie, zamiast zaakceptować to, że potknięcia się zdarzają. 
9. Etykietowanie – identyfikowanie się ze swoimi słabościami i nadawanie sobie negatywnych etykiet, np.: 
„Jestem takim nieudacznikiem!”. 
10. Personalizowanie i obwinianie – obwinianie siebie za coś, za co w pełni nie odpowiadamy, albo obwinianie 
innych, bez uwzględnienia tego, jak nasze zachowanie czy postawy mogły przyczynić się do powstania 
problemu. 
4 kroki 
Na szczęście automatycznych negatywnych myśli można się pozbyć i poczuć się lepiej, jeśli rozpoznamy 
zniekształcenia. To proste, pod warunkiem że jesteśmy wobec siebie szczerzy i pracujemy nad tym. Można to 
zrobić w czterech krokach, które proponuje prof. Burns. 
1. Najpierw skoncentruj się na jednym konkretnym zdarzeniu, na przykład jedzeniu tortu na przyjęciu u siostry. 
2. Potem określ negatywne uczucia, takie jak smutek, beznadzieja, frustracja, i oceń ich intensywność (na 
przykład na skali od 1 do 100). 
3. Następnie przejdź do głównego kroku: zostaw swoje ego – i racjonalizacje – za drzwiami i zastanów się 
głęboko, jakie automatyczne negatywne myśli kryją się za tymi uczuciami oraz jakie odzwierciedlają 
zniekształcenia. Oceń, jak bardzo w nie wierzysz. 
4. Na koniec usuń automatyczne negatywne myśli – racjonalnie podważ zniekształcenia, aż przełamiesz ich moc 
i przestaniesz w nie wierzyć. Automatyczne negatywne myśli można zastąpić pozytywnymi i pomocnymi myślami. 
Poprawi to Twój nastrój i zmieni Twoje nastawienie. Można to zrobić na wiele sposobów, ale ważne, by znaleźć 
kilka takich, które są dla nas najlepsze. Prof. Burns opisuje ponad pięćdziesiąt metod, np.: badanie dowodów 
(pozwala skoncentrować się na faktach i unikać założeń), eksperymentowanie (testowanie automatycznej myśli, 
sprawdzanie, czy jest prawdziwa), metoda sokratejska (kwestionowanie założeń), reatrybucję (uwzględnienie 
wielu czynników przyczyniających się do problemu zamiast obarczania winą siebie), odwracanie uwagi (pomaga 
skoncentrować myśli na czymś innym), zastępowanie negatywnego obrazu pozytywnym. 
I pamiętaj: jesteś tym, co myślisz.  
 

Źródło: Charaktery.pl 
 

Jedenastka weekendu 11 kolejki Ekstraklasy. 

Za nami wszystkie mecze 11. kolejki Lotto Ekstraklasy. Redakcja "Piłki Nożnej" przyjrzała się grze 
poszczególnych zawodników i dokonała wyboru tych najlepszych, którzy trafili do "jedenastki weekendu".  
Tym razem - co nie powinno być żadnym zaskoczeniem - naszą "jedenastkę" zdominowali piłkarze Lecha 
Poznań, którzy w niedzielny wieczór rozbili Legię Warszawa. Na szczególne słowa uznania zapracowali 
sobie Robert Gumny, Maciej Gajos i Maciej Makuszewski, który otrzymali nominacje.  
Warto dodać, że dla Makuszewskiego było to już czwarte tego typu wyróżnienie w obecnym sezonie. Pomocnika 
"Kolejorza" już niedługo powinniśmy zobaczyć w akcji w trakcie meczów reprezentacji narodowej 
Z dobrej strony zaprezentował się również Górnik Zabrze, który pokonał w derbach Piasta Gliwice, a niezłe 
zawody rozegrali przy Roosevelta Michał Koj i Szymon Żurkowski. Dla obu zawodników były to pierwsze 
nominacje do "jedenastki weekendu" w tej kampanii. 
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Udany debiut w barwach Jagiellonii Białystok zaliczył doświadczony Mariusz Pawełek. Bramkarz, który związał 
się z klubem z Podlasia w ubiegłym tygodniu, już w swoim pierwszym meczu spisał się bez zarzutu i pozwolił 
"Jadze" na zdobycie punktu podczas starcia z Wisłą Kraków. 
Wśród nominowanych nie mogło oczywiście zabraknąć miejsca dla znajdującego się w bardzo dobrej 
formie Marcina Robaka. Napastnik Śląska Wrocław podczas meczu z Sandecją Nowy Sącz wpisał się na listę 
strzelców i zdobył swojego gola numer osiem w tym sezonie. 
 
 
 

 
 

Źródło: PilkaNozna. 
Wydarzyło się 02 października  - kalendarium 

02 października jest 275 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostają 90 dni. 02 października  
jest  Międzynarodowym Dniem bez Przemocy.  
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1413 r. –    Zawarto unię horodelską potwierdzającą ścisły związek między Polską i Litwą.  
1794 r.  –  Insurekcja kościuszkowska: gen. Jan Henryk Dąbrowski pokonał Prusaków w bitwie pod Bydgoszczą. 
1926 r. –  Utworzono pierwszy rząd Józefa Piłsudskiego. 
1939 r. –  Skapitulował Hel, ostatnia twierdza kampanii wrześniowej.  
1942 r.  – Ukraińscy policjanci dowodzeni przez Niemców zamordowali 582 Żydów na cmentarzu żydowskim we 
wsi Opalin nad Bugiem 
1944 r. – 63. dzień powstania warszawskiego: w nocy z 2 na 3 października podpisano honorowy akt o 
kapitulacji powstania.  
1957 r.  – Decyzją KC PZPR zawieszono wydawanie tygodnika „Po Prostu”.  
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Kursy walut (kursy średnie NBP) 
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Rozrywka 
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● ● ● 

 Dziadku, chcesz obejrzeć ze mną mecz? 
- A kto gra? 
- Austria - Węgry. 
- A przeciwko komu? 

● ● ● 

Tysiące dziewczyn w Polsce marzy o tym, żeby przeżyć to, co bohaterka “Pięćdziesięciu twarzy Greya”... 
Czyli żeby znaleźć pracę po studiach. 


