Henryk Gwardak - archiwum księgi gości za okres 23.1.2001–27.2.2003
128. Zbyszek [212.76.39.245] dnia 2003-02-27
Bardzo sympatyczna, ciekawa i praktyczna strona z przyjemnością dodam ją do ulubionych pozdrawiam zz
127. Jarek Olszynski [213.158.197.33] dnia 2003-02-24
Przegladając stronę www.hajnowka.pl trafiłem na Pana wpis ciekawa strona zapraszam na moją www.cdm-drewno.pl
126. Marta [62.179.0.14] dnia 2003-02-02
Wspaniała strona. Jeszcze takiej ciekawej i praktycznej nie widziałam. Moje gratulacje!
125. Aleksandra Kontny [217.99.82.68] dnia 2003-01-19
Gratulacje! wspaniała i ciekawa strona jakich mało w naszym internecie! Prosimy o więcej ciekawostek na temat
Skandynawii! Pozdrawiam!
124. Tomek [62.21.39.155] dnia 2003-01-12
Strona jest super, zawiera ona fajne zdjęcia,miły kolejowy klimat i wiele ciekawostek, typu wykaz ostrzeżeń stałych itp.
123. Jarosław Łataś [213.77.193.30] dnia 2003-01-07
Szanowny Panie Henryku. Proszę przyjąć najlepsze życzenia z okazji Nowego Roku 2003. Odwiedzam Pana stronę od ok.
dwóch lat i zawsze znajdę coś nowego i ciekawego. Co prawda nie interesuje mnie kolej czy etykietki zapałczane, za to
bardzo interesują mnie Wyspy Alandzkie i komunikacja promowa. W tym roku w maju ponownie odwiedzę Alandy (okolice
Bergö). Pozdrawiam. Jarek Łataś
122. Wojciech Pawlak - vell AborygenMiejscowy [213.77.137.155] dnia 2003-01-07
Przyznam, że dość przypadkowo dotarłem do pańskiej strony. Przyznam, że interesuja mnie podobne tematy - choć
bardziej ukierunkowane w stronę kolei i roweru. A na Alandach byłem rowerem i bardzo mi sie tam podobało - zwłaszcza
wszelkiej maści woda. Ten Bałtyk TAM jest daleko inny od naszego polskiego. Życzę wszystkiego dobrego w nowym roku.
121. Manius [217.99.108.3, 19] dnia 2003-01-07
Miło było odwiedzić Pańskie strony. Choc łączy nas kolej :) to filumenistyka też jest ciekawym hobby. Pozdrawiam Manius
120. Aleksandra Gadzalska [217.99.176.196] dnia 2002-12-21
Drogi Panie Profesorze. Jakiś czas temu miałam okazję gościć u Pana wraz z Agnieszką Stroińską, Piotrem Rojkiem oraz z
moim bratem. Dla mnie była to niesamowita podróż .Wspominam to z nostalgią, bo wiem, że już pewnie nigdy nie uda mi
się odwiedzić tego pięknego kraju (chociaż może lepiej nie mówić nigdy). Uważam Pana za świetnego MUZYKA. Może
jeszcze będę miała okazję usłyszeć Pana grę, (np. w Lublinie, chociaż rzadko tam bywam albo w Stalowej Woli - to moja
mała sugestia). Pozdrawiam i życzę udanych Świąt oraz wszystkiego najlepszego w Nowym 2003 Roku.
119. ryszard [62.87.135.21] dnia 2002-12-13
MAM DUŻY SENTYMENT DO WZORNICTWA Z WCZESNYCH LAT PRL, DLATEGO DZIĘKI ZA STRONĘ POŚWIĘCONĄ
ETYKIETOM.
118. oset [217.97.217.192] dnia 2002-11-25
Jestem pełen podziwu dla Pańskich rozległych zainteresowań, a tym bardziej, że nie bardzo przystają ze sobą:
webmasterstwo, muzyka, turystyka kajakowa i publiczny transport lądowy? Gdybym nie należał do ludzi zdolnych cieszyć
się, że sąsiad kupił nowy samochód, pewnie zazdrościłbym Panu sposobu na życie.:) Niemniej jest mi smutno, że moje
marzenia, np. o zwiedzaniu norweskich fiordów, pozostaną tylko w domowym fotelu i tylko w sferze... ”intelektualnych
podróży”. Łączę szczere pozdrowienia.
117. Michał z Elbląga [213.76.211.147] dnia 2002-11-24
Znakomita strona pod każdym względem, mnie szczególnie cieszy to, że w końcu mogłem znaleźć najnowsze zdjęcia
tramwajów z Elbląga. W sieci jest stanowczo za mało zdjęć komunikacji elbląskiej.
116. Marcin [217.235.17.215] dnia 2002-11-18
Super stronka. Trafilem na nia przypadkiem i przypadla mi do gustu bo zafascynowany jestem skandynawia i planuje w
roku 2003 lub 2004 odwiedzic norwegie szwecje i finlandie. Fajnie ze sa ceny na tej stronie (aktualne! a nie z 1991;) )
mozna sobie skalkulowac koszty. Wogole - strona Pana jest baaaaardzo ciekawa. Pozdrowienia z .de
115. Igor [172.183.19.63] dnia 2002-10-31
Jestem pod dużym wrazeniem oglądając Pańską stronę. Gratuluję i serdecznie pozdrawiam.
114. QBA [212.191.170.238] dnia 2002-10-30
Świetna robota. Na stronę trafiłem przypadkowo, ale od razu dodałem ją do ulubionych :) Jej stworzenie kosztowało wiele
trudu, ale było warto. Gorąco pozdrawiam !

113. Jerry, Ritva och Joonas [212.213.251.168] dnia 2002-10-30
Hej Henryk! Mycket lockande bilder, skulle vi inte redan bo här, så ville vi nog komma hit på besök. Fina sidor! Varma
hälsningar
112. Dawid Hanspol [212.160.114.50] dnia 2002-10-17
Bardzo fajna strona. Kiedys zagladalem tylko z zakladki do tablic rejestracyjnych, ale widze, ze jest i wiecej. Zdjecia z
trasy do Klodzka super. Pozdrawiam. Dawid.
111. Przemek [212.87.229.18] dnia 2002-10-14
Sam nie wiem dlaczego Polski Express jeszcze nie zlikwidował swojej kiepskiej strony i nie zatrudnił Pana do prowadzenia
nowej. Prawdziwie profesjonalna strona. Gdyby wszystkie interesujące mnie instytucje miały takie wsparcie to świat byłby
piękny. Gratuluję.
110. Baran Wojciech [195.117.126.102] dnia 2002-10-14
Dziękuję za bardzo ładną i praktyczną stronę.
109. Zbigniew Sikora [217.30.149.181] dnia 2002-10-05
Witam Panie Henryku. Podziwiam Pańską stronę i wspaniałe krajobrazy. Jeszcze bardziej jestem zachwycony Pańską grą
na organach. Minął już rok od koncertu, który odbył się w Cieszynie podczas Festiwalu muzyki organowej, chóralnej i
kameralnej. Pozdrawiam z Cieszyna.
108. Ewa-Maria Dąbrowska [217.98.133.130] dnia 2002-09-25
Zupełnie zwariowałam, pracuję w turystyce od 25 lat i miałam problem aby pokojarzyć te Wyspy. Podziwiam pana decyzję
o migracji w taki nieznany a zarazem przepiękny rejon świata. Pozdrawiam.
107. jacek judzinski [217.81.80.130] dnia 2002-09-19
To naprawde b.kuriosalne, że bedac w Hamburgu ogladam zdjecia z zapomnianych miejscowosci (sw.kamien) na stronce z
wysp alandzkich.
106. Janusz Bant [213.76.101.39] dnia 2002-09-18
Witam. Strony są bardzo ciekawe. Mam pytanie. Jestem posiadaczem kilkudziesieciu etykietek po zapalkach sprzed 30 lat.
Jesli bylby Pan zainteresowany to prosze napisac na podany adres email. Jestem z Warszawy. Pozdrawiam.
105. Marek Jagodziński [195.117.78.7] dnia 2002-09-13
Kapitalna strona. Naprawdę bardzo fajna strona na którą trafiłem całkiem przypadkowo.
104. Damian W. [62.87.231.126] dnia 2002-09-10
Musze przyznać, że bardzo spodobała mi się pana strona niby graficznie uboga ale tak skomponowana zarówno z
zawartoscią merytoryczną jak i z wizualną, że naprawdę zasługuje na te wyróżnienia które otrzymała.
Z wyrazami szacunku inny webmaster.
103. Krzysztof Szymoniak [195.205.155.2] dnia 2002-09-10
Super strony! Reszta w emailu! Pozdrowienia z Namysłowa via Wrocław!
102. Piotr Czapliński [195.205.215.67] dnia 2002-09-07
Szanowny Panie Henryku. Chciałbym przekazać wyrazy najwyższego uznania za profesjonalizm z jakim wykonana jest
Pańska strona. Na oddzielną pochwałę zasługuje także aspekt merytoryczny i niewątpliwa uroda Pańskiej strony. Przyznam
szczerze, że jest niezwykłą rzadkością mieć przyjemność "surfowania" w tak miłych miejscach. Przyznaję, że bardzo
zainteresował mnie Pański opis Wysp Alandzkich. Mam nadzieję, że uda mi się w nieodległej przyszłości dotrzeć tam z
moją rodziną. Pozdrawiam Pana bardzo serdecznie!
101. Michał Barański [194.251.240.106] dnia 2002-09-03
Witam! Strona jest fantastyczna! Wykonanie graficzne bardzo przejrzyste, a poza tym maksymalnie dużo treści. Mogę
spytać dlaczego akurat PKP i Polski Express? Interesuję się trochę komunikacją w Polsce. Strona oficjalna
www.polskiexpress.pl jest beznadziejna!!! Pozdrawiam Michał Barański
100. Anna Repetto [80.48.116.2] dnia 2002-08-30
Wlasnie przez calkowity przypadek trafilam na Pana strone. Przypadki, to wspaniala rzecz. Bede wracac.
99. Tomek [195.164.48.254,] dnia 2002-08-29
Niesamowite! Informacje o Polskim Expressie lepsze niz na ich firmowej stronie!
98. Przemysław Żywicki [213.76.70.218] dnia 2002-08-24
Naprawdę szczerze podziwiam pańską stronę i trud który zapewne pan włożył w jej stworzenie.
97. Dominik [217.99.82.151] dnia 2002-08-18
Panie Henryku! Śliczny serwis. Gratuluję!!! Także gratuluję przyjaciół kolejarzy, to prawdziwy skarb!

96. Konrad Zacharski [217.99.92.177] dnia 2002-08-14
Szanowny Panie Henryku. Gratuluję pomysłu zorganizowania wycieczki organowej do Polski i zarazem serdecznie dziękuję
za umożliwienie mi przyłączenia się do jej "krakowskiego fragmentu". Pozdrawiam organizatorów i uczestników wyprawy.
No i oczywiscie wszystkich miłośników organów.
95. Marek Popiel [62.233.134.20] dnia 2002-08-12
Doprawdy - Twoja strona byla dla mnie radosna niespodzianka. Bylem tam juz kiedys jachtem "ROZTOCZE" ale bardzo
chcę znowu popłynąć. Pozdrowienia http://whale.kompas.net.pl
94. slawek labedzki [213.76.25.33] dnia 2002-08-05
Dobra strona - pomysl takze o wędkarzach
93. Adam Wusaty [217.153.52.200] dnia 2002-08-05
Bardzo ładnie wykonana strona www. Zawiera b.dużo interesujacych i przydatnych informacji o Wyspach Alandzkich.
Gratuluję jeszcze raz strony.
92. Kamil [213.76.74.83] dnia 2002-07-31
Strona bardzo praktyczna i ma ciekawą grafikę. Czy jest możliwe otrzymanie pocztą elektroniczną zestawienia wszystkich
oznaczeń - kodów tablic rejestracyjnych?
91. Dawid Ignaciuk [62.233.148.138] dnia 2002-07-30
Bardzo wartościowa strona, zawierająca wiele cennych informacji. Po prostu super!!!
90. Ch@mpion [213.76.53.156] dnia 2002-07-26
Witam! Właśnie założyłem nowy serwis o tablicach rejestracyjnych (www.polskietablice.prv.pl). Czy mógłby mi Pan
przysłać trochę informacji na temat tablic w Finlandii i w innych państwach skandynawskich?
89. Radosław Węglarski [217.96.183.65] dnia 2002-07-18
Moim hobby także są tablice rejestracyjne. Potrafię rozróżniać większość z nich, choć trochę robię to intuicyjnie. Moim
pragnieniem jest poznać system tablic rejestracyjnych Niemiec (zauważyłem że nowe polskie tablice są trochę na nich
wzorowane - chodzi o system). Mimo że nie jestem muzykiem (od szesmanstu lat jestem zawodowym żołnierzem aktualnie
w stopniu kapitana a z wykształcenia geodetą) to serdecznie pozdrawiam. P.S. Dobrze znam Legnicę - moja żona uczyła
się i studiwała tam siedem lat, pochodzi ze Ścinawy jeśli panu to coś mówi.
88. Grzegorz Goluch [53.191.11.10, un] dnia 2002-07-15
Super strona. Gratuluje Panie Henryku (przepraszam ze tak od razu z imienia). Prawdziwa kopalnia wiedzy o Alandach. W
piatek 19/7 ruszamy na ich podboj. Informacje z Pana strony na pewno nam sie przydadza podczas naszego
dwutygodniowego pobytu. Prosze dac znac jesli chcialby Pan pogadac z krajanami. Chetnie odwiedzimy lub damy sie
odwiedzic. Serdecznie pozdrawiam
87. Michalak [195.94.208.146] dnia 2002-07-14
Witam! Gratulacje za stworzenie tak wspaniałej i obszernej witryny! Trafiłem tu bo szukałem coś o EN57 ale nie
odmówiłem sobie oglądnięcia całej stronki. A więc życze częstych aktualizacji :) Pozdrawiam!
86. BJB [213.241.2.30] dnia 2002-07-05
Już kiedyś pisałem o moim uznaniu dla Pańskiej strony. Dziś ponownie wyrażam zachwyt dla rozległości zainteresowań i
zmysłu artystyczno-informatycznego. Chciałbym też poinformować, że sporo informacji o bieżących i historycznych
polskich tablicach rejestracyjnych zawarłem na swojej stronie http://bjb.w.interia.pl. Tam też są propozycje zmian
obecnego systemu. Liczę na konstruktywną opinię pogłębioną Pańska wiedzą o tablicach Skandynawii. Pozdrawiam BJB
85. Stanisław Mandrak [213.216.93.122,] dnia 2002-07-04
Szanowny Panie Henryku. Gratuluję ciekawych i kolorowych stron. Bardzo mi się podobały. Szczególnie zainteresowały
mnie strony filumenistyczne. Znalazłem tam etykietkę z roku 1962 poświeconą 75-leciu Esperanta. Ponieważ w tym roku
mija 115 rocznica Esperanta (1887-2002) przygotowuję wystawę poświęconą tej rocznicy. Moze mógłby mi Pan poradzić,
gdzie zdobyć taki eksponat na wystawę? Pozdrawiam Stanisław Mandrak - przwodniczący Polskiego Związku
Esperantystów
84. Halina Flis [62.87.199.176] dnia 2002-06-25
W sierpniu wraz z mezem wybieramy sie na Wyspy Alandzkie. Przypadkiem znalazlam Pana strone, na ktorej sa chyba
wszystkie informacje. Po przeczytaniu poczulam sie tak, jakbym juz tam byla. Mysle, ze beda to wspaniale wakacje. Byc
moze spotkamy sie na jakims koncercie. Pozdrawiamy H.M.Flisowie
83. Arnold Rybacki [212.182.117.154] dnia 2002-06-21
Twoją stronę oglądam z wielką przyjemnością!!! Pozdrawiam.
82. Ireneusz Maj [195.205.183.40] dnia 2002-06-17
Dawno nie widzialem tak fascynujacej strony.Spędziłem przed monitorem ok. 3 godzin, co jest jak na mnie absolutnym
rekordem. Polecam serdecznie wszystkim miłośnikom Skandynawii jako lekturę obowiązkową. Serdecznie gratuluję
Autorowi!!!

81. ALICJA DROZD [213.25.59.98] dnia 2002-06-13
DZIEN DOBRY! W TE WAKACJE WYBIERAM SIE WRAZ Z PRZYJACIOLMI DO SZWECJI, PANSKIE STRONY OKAZALY SIE
BARDZO PRZYDATNE I DOSTARCZYLY NAM WIELE NIEZBEDNYCH INFORM. SA NAPRAWDE BARDZO INTERESUJACE I
"PELNE WRAZEN". MAMY NADZIEJE ZE BEDA TO NIEZAPOMNIANE WAKACJE. POZDRAWIAM! DO WIDZENIA!!
80. Marek Piotrkowicz [192.168.4.2, 62.] dnia 2002-06-11
Bardzo ciekawa i potrzebna strona. Gratuluję profesjonalizmu. Pozdrawiam.
79. colgan [213.76.40.177] dnia 2002-06-02
Gratuluje, strona jest rewelacyjna. Spostrzegam ja jako bardzo oryginalną, ciekawą, interesująca, przydatna oraz...
pochłaniającą pieniądze (oczywiście w dobrym znaczeniu tego stwierdzenia)
78. Dagmara Nosowska [80.241.130.37] dnia 2002-05-29
Szanowny Panie Henryku! Gratuluję! Bardzo ciekawa i pomocna strona. Wybieram się do Finlandii w te wakacje, sama
organizuję sobie ten pobyt i szukałam w internecie informacji - to jest najciekawsza strona! Życzę wszystkiego dobrego!
77. Marek Kornicki [212.76.57.175] dnia 2002-05-28
Serdeczne Gratulacje i wyrazy podziwu dla Panskiej strony. Nie jestem ani miłośnikiem Kolei (MK) ani muzykiem, ani
miłośnikiem Skandynawii, ale spędziłem mnóstwo czasu na Panskiej witrynie.
76. gosia Pawluk [213.76.209.74] dnia 2002-05-22
Fajna strona. Czy polski ekspress ma jakąś osobną stronę. Poszukuję telefonu , by móc dokonac rezerwacji. Proszę o
pomoc. Gosia
75. Iwona Susłowska [127.0.0.1] dnia 2002-05-17
Od długiego czasu szukałam strony na której mogłabym znaleźć numery nowych oznaczeń tablic rejestracyjnych i dzięki
Tobie je znalazłam za co Ci bardzo dziękuje. Postarałeś się aby taka osoba jak ja nareszcie dopieła celu w poszukiwaniach.
Pozdrawiam Iwona
74. Paweł BYCZKOWSKI [212.160.19.138] dnia 2002-05-13
Panie Henryku rewelacyjna strona korzystam z Pana informacji przed każdym pobytem na Alandach. Jeździmy co roku z
przyjaciółmi, wędkarzami wiosną i jesienią. W tym roku będziemy od 20.05-30.05.2002r. Miło nam będzie gdyby zechciał
Pan nas odwiedzić Nordqvists stugor Bergovagen 997 AX -22220 EMKARBY Aland. Mój nr tel +48502047850 serdecznie
zapraszam. Paweł Byczkowski
73. Kajetan Mojsak [217.96.17.130] dnia 2002-05-06
wielkie dzięki! Strona bardzo pomocna. Dzięki niej udało się zorientować w kwestiach dotyczących podróży promem ze
Szwecji do Finlandii. Pozdrawiam. Wybieramy się na Przylądek północny.
72. maciek rokicki [195.117.13.7] dnia 2002-04-28
Sympatyczna, przejrzysta i z ogromną liczbą ciekawych informacji strona. Wielkie dzięki Tobie należa się też od Wysp
Alandzkich bo być może więcej ludzi tam trafi. Dodaj jesli to możliwe linki do stron promowych to łatwiej będzie
rezerwowac bilety.
71. Diana Ekberg [193.40.82.130] dnia 2002-04-25
Hej Henryk! Var ute och surfade för att fa inspiration för att förbättra designen pa min sida och rakade hitta din fina
hemsida. Tydlig, snygg, lättnavigerad. Besök gärna var hemsida ocksa, www.dugamladufria.com Den har ALLT som har
med Sverige att göra. Berätta gärna vad du tycker om den! Hälsningar Diana Ekberg
70. Alarik [217.96.210.82] dnia 2002-04-22
Gratulacje Naprawde niezla stronka. Jako przyszły geograf mam nadzieje odwiedzic Wyspy Alandzkie. Gdyby zechciał sie
Pan dowiedziec cos o pogodzie to zapraszam na stronke www.satmet.prv.pl
69. raV [130.232.112.204] dnia 2002-04-07
Bardzo interesujaca strona i duzo ciekawych informacji o Wyspach Alandzkich, niestety poczta nie dziala. Bardzo prosze o
kontakt.
68. Witek i Michał z Krakowa [149.156.96.20] dnia 2002-04-04
Serdecznie pozdrawiamy Panie Henryku! Jestesmy Miłośnikami Transportu Szynowego z Krakowa. Z zainteresowaniem
obejrzeliśmy Pana stronę, zwłaszcza dział poświęcony tematyce kolejowej. Nie spodziewaliśmy się, że ktoś jeszcze (oprócz
nas...), może przejechać pół Polski, żeby obejrzeć terminal kolejowy w Cisówce. A tu proszę! :) Pięknie też Panu wyszły
zdjęcia z linii Wałbrzych - Kłodzko, którą również mieliśmy przyjemność podróżować, ale niestety w nocy. Na Hel
wybieramy się w przyszłym miesiącu. :) By nie przedłużać... Jeszcze raz gratulujemy pięknej strony, serdecznie
pozdrawiamy i życzymy dalszych udanych wypraw kolejowych.
67. Jurek Wiśniewski [212.76.33.65] dnia 2002-03-15
Serdeczne pozdrowienia przesyła turysta z Aland. Odezwij się kiedy będziesz w Elblągu lub Warszawie. Jak się czuje
Katrin? Czy nadal pracujecie jako organiści? Halsningar.

66. Stanisław Pikul [212.75.126.48] dnia 2002-03-15
Dzięki za bardzo ciekawe informacje, które znalazłem na Twojej stronie. Jako że jestem kajakarzem, kto wie, czy nie
odwiedzę kiedyś tak egzotycznego, choć bliskiego miejsca. Pozdrawiam
65. Jarosław Łataś [213.77.193.198] dnia 2002-03-12
Szanowny Panie Henryku. Odwiedzam Pana stronę często i zawsze jestem pod wielkim wrażeniem. Gratulacje! Byłem na
Alandach w 1999 r. na wyprawie wędkarskiej i mam zamiar odwiedzić ten cudowny kraj również w tym roku (chyba we
wrześniu). PS. Gdyby jeszcze uzupełnił Pan swoją stronę o praktyczne informacje dla wędkarzy.... Pozdrawiam
64. Bogusław [217.153.102.98] dnia 2002-03-08
Gratuluję strony - szczególnie tablic rejestracyjnych. Pozdrowienia!
63. Włodzimierz Rubiński [193.192.166.150] dnia 2002-02-22
To jest COŚ! Tyle na gorąco ponieważ dopiero "odkryłem" tę stronę. Będę częstym gościem. Następny komentarz po
przewędrowaniu stron.
62. Jakub Kosek [149.156.30.44] dnia 2002-02-18
Strona jest wspaniała! Wydawało mi się zawsze, że jestem jakimś wariatem, bo interesuję się tablicami rejestracyjnymi i
rozkładami jazdy, a tymczasem widzę, że jest inny człowiek taki jak ja i to powszechnie szanowany organista! To chyba ze
mną nie jest tak źle. A strona jest chyba najlepiej zrobiona z wszystkich polskich o tej tematyce (np. są tutaj aktualne
oznaczenia powiatów powstałych po 01.01.2002)
61. Ch@mpion [213.76.49.120] dnia 2002-02-11
To znowu ja. Z wielką przyjemnością chcę Panu powiedzieć, że Pańska strona jest jedną z dwóch stron, na której jest
zaktualizowany wykaz powiatów (ta druga to moja). Je¿eli chce Pan zdobyć trochę informacji na temat starych tablic
(pełny wykaz województw, razem z tablicami tymczasowymi), zapraszam na moją stronę - http://champion18.fm.
interia.pl. Pozdrawiam. P.S. Mam jeszcze dwie bardzo nietypowe sprawy (i nie nazywam się Weiss) - po pierwsze, czy wie
Pan, czemu powiat wałbrzyski ma oznaczenie DBA, a miasto Gdynia - GA? Po drugie - czemu miasto Konin i powiat
poznański mają podwójne oznaczenia? Czekam na odpowiedź.
60. Andrzej Kowalewski [217.30.136.223] dnia 2002-02-07
Gratuluję i serdecznie pozdrawiam. Z przyjemnością odnowiłem tą drogą znajomość z Panem. Z nostalgią wspominam
współpracę podczas Festiwalu Organowego we Fromborku i Elblągu.
59. Krzystek [213.76.102.176] dnia 2002-01-22
Nareszcie spotkalem kogoś, komu także podoba się trasa na linii Kłodzko - Wałbrzych. Ma swój klimat i to się czuje. Dzieki
ogromne za zamieszczenie zdjęć - to dla mnie kawal życia (3 lata studiów w Wałbrzychu). Zdjęcia pozwalaja wrócić
pamiecią do tamtych dni... Pozdrawiam i...prosze o jeszcze!!!
58. GRZEGORZ SPAŁA [217.30.157.4] dnia 2002-01-22
WSPANIAŁE STRONY ZWLASZCZA O ALANDACH BO AKURAT TAM SIE WYBIERAM JESTEM Z LEGNICY A JAK WYCZYTAŁEM
PAN TEZ MIESZKAŁ W LEGNICY W MAJU WRAZ Z KOLEGAMI CHCEMY DOPŁYNAC Z GDANSKA NA ALANDY I SZUKAM
INFORMACJI O WYSPACH PAŃSKA STRONA JEST NAJLEPSZA - GRATULACJE. PRACUJE NA CODZIEŃ W LOKALNYM
TYGODNIKU KONKRETY MOZE PAN PAMIĘTA. CHĘTNIE BYM SIĘ Z PANEM SPOTKAŁ W MAJU I COS NAPISAŁ O PANU
PROSZĘ O KONTAKT DZĘKUJE GRZEGORZ SPAŁA LEGNICA
57. Mateusz [217.208.239.96] dnia 2002-01-19
Wspaniala strona! Imponujaca! Dawniej tez znalem rozklad jazdy pociagow ze st. Bydgoszcz Glowna, rodzaje wagonow,
ceny biletow i odleglosci miedzy glownymi stacjami. Jezdzilem pociagami do malych miejscowosci, bo uwielbiam stare, ale
wiejskie stacje kolejowe. Marzeniem byl wowczas zawod "kierownik pociagu"... Jako muzyk (wiolonczelista) mieszkam z
zona (skrzypaczka) w Szwecji od 3 lat. Serdeczne pozdrowienia z Varberg, Mateusz z Monika
56. piru [213.134.128.18] dnia 2002-01-13
strona naprawde fajna pozdrawiam
55. Lukasz Mroczkowski [212.45.229.80] dnia 2002-01-04
Gratuluje pomyslu. Tez jestem pasjonatem kolei od strony maszynisty, ktorym tez chcialem zostac. Ciekawe , czy mozna
eksternistycznie zdac egzamin na maszyniste , lub gdzie mozna by zapisac sie na odpowiedni kurs? Pozdrawiam
54. Woijtek [195.117.4.171] dnia 2001-12-29
hohoho cóż za oryginalne hobby. Ale bardzo ładnie zrobione i pożyteczne. Pozdrowienia z Warszawy zaśnieżonej jak...
Skandynawia!!
53. Janusz Paweł Sczyrba [217.96.53.74] dnia 2001-12-26
Dziękuję za tak wspaniałą stronę !!! Moje gratulacje i zyczenia pomyślności.
52. Zygmunt Strzep [62.153.116.66] dnia 2001-12-20
Wesolych Swiat Bozego Narodzenia i wszelkiej pomyslnosci w Nowym Roku zyczy Zygmunt

51. PATRYCJA [213.76.90.32] dnia 2001-12-17
Witam Mam na imię Patrycja. Posiadam małą kolekcję etykiet zapałczanych (1962-65) i jestem zainteresowana ich
wartością. Niestety nie wiem kto może to wycenić. Zestaw zawiera równiez etykiety radzieckie (1965 r).
50. Maciej Potrawiak [195.212.29.20] dnia 2001-12-05
Gratulacje! Kompedium wiedzy o transporcie w Polsce. Dużo lepsze niz oficjalna strona PKP, czy Polskiego Expressu, i
ciekawe info o Wyspach Alandzkich. Powodzenia
49. Ryszard Stasiukiewicz [217.96.17.94] dnia 2001-12-02
Szukałem połaczeń kolejowych do Nałęczowa, gdzie muszę jechać by wyleczyć jeszcze młode, ale już zmęczone serce i tak
trafiłem na pana stronę. Jestem pod dużym wrażeniem, tak rzadko spotyka się w internecie coś zrobionego z tak szczerą
pasją ... Serdecznie pozdrawiam. Życzę wielu radosnych chwil w czasie Świąt Bożego Narodzenia i pomyślności w 2002.
48. Danuta Miłek-Gołąbek & Inessa K. Elas [194.92.44.36] dnia 2001-11-29
Jesteśmy pod wrażeniem po obejrzeniu Pana strony WWW, bardzo ciekawa, dużo interesujących informacji, przyjemna
oprawa. Dzięki Panu "odkryłyśmy" Wyspy Alandzkie. Podziwiamy pasje ... :-) i realizację.
47. Artur-ek [212.76.33.68] dnia 2001-11-16
Dziekuje za pomoc dotyczaca blokady edycji... A z innej strony mowiac - calkiem fajny serwis. Pozdrawiam z zimnej
Warszawy i zycze wszystkiego dobrego
46. Hej Henryk [212.209.162.66] dnia 2001-11-14
Fina sidor du har gjort. Mycket jobb... Hälsningar Jonny Boman
45. Łukasz Brożyna [217.99.220.135] dnia 2001-10-31
Strona jest świetnie skomponowana. Ja najczęściej szukam informacji o nowych tablicach rejestracyjnych, a ta strona daje
na ten (i nie tylko) temat wyczerpujące informacje.
44. Jarek Kordalewski [213.77.210.41] dnia 2001-10-18
Jak to milo spotkac pasjonata. Sam mam bzika na punkcie elektrowni wiatrowych, ale kolej też mnie zawsze fascynowała.
Byłem kiedyś w Siemianówce, ale myślałem, że za zalewem jest już tylko granica, a tu proszę, jaka urocza stacyjka.
Pozdrawiam
43. Wojciech Smoter [213.25.241.85] dnia 2001-10-17
Ciekawa strona, przez przypadek wjechałem na wyspy a. pozdrawiam z Wieliczki, zapraszam na stronę LO w Wieliczce
42. Wojciech Potapowicz [212.126.22.178] dnia 2001-10-11
Niezmiernie się cieszę, że natrafiłem na pańską stronę internetową. Bardzo brakuje mi pana wirtuozowskiej gry na
organach (szczególnie mistrzowskich improwizacji). Urodziłem się w 1965 r. Elblągu i miałem szczęście chodzić do kościoła
św. Mikołaja w czasie, gdy był pan tam organistą. Dzięki panu pokochałem tę muzykę, chociaż z wykształcenia jestem
ogrodnikiem. Serdzecznie pozdrawiam i dziękuję.
41. Bogusław Bossowski [213.241.8.231] dnia 2001-10-11
Bardzo ładne i przemyślane strony. Podziwiam wszechstronność zainteresowań i zamiłowanie do komputera. Z
poważaniem BJB
40. Michal Segit [193.0.97.15] dnia 2001-10-08
Swietna strona! fajnie zrobiona. Jestem pod wrazeniem, chodzi o caloksztalt... W ogole to jest rzadka rzecz, ze czlowiek
muzyki w taki sposob tez aktywnie dziala na innych ciekawych polach; to jest taki stereotyp, ze informatyka i roznego
rodzaju humanizmy to dwa rozne swiaty - a pisze to tez jako absolwent szkoly muzycznej (ale nie pracuje w tym
zawodzie), a jednoczesnie parajacy sie informatyka, intereujacy roznymi rzeczami, np. gospodarka, komunikacja (no
wlasnie - swietna strona o kolei!!! auto-tablice tez...! :)) ...to jest taki stereotyp, moze sie to wreszcie zmieni...! pzdr!
39. Jerzy Haas [213.76.164.4] dnia 2001-10-03:
Członek ekipy Radia Rzeszów na GP Szwecji. Byliśmy zauroczeni, mieliśmy wspaniałą wycieczkę. Szkoda tylko, że nie
mogliśmy się z Panem spotkać, ale obiecuję kontakt telefoniczny z kraju.
38. Wiesław Syzdek [213.77.227.99] dnia 2001-09-26
Fajna strona. Dużo informacji. Sprawdzimy to 30 września 2001 Będziemy w Pana stronach. Ekipa Radia Rzeszów
37. Anna Zmarz [195.187.104.20] dnia 2001-09-06
Zdjęcia bardzo atrakcyjne, ale brakuje zdjęć z zimy a ona mnie najbardziej interesuje. Do usłyszenia
36. Tomasz Wilczyński [213.216.66.4] dnia 2001-09-06
Świetne miejsce w internecie. Wybieram się na ryby na Alandy szukałem informacji o nich i tu najwięcej się dowiedziałem.
Oby więcej takich miejsc...
35. Iwona Kościesza [195.187.93.28] dnia 2001-08-30
Po raz pierwszy zobaczyłam Wyspy Alandzkie na Pana stronach. Nigdy dotąd o nich nie słyszałam. Zdjęcia wysp zauroczyły
mnie. Są przepiękne. Chciałoby się na nich zostać do końca świata. Dziękuję za dostarczone wrażenia. Pozdrawiam.

34. Danuta [195.205.69.18] dnia 2001-08-23
Wspaniała strona. Zaczerpnęłam z niej wiele interesujacych wiadomości wybierając się w tym roku na rowerze na Alandy.
Było cudownie. Bardzo polecam.
33. Witold Stróżewski [213.76.227.216] dnia 2001-08-20
Podziwiam i pozdrawiam - życzę dalszych owoców pracy i samych sukcesów
32. Rafał [212.244.88.8] dnia 2001-08-17
Bardzo treściwa strona! , szczególnie dział kolejowy z ciekawymi fotkami, tak trzymać!! pozdrawiam z Radomia
31. Mirosław Glaser [213.76.126.155] dnia 2001-08-17
Nareszcie znalazłem coś ciekawego. Szkoda, że tak rzadko można spotkać tak ciekawe materiały w Internecie. Postaram
się wkrótce ponownie napisać.
30. Wojciech Miedzianowski [195.116.13.63] dnia 2001-08-14
Jesteś ciekawym facetem, ale zazdroszczę ci tych Alandów! Pozdrawiam! W.M.
29. Wiktor Baranowski [213.77.228.73] dnia 2001-08-12
Jeszcze raz dziękuję za wspaniały koncert w klasztorze o.o. Bernardynów w Warcie. Serdecznie pozdrawiam.
28. Wojtek Dudek [212.160.117.30] dnia 2001-07-26
Naprawdę podziwiam Pana dogłebne traktowanie pańskich zainteresowan. Ilu z nas, będac nastolatkiem (mam 35 lat)
zbierało poczawszy od metalowych samochodzików, przez wszelkiego rodzaju znaczki, etykiety (mam do dzis 7 klaserów
"piwnych"), a skonczywszy na kartach telefonicznych. A juz najpiekniej jest opracowany wykaz nowych rejestracji. Byłem
teraz z synem nad morzem (Chłopy w zachodniopomorskiem), ile ja się w głowe drapałem: Koszalin czy Kołobrzeg? Bardzo
Panu dziękuję za udostepnienie szerszemu gronu tych informacji. Za Pana wiedza drukuje dla syna (6-latek) i dla mnie też,
wykaz wszystkich województw. Na zakończenie zapraszam w moje skromne progi klubu rowerowego 2-osobowego (ja i
brat): www.wojdudek.prv.pl Pozdrowienia- Cześć!
27. Thomas Wellerstedt [213.89.241.228] dnia 2001-07-24
Din Hemsida var av hög kvalitet ! Jag är intreserad av kolla upp kvaliten på buss, tåg, spårvangn, tunelbana i Stockholm
mot andra städer. Jag brukar ett par gånger om året åka på båtturer till Åland.
26. Kramarczyk Ryszard [212.45.225.235] dnia 2001-07-12
Strona bardzo interesujaca , przeczytalem wszystko, sam jestem muzykiem i mialem okazje pracowac kiedys w Finlandii.
Interesuja mnie rowniez organy i muzyka organowa. Pozdrawiam Ryszard
25. Dariusz Mariak - Toronto [206.172.85.132] dnia 2001-07-07
Gratuluje i Pozdrawiam. Wspaniala strona
24. Jurek N. [212.182.32.132] dnia 2001-07-03
Bardzo przyjemna strona.. Do dzisiaj myślałem, że jestem jedyną osobą która łączy granie na organach i zainteresowania
komunikacyjne.. Mogę wstawić link na mojej stronie? http://www.juri.hg.pl
23. Bogusław Bossowski [213.241.8.248] dnia 2001-06-03
Bardzo fajne strony! Osobiście podziwiam stronę poświęconą nowym polskim tablicom rejestracyjnym. Warto tylko dodać,
że numery w postaci UA 12345 to oznaczenia pojazdów wojskowych, a HPO 1234 - pojazdów policji
22. Paweł Sobotko [217.8.191.18] dnia 2001-05-13
Wspaniałe strony - z prawdziwą przyjemnością zapoznałem się z ich treścią. Gratuluję bogatych i rónorodnych
zainteresowań (w dużej mierze zbieżnych z moimi) oraz profesjonalizmu. Podziwiam nie tylko treść ale też i jakość stron wspaniała rzecz. Jeszcze raz gratuluję i serdecznie pozdrawiam!
21. Grzegorz Petka [213.76.49.10] dnia 2001-05-12
Strona jest w/g mnie znakomita pod każdym względem - absolutnie niczego jej nie brakuje. Od razu widać rękę człowieka
wszechstronnie utalentowanego, umiejącego połączyć tak różnorodne zainteresowania w jedną, spójną całość. Jestem
pełen podziwu i szacunku, a zaszczytem będzie dla mnie, jeśli się kiedyś spotkamy !!! Pozdawiam serdecznie i życzę dużo
słońca w tych odległych, północnych stronach !!!
20. Rafał [156.17.114.129] dnia 2001-05-09
Bardzo dobra strona kolejowa - dużo informacji, których nie można znaleźć gdzie indziej - świetna robota. Pozdrawiam
19. Tomek [64.10.90.35] dnia 2001-04-22
Bardzo ciekawe strony! Duzo interesujacych informacji na temat muzyki, pociagow oraz etykietek zapalkowych... super
prezentacja. Pozdrowienia z Montrealu!
18. Zbigniew Zielinski [213.76.200.199] dnia 2001-04-19
Ciekawe strony kolejowe i o wyspach. Pozdrowienia z Wroclawia.

17. Łukasz [195.94.199.234] dnia 2001-04-18
W wakacje wybieramy sie z przyjaciolmi w rejs po Baltyku, ktorego czescia bedzie wlasnie wizyta na Alandach. Dzieki tej
stronie dowiedzialem sie wielu interesujacych rzeczy - dziekuje :-)))
16. Piotrek [213.77.181.29] dnia 2001-04-14
Swietna strona poprostu super pod wzgledem informacji!... szukalem nowych oznaczenie tablic rejestracyjnych a
dowiedzialem sie o ciekawych miejscach i krajobrazach SUPER! ... pozdrowienia z Pabianic - EPA
15. Jacek Andrzej Likowski [213.76.248.149] dnia 2001-04-11
Niesłychane: zainteresowanie Wyspami Alandzkimi! I to nie od strony wędkarstwa! A serio: proszę o odesłanie do źródła,
gdzie mógłbym poczytać o tym ostatnim na świecie armatorze żaglowców towarowych z Mariehamn... Jestem
dziennikarzem piszącym o ubezpieczeniach, ostatnio (11 kwietnia 2001 r.) blisko współpracującym z fińskim Suomi-Yhtio,
Pohjola - Polska e tutti quanti, ale i miłośnikiem spraw morskich. Serdecznie pozdrawiam. Jacek
14. Pawel z Niemiec [141.78.1.32] dnia 2001-04-09
Panie Henryku! Podziwiam pana. Wspaniale strony, wspnialy charakter.
13. Kuba [195.205.69.69] dnia 2001-03-06
Napisze po prostu WOW! Jestem pod wrazeniem Panskiej strony (dotyczy wszystkich dzialow, a zwlaszcza tej o kolei [sam
naleze do grona MK]). Pozdrawiam z Niemodlina (malego miasteczka niedaleko Opola)
12. Piotr [149.156.96.20] dnia 2001-03-06
Ładnie i elegancko skonstruowany serwis, piękne zdjęcia z wysp, dużo pożytecznych informacji, mam nadzieję, że kiedyś
odwiedzę wyspy alandzkie, narazie uczę się języka, hej da!
11. Arni [195.205.242.150] dnia 2001-03-05
Muzyka jest piękna, ale muzyka organowa jest najpiękniejsza. Serdeczne pozdrowienia ze Świnoujścia
10. TOMEK ,WARSZAWA [217.8.173.89] dnia 2001-02-23
GRATULUJĘ. BARDZO INTERESUJĄCE STRONY. WYSPY ALANDZKIE TO FANTASTYCZNE I FASCYNUJĄCE MIEJSCE NA
ZIEMI. POSTARAM SIĘ TU KIEDYŚ DOTRZEĆ. GORĄCE POZDROWIENIA.
9. Justyna [158.75.29.229] dnia 2001-02-22
Serdecznie pozdrawiam wszystkich milosnikow organow i muzyki organowej.
8. Stanisław [212.160.40.149] dnia 2001-02-19
Panie Henryku bardzo podoba mi się Pańska strona i informacje na niej umieszczone, ale nie znalazłem Pana adresu e-mail
a chciałbym zadać parę pytań dotyczących wysp i komunikacji między Szwecją i Finlandią. Jeśli byłby Pan uprzejmy
przesłać mi swój adres byłbym wdzięczny. Stanisław Smuda. Wrocław
7. Michał Kowalczyk [213.149.1.6] dnia 2001-02-07
Organista z Michałkowic pozdrawia organistę z Wysp Alandzkich! I po raz któryś gratulacje - świetne połączenie warsztatu
muzycznego z warsztatem komputerowym.
6. stefan [213.76.4.223] dnia 2001-02-05
Dla mnie wędkarza strony szczególnie interesujące, po łowieniu w Norwegii następne będą ALANDY. Pozdrawiam
5 Tomek [213.76.60.250] dnia 2001-01-31
Strona niesamowicie przydatna i dobrze zaprojektowana pod wzgledem tresci. Bardzo mi sie podoba!!! Zapraszam takze
na www.mono.w.pl :)))
4. Wojtek [213.76.75.144] dnia 2001-01-29
Doskonala i strona. Napewno tam pojade - co za przepiekne miejsce
3. Krzysiek [195.114.188.55] dnia 2001-01-26
Byłem, widziałem, podobało mi się, jeszcze pewnie kiedyś wrócę :-))) bo zapewne jeszcze zrobisz niejedne
przeorganizowanie stron... Wielkim plusem jest plan serwisu (z językami) - można szybko wejść tam, gdzie się chce...
2. Katrinka [194.197.68.46] dnia 2001-01-24
Det är intressant att se dina fina sidor förändras och justeras dag för dag. Det har skett mycket sedan du började med din
hemsida. Jag önskar dig manga besökare i fortsättningen. Finfint! Din Katrinka.
1. Stanisław [213.77.23.197] dnia 2001-01-23
Z wielka przyjemnoscia przeczytalem o podrozy na svalbard, co jest moim marzeniem. Bylem juz w Tromso, ale na
Svalbard nie dotarlem. Strony bardzo interesujace, takze te o PKP. Pozdrawiam :)

