Dziś w MAGAZYNIE: Brudni do Europy * 33
łamane przez 33 # Druga młodość „Waszej Księgarni”
:• Polskielosy#Schabowyisavoir-vivre# Pozdrowi ę \ do natiiry # . Cala .stroiła o wi dao - # a ■
tlfccnüfe śife öd: % wrześni* S$5Z i,

14. rocznica
pontyfikatu
Jana Pawła II

Nakład itsoöö *g*.

Nobel dla Indianki JUBILEUSZOWY WIELKI KONKURS
Laureatką pokojowej nagrody
Nobla została Rigoberta Menchu, 33-letnia Indianka z Gwate
mali, przebywająca na wygnaniu
w Meksyku. Swoją ojczyznę opuś
ciła 11 lat temu, kiedy służba bez
pieczeństwa zamordowała jej rodzi
ców. Norweski komitet nagrody po
kojowej uhonorował panią Menchu
za działalność na rzecz społecznej
sprawiedliwości i kulturowo-etnicznego pojednania, opartego o posza
nowanie praw rodzimej ludności. Te
goroczna laureatka jest dziewiątą ko
bietą w historii nagrody pokojowej,
przyznawanej od 1901 roku. (zm)

Wczoraj minęła 14. rocznica
pontyfikatu papieża Jana Pawła II.
Rzymscy komentatorzy podkreślili, że
najważniejszą cechą pontyfikatu jest
misyjny, ewangelizacyjny charakter
nauk papieża a zarazem jego apostol
skich podróży. W belwederskiej
kaplicy odprawiono uroczystą
mszę św. z udziałem prezydenta
L. Wałęsy, marszałków Sejmu i Sena
tu oraz premier H. Suchockiej. Do
papieża skierowano okolicznościowy
telegram. 23 i 24 października pre
mier Suchocka złoży oficjalną
wizytę w Watykanie, (zm)

• ŻYCIE funkcjonariusza policji
warte jest 62 min zł — takiej wysokości
odszkodowanie otrzymała rodzina po
licjanta zabitego w Bytomiu, (ces)
• WCZORAJ podpisano ostatecz
ną wersję umowy pomiędzy koncer
nem Fiata i FSM. Fabryka zostanie
podzielona na trzy samodzielne przed
siębiorstwa. Strona polska będzie mia
ła 10 proc., a Włosi 90 proc. udziałów
w tych przedsiębiorstwach. Z 20 tys.
pracowników pracę straci 1,5 tys. —
kierownictwo pozostanie to samo.
(ces)
• A. GAWRONIK został wczoraj
zwolniony z aresztu tymczasowego.
Kaucję za uwolnienie A. Gawronika w
wysokości 3 mld zł wpłacił przyjaciel
aresztowanego — poznański biznes
men Krzysztof N. Po wyjściu A. Gawronik oświadczył, że czuje się niewin
ny. Oficjalne oświadczenie w sprawie
swojego aresztowania złoży za kilka
dni. (ces)
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Zabójstwo
finałem libacji!

NR 244 (12488) Sobota-niedziela, 17-18 października 1992 r. Cena 2000 zł
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Rozmowa ze ZBIGNIEWEM MATYSIAKIEM, prokuratorem
rejonowym w Człuchowie

M. Krzaklewski w Koszalinie

— Panie prokuratorze, czy
znane są już — kilka dni po tra
gicznych wydarzeniach w Śniatach — przyczyny pożaru, który
pochłonął aż cztery ofiary?
— Dokładna przyczyna nie jest je
szcze znana. W tej kwestii w sposób
wiążący wypowiedzą się biegli z za
kresu pożarnictwa. Pierwszym z nich
będzie prowadzący akcję ratowniczą
kapitan Zbigniew Szyszka z Rejono
wej Komendy Straży Pożarnej w
Człuchowie.
Jednak
jedynym
racjonalnym
wnioskiem, jaki można wysnuć z ma
teriału dowodowego, jest ten, iż było
to podpalenie.
Opierając się na zebranych w śledz
twie informacjach, przedstawiliśmy

Negocjowałem z czterema rządami...
„W skrytości ducha czekałem na to spot
kanie"— powiedział Marian Krzaklew
ski, rozpoczynając wczorajsze tete ä tete
ze zgromadzonymi w sali koszalińskiego
Domu Związków Zawodowych. Przewod
niczący „Solidarności" przedstawił synte
tycznie ostatnie lata kraju, koncentrując się
na działaniach związku:
Niepodległość to nasz sukces. Ale
błędem było, że wcześniej nie doprowadzi
liśmy do w pełni wolnych wyborów, wo
bec czego utrwaliły się niedobre przepisy
prawa. W istocie startowaliśmy do plebi
scytu na niepodległość.
W dyskusji pytano głównie o spra

wy gospodarcze, szczególnie o pakt o
przedsiębiorstwie i udział pracowni
ków pegeerów w prywatyzacji, naj
niższe emerytury i renty, bezrobocie,
sprawy lustracji.
— Negocjowałem z czterema rządami —
powiedział M. Krzaklewski. — W kwestii
podwyżek cen nośników energii zostałem
oszukany.
Spotkanie zdominował problem jak
wyżyć z emerytury. — Niech rząd weź
mie się do pracy! — wołano z sali.
Przewodniczący NSZZ „Solidarność"
odpowiadał na wiele pytań. Do wczoraj
szego spotkania wrócimy w szerszej relacji.
(ewu)

33-letniemu mężczyźnie, mieszkań
cowi Chojnic, zarzut popełnienia
zbrodni zabójstwa przez podpalenie i
spalenie budynku. Z prawniczego pun
ktu widzenia została przyjęta kwalifika
cja kumulatywna, to znaczy zabójstwo i
spowodowanie pożaru zagrażającego
życiu i mieniu o znacznych rozmia
rach.
Sprawca nie przyznał się do popeł
nienia czynu, podając na swoją obronę różne fakty, które poddane kry
tycznej analizie na podstawie dowo
dów, krytyki tej nie wytrzymują i dla
tego też został aresztowany.
— Co jeszcze można powie
dzieć o sprawcy?
— Jest on osobą z kręgu rodziny w
stosunku do Barbary G., ofiary poża
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• NASTROJE w mieleckiej WSK
oraz mieszkańców Mielca są bliskie
społecznego buntu — napisał Zarząd
Regionu „Solidarność" i komitet straj
kowy w liście, skierowanym do prezy
denta L. Wałęsy i premier H. Suchoc
kiej. W WSK od 94 dni trwa strajk.
Ostatnio pracownicy otrzymali jedynie
40—60 proc. należnych im pensji, tj.
średnio około 600 tys. zł. (ces)

r#

W*?

ru, i był w konflikcie z jej konkuben
tem.
Do momentu przyjazdu na miejsce
pożaru strażaków, a także później,
podczas akcji gaśniczej, zachowywał
się dosyć dziwnie i nietypowo. Był
między inmymi zupełnie obojętny na
sugestie, aby podjąć próbę ratowania
ludzi. Jego wygląd zewnętrzny —
zabrudzenia i osmolenie garderoby,
przypalone włosy — nasunął uzasad
nione przypuszczenie, że może mieć
związek z podpaleniem.
Rozpytywany przez policjantów,
przyznał się do podpalenia, przy czym
opisał sposób, w jaki to zrobił, gdzie
wzniecił ogień. W tym czasie został
mu przedstawiony zarzut, o którym
mówiłem.
(dokończenie na str. 3)
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Główna nagorda: 10 tysięcy dolarów USA
i wyjazd w maju 1993 r. do Las Vegas
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Skorzystaj z okazji! Zagaraj! Wygraj! Nagrody czekają!
Szczegóły — na stronie 2.
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• BGŹ uruchomił 2-bilionowy
kredyt na odtworzenie produkcji rolnej.
Oprocentowany jest on nieco ponad
15 proc. w skali roku. (ces)
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• „GORBACZOW
wprowadza
polską i międzynarodową opinię w
błąd, gdy twierdzi, że o dokumentach
katyńskich dowiedział się dopiero w
grudniu ubiegłego roku" — oświadczył
PAP rzecznik prasowy B. Jelcyna.
(zm)

*

Szkolenie na Bornholmie

• GORBACZOW przyleciał do
Bonn na pogrzeb W. Brandta, (zm)
WOJSKA tureckie rozpoczęły ofen
sywę na północne rejony Iraku. Jej
celem jest uniemożliwienie przedosta
nia się do Turcji tureckich Kurdów, z
którymi walczą Kurdowie iraccy, (zm)
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• 9 OSÓB poniosło śmierć, a 8 jest
ciężko poparzonych w wyniku eksplo
zji w rafinerii ropy naftowej pod Tokio.
Przyczyną wybuchu był pożar. Walka z :
żywiołem trwała godzinę, (zm)
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Fotoreportaż JERZEGO PATA IM A na str. 3

Hurtownia
PW „PROJBUD” w Koszalinie
ul. Szczecińska54, tel. 269-93

OFERUJE:
napoje 1,5 1 — 15 smaków
napoje 1 1 — karton — Pińczów, Łowicz — 8 smaków
napoje puszkowe 0,33 1 — 5 smaków
przetwory warzywne w słoikach i puszkach
olej, ocet, orzechy laskowe,
konserwy mięsne i rybne,
makarony, mąki, przetwory mączne,
szeroki wybór kawy, herbaty, gum do żucia, mentosy,
dżemy i koncentraty spożywcze,
czekolady, bomboniery i inne słodycze,
piwo butelkowe —12 rodzajów, puszkowe — 8 rodzajów,
wina wytrawne i słodkie, szampany — 45 rodzajów
__ wódki
PRZY ZAKUPIE GOTÓWKĄ MARŻA

DO 7,5 PROC.
■ giny, brendy, koniaki — 25 rodzajów

Uwaga hurtownie!
Odsprzedamy w ilościach hurtowych napoje 1,5 I — 6 smaków
ZAPRASZAMY
K-2716
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JUBILEUSZOWY
WIELKI KONKURS

„GŁOSU POMORZA”

SZCZEGÓŁY POŻARU W ŚWIATACH

Kronika
dnia
• SEJM przywrócił najstarsze pol
skie odznaczenie — Order Orła Białe
go, jako najwyższy rangą. Wyłączono z
odznaczeń medal „Za zwycięstwo i
wolność". Od wczoraj obowiązuje tak
że w Sejmie nowy sposób głosowania
nad poprawkami senackimi, dotyczą
cymi ustaw konstytucyjnych — muszą
one uzyskać co najmniej 66 proc. gło
sów, aby zostały przyjęte, (ces)

Po ulgowej cenie wyostrzam spojrzenie.,
(J. Bułatowicz)
Imieniny:
dziś — Małgorzaty, Wiktora, Ignacego
jutro — Juliana, Łukasza, Bratumiła
Wschód słońca — 6.04 — zachód —
16.37
Zachmurzenie zmienne. Możliwość opa
dów deszczu. Wiatry zachodnie i północ
no-zachodnie. Nieznaczny wzrost ciśnie
nia.
Stan morza — 4 do 5. Ostrzeżenie
przed sztormem.' Wiatr porywisty zachodni
6 do 8 w skali Beauforta.

Ł

Jak już informowaliśmy, par
lament duński wraz z EWG prze
znaczył 40 milionów koron na
realizację programu oświatowe
go „Bałtycka Wyspa Kształce
nia". W 1993 i 1994 roku odbędą
się na wyspie Bornholm kursy
kształcące i dokształcające dla
mieszkańców państw nadbałtyc
kich, w których rodzi się demo
kracja. W Polsce program obej
mie województwa nadmorskie.

Kursy będą bezpłatne a ich koszt
poniosą władze Danii. Program szko
leń będzie uzależniony od propozycji
przyszłych uczestników. Zachodnio
pomorska Szkoła Biznesu w Koło
brzegu przy współpracy z Agencją
Rozwoju Regionalnego w Koszalinie
chcą zorganizować grupy szkolenio
we, składające się z wykładowców
szkoły i słuchaczy.
(dokończenie na str. 2)

MIESZKANIA W SIANOWIE
TRZYPOKOJOWE pow. użytkowa 55,57 m2 i 64,55 m2
CZTER0P0K0J0WE pow. użytkowa 64,15 m2 i 74,46 m2

Z puchaczem
jak z jajkiem
Podczas
lustracji
Obszaru
Chronionego Krajobrazu nr 4 „Je
zioro Łętowskie i okolice Kępic"
pracownicy Zarządu Parku Krajo
brazowego „Dolina Słupi" natra
fili na nowe stanowisko puchacza.
W ponad 120-letnim borze sos
nowym obserwowano dorosłego
ptaka. Kontrola odbyła się wpraw
dzie na początku października, ale
puchacz należy do ptaków osiad
łych, trzymających się przez cały
rok swojego terytorium. W pobli
żu na wysokiej sośnie napotkano
stare gniazdo, które mogło być
wykorzystywane w okresie lęgo
wym. Sugerowały to ślady bytno
ści w postaci dużych „wypluwek"
i piór. Niepokój wzbudziło prowa
dzenie w tym drzewostanie prac
zrębowych.

Puchacz należy do gatunków
zagrożonych wymarciem i został
umieszczony w „Polskiej czerwo
nej księdze zwierząt". Jego licze
bność w naszym kraju prof. Z.
Tomiałojć szacuje na około 150
par. Przy obecnie panującym na
cisku na pozyskanie drewna zaist
niała poważna obawa, że może
zostać wycięty drzewostan będą
cy ostoją ginącego gatunku.
O wyjaśnienie poproszono pa
na Ryszarda Roda, adiunkta Nad
leśnictwa Warcino, który poinfor
mował, że wspomniane prace zrę
bowe dotyczą tylko niewielkiego
pasa i nie będą kontynuowane.
Zgodnie z zasadami hodowli i urządzania lasu, wycinka dalszej
części zostaje przesunięta na dob
rych kilka lat. (M.Z.)
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centralna ciepła woaa, centralne ogrzewanie,
kuchenki elektryczne z piekarnikiem.

Cena 1 m2 pow. użytkowej 3.850 tys. zł/m2

Gotowe do zasiedlenia od 20X1992 r.
Możliwość kupna garażu w sąsiedztwie osiedla.
Informacji udziela: Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Jutrzenka" Koszalin, ul. Szeroka 24, tel. 259-55. 249-10.
K-2706

UWAGA! UWAGA! UWAGA!
Stacja Przesypowa Cementu
i Wapna
w Skibniegm. Sianów

oferuje po najniższych cenach
Cement P-35 d luzem
Cement P-35 d worki 50 kg
Cement P-35 d workowany
Cement P-35 czysty
Wapno hydrat luzem

565 tys.
600 tys.
630 tys.
601 tys.
645 tys.

za
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za
za
za

1
1
1
1
1

t
t
t
t
t

(bez podatku)
(bez podatku)
(z podatkiem)
(bez podatku)

Uwaga rolnicy: cement luzem ładujemy także na przyczepy.
Załadunku cementu workowanego na samochody i przyczepy dokonuje sprzedający.
Informację uzyskać można pod nr teł. Koszalin 185-269.
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17—18 października 1992 r.
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JUBILEUSZOWY WIELKI
KONKURS „GŁOSU POMORZA"
Drugie losowanie - w Słupsku
Trwa nasz konkurs, w którym są do wygrania nagrody
łącznej wartości ponad 400 milionów złotych. Główną
będzie samochód TOYOTA COROLLA wartości prawie
180 min zł.
Pierwsze losowanie części nagród rzeczowych odbyło się 8 bm.
w Koszalinie. Wygrane zostały już prawie w całości odebrane.
Kolejne losowanie — na karnety, które wydrukujemy 31 paź
dziernika — odbędzie się na początku listopada w Słupsku.

Dodatkowe nagrody!
Wykaz nagród, które będziemy losowali na karnet paździer
nikowy, podaliśmy w czwartkowym (15 bm.) „Głosie”. Do puli
tej doszły jeszcze inne cenne nagrody, o czym poinformowaliś
my wczoraj.
Okazuje się, że... nie koniec na tym. Na karnet paździer

nikowy losować będziemy jeszcze:
— 10 zestawów wyrobów firmowych (każdy po 500 tys. zł)
ufundowany przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Koło
brzegu,
— 10 bezpłatnych biletów jazdy autobusami, ważnych do
końca br. Ufundowało tę nagrodę Przedsiębiorstwo Komunika
cji Miejskiej w Kołobrzegu. Te ostatnie nagrody będą losowane
wśród kołobrzeskich uczestników naszego konkursu.

SPONSORZY NAGRÓD
Główną nagrodę — samochód Toyota Corolla ufun
dowała w dużej części TOYOTA MOTOR POLAND CO.,
LTD ze swoim przedstawicielem w Koszalinie, panem
Wojciechem Jankowskim, dealerem Toyoty. Nagrody
rzeczowe ufundowali: Powszechna Kasa Oszczędności,
Bank Państwowy, I Oddział w Koszalinie; Euro-Centrum. Lakiernia Bezpyłowa „Glasurit" Tadeusza Dudojcia w Koszalinie; Polska Żegluga Bałtycka w Kołobrze
gu; Fabryka Pomocy Naukowych w Koszalinie; Zakład
Gazowniczy w Koszalinie; Zarząd Budynków Mieszkal
nych w Koszalinie; Powszechny Zakład Ubezpieczeń
„Na Życie", Inspektorat w Koszalinie; PP Hurtownia
„MAXMAG'' w Kołobrzegu; Spółdzielnia Pracy Rybo
łówstwa Morskiego „Bałtyk" w Kołobrzegu, Zakład
Energetyczny w Koszalinie; PPHP „ELPRO" Salon Au
dio-Video-TV w Kołobrzegu; Przedsiębiorstwo „Tarys", spółka z o.o. w Koszalinie; Galeria Sztuki Użyt
kowej „Na Piętrze" w Koszalinie; Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowe „Best" w Koszalinie; Hotel Or
bis „Solny" w Kołobrzegu; Komis Techniczno-Muzyczny A. Chmielewski w Koszalinie; Przedsiębiorstwo Tu
rystyczne „Gryfia" w Słupsku; Fabryka Rękawiczek i
Odzieży Skórzanej w Miastku; PHSR „Agroma" w Ko
szalinie; Powszechna Kasą Oszczędności, Bank Państ
wowy, II Oddział w Słupsku; ARBET ltd; Korporacja
Budowlana, spółka z o.o.; Spółka z o.o. HETMAN, Hotel
ARKA w Koszalinie; Okręgowa Dyrekcja CPN w Słups
ku; Bank Handlowy SA, Oddział w Słupsku; Przedsię
biorstwo Przemysłu Mięsnego w Słupsku; Zakłady Che
miczne „Loton", Spółdzielnia Pracy w Słupsku; Przed
siębiorstwo Państwowe Uzdrowisko Kołobrzeg; Okrę
gowa Spółdzielnia Mleczarska w Kołobrzegu; Społem
PSS „Jedność" w Kołobrzegu; Przedsiębiorstwo Ko
munikacji Miejskiej Kołobrzeg.
Są to dotychczasowi sponsorzy nagród w naszym
konkursie. Dzięki naszym staraniom i ich hojności mog
liśmy zaoferować grającym wiele wspaniałych nagród.

V_______________________ .__________ _________________ /

Nasz konkurs dla dzieci

W niedzielę losujemy nagrody!
W niedzielę, 18 bm. o godz. 12 w sali kina „Kryterium"
w Koszalinie rozpoczynamy losowanie pierwszych na
gród w naszym konkursie dla najmłodszych Czytelników.

Główną wygraną będzie, oczywiście, samochód
terenowa TOYOTA, ufundowany przez państwo
Krystynę i Wojciecha Jankowskich. Będą też inne
nagrody, w tym i... niespodzianki. A konkursowym emo
cjom towarzyszyć będą występy zespołu „Tatianki", soli
stek z „Espero 2", pokazy tańca break dance oraz pokazy
cyrkowe artystów z Moskwy.
Przewidujemy, że cały program potrwa około dwóch
godzin. Zapraszamy! Życzymy szczęścia podczas lo
sowania!
★

★

★

Od 1 2 bm. gramy o kolejny samochód — MERCEDE
SA- Ml Nh Trzeba zebrać dwadzieścia kuponów, żeby
uczestniczyć w jego losowaniu. Poniżej — kolejny kupon.

MERCEDES-MINI

KUPON 6

ROMO

d lutego 1991 roku obowiązuje
ustawa o uznaniu za nieważne
orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność
na rzecz niepodległego bytu państwa
polskiego. Przed wieloma sądami to
czą się procesy o uniewinnienie oraz
o przyznanie odszkodowań za ponie
sione szkody i zadośćuczynienie za
krzywdy wynikłe głównie w okresie
stalinowskim.
W Słupsku przed Sądem Wojewó
dzkim takich procesów dotychczas
było tylko kilka, ponieważ dawniej,
kiedy toczyły się sprawy polityczne,
Słupsk nie był stolicą województwa.
Orzekały najczęściej sądy wojskowe z
Koszalina lub ze Szczecina. Poszko
dowani w tych procesach albo ich
rodziny z żądaniami o rewizję wyro
ku występują więc do tamtejszych
sądów.
Część spraw przekazano do Sądu

O

Szkolenie
na
Bornholmie
(dokończenie ze str. 1)

Pod koniec listopada, przedsta
wiciele kołobrzeskiej szkoły i agen
cji udadzą się do Rönne, najwięk
szego miasta wyspy.
— Uzgodnimy tam treść projek
tów dotyczących szkoleń — mówi
Edward Wiśniewski, dyrektor Za
chodniopomorskiej Szkoły Biznesu
w Kołobrzegu. — Zamierzamy wy
słać do Rönne kilka grup szkolenio
wych. Ich ilość zależy od tego, co
udostępni nam strona duńska. Sta
wia ona jeden warunek — uczest
nicy kursów, muszą w Polsce kszta
łcić grupy szkoleniowe zgodnie z
nabytą wiedzą. Duńczycy oferują
na przykład tematykę związaną z
turystyką morską, zarządzaniem
i organizacją różnych działalności
oraz rybołówstwem.
Pierwsze zajęcia mają się odbyć
wiosną przyszłego roku. (ML)

PRZEDPŁATĘ sprzedam. Słupsk,
43-35-85.
SPRZEDAM sześcioletniego ogiera. Ustka, 141-021.
Wojewódzkiego w Słupsku z SW w
Białymstoku. Jak powiedział prezes
Sądu Wojewódzkiego Piotr Ciemnoczołowski, w Słupskiem jest więcej
osób poszkodowanych niż spraw kie
rowanych do słupskiego sądu. Zasą
dzane są odszkodowania rzędu kil
kudziesięciu milionów złotych.
Na przykład jeden z byłych miesz
kańców województwa słupskiego
wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w
Białymstoku został skazany za to, że
w latach 1944—46 był członkiem —

wtedy nielegalnej —- organizacji WiN
i przez rok przechowywał w swoim
mieszkaniu broń palną. Otrzymał
karę trzech lat pozbawienia wolno
ści. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego
w Słupsku uniewinniono go i zasą
dzono od skarbu państwa 108 milio
nów złotych tytułem odszkodowa
nia.
Na wokandzie Wydziału Karnego
Sądu Wojewódzkiego znajdują się
następne sprawy o uniewinnienie i
odszkodowanie. (kor)

rv rewniany
kuLJ ter
rybacki
,,WŁA-8”,
będący
własnością
firmy
„Polfish” z Włady
sławowa, który —jak
już informowaliśmy
— w nocy ze środy na
czwartek stanął na
mieliźnie w pobliżu JJstki, znajduje się tam
nadal. Wciąż też ist
nieje zagrożenie, że
przewożone na jego
pokładzie paliwo do
stanie się do morza.
Rozpoczęta bowiem
wczoraj o 15.50 akcja
mająca na celu prze
pompowanie reszty
paliwa (około tysiąca
litrów) do zbiorników
innego kutra nie po
wiodła się. O 17 z po
wodu zbyt małej wido
czności i dużejfali ak
cję ratowniczą prze
rwano. (maz.)

Wynieśli kasę pancerną...
... oraz odtwarzacz, ze Szkoły Pod
stawowej nr 3 w Kołobrzegu. Zło
dzieje mieli pecha. W szafie znajdo
wały się tylko pieczątki i druki świa
dectw.

Skradziony pojazd
W Słupsku, tarpan, czerwony,
SLY —0827. (JB)

Nie koniec
sprawy dra N...
...oskarżonego o wystawienie
fałszywych recept dla narkoma
nów („GP" z dn. 15.10.92 r.). W
piątek zeznania J.P. były inne, niż
w protokole policyjnym. D.K.
przyznał się do świadczenia nie
prawdy na niekorzyść oskarżone
go. Dyrektor ZOZ stwierdzł, że dr
N. nie miał dostępu do „różo
wych" recept. Obrońcy wykazy
wali błędy prokuraturze i policji.
Policjant W. bronił rzetelności
protokołów. Prokuratorowi za
rzucono manipulowanie świad
kami, on zaś zarzucił to samo
oskarżonemu. Poprosił o areszt
dla niego, jednak sąd wniosek ten
odrzucił. Ustalono, że rozprawa
zostanie wznowiona za 2 tygod
nie. (PP)

SPÓŁKA „Pribud" w Lęborku za
trudni murarzy na budowie oczysz
czalni ścieków w Dębnicy Kaszubs
kiej. Zgłoszenia chętnych na budo
wie.

TELEWIZORY używane zachod
nie — przestrojone. Kołobrzeg,
239-26.
KUPIĘ mieszkanie w Kołobrzegu,
tel. 269-25.
ZAMIENIĘ M-2 na większe. Koło
brzeg, 269-25.
WYDZIERŻAWIĘ pawilon hand
lowy pl. Wolności. Ustka, 144-146.
SPRZEDAM skodę 105 super
(1988). Ustka, 145-825.
SPRZEDAM lub wydzierżawię
sklep 50 m kw.) w Kołobrzegu, tel.
248-72.

Fot. Jan Maziejuk

SPRZEDAM VW golfa. Koszalin,
tel. 43-39-47 od trzynastej.
KUPIĘ,
wydzierżawię
Słupsk, 241 -72.

W Gościnie-Dworze (gm. Goś^Sąd Rejonowy w Słupsku pro
cino) spaliła się stodoła, w której
znajdowało się 200 ton słomy i 60 ton
wadzi sprawę przeciw Barbarze G.,
siana. Straty oszacowano na ponad
byłemu prezesowi Słupskiej Spół
470 milionów złotych na szkodę gos
dzielni Mieszkaniowej „Dom nad
podarstwa Agencji Rolnej Skarbu
Państwa. Przyczyny nie ustalono.
Słupią". Oskarżonej zarzuca się,

W Białym Borze ze sklepu GS
złodzieje ukradli wódkę różnych ga
tunków, wino i papierosy na kwotę
ponad 60 milionów złotych. Sądząc
po ilości należy przypuszczać, że za
mierzają oni otworzyć własny sklep
monopolowy lub wyprawić komuś
przyjęcie weselne. W Słupsku z fiata
ducato, złodzieje skradli kawę i słody
cze o wartości 7,25 miliona złotych.
Po penetracji, policja znalazła worek z
kawą. Słodyczy się najedzą, kawy nie
napiją!

WILCZKA 2-miesięcznego sprze
dam. Koszalin, tel. 189-258.

DZIAŁKĘ budowlaną w Kołobrze
gu tanio sprzedam.
Kołobrzeg,
225-28.

Spłonęła słoma i siano

Kradzież z fiata i GS

WYKWALIFIKOWANE krawco
we zatrudnię. Koszalin, tel. 249-50.

SPRZEDAM poloneza (1979),
składak
(1991),
na
części
(35.000.000 zł). Kołobrzeg, 231-52.

WYPADKI

Na trasie Kalisz Pomorski — Ko
rytnica kierujący toyotą nie zacho
wał należytej prędkości na śliskiej
nawierzchni, w wyniku czego zderzył
się czołowo z ciężarówką holenders
ką, doznając złamań nóg i żeber. Po
szkodowany został umieszczony w
drawskim szpitalu.

DO WYNAJĘCIA garaż. Koszalin,
242-10.

PILNIE sprzedam audi 80 1,6 kata
lizator (1990), mercedes 207D pod
wyższony
(1979).
Koszalin,
45-11-47 do godz. 18.

{ZDARZENIA

Toyotą w scanię

KUPIĘ przedpłatę, Koszalin, tel.
45-03-02.

że będąc prezesem doprowadziła
w październiku 1990 roku do
sprzedaży majątku spółdzielni
(pawilonu handlowego przy uli
cy Mochnackiego 1), osiągając
przy tym spore korzyści mająt
kowe. Drugi zarzut dotyczy przy
właszczenia sobie przez panią
prezes mienia spółdzielczego.
Sprawa zaczęła się, kiedy czło
nkowie Rady Nadzorczej spół
dzielni stwierdzili, że wspomnia
ny wyżej budynek został sprzeda
ny zbyt tanio. Ich zdaniem uzys

kana cena (140 milionów zł) by
łaby o wiele wyższa, gdyby umo
wę sprzedaży podpisano z nabyw
cami po przeszacowaniu warto
ści obiektu, co nastąpiłoby w pie
rwszych miesiącach 1991 roku.
Wtedy kosztowałby on około jed
nego miliarda złotych.
Drugi zarzut — jak twierdzi
prowadzący sprawę sędzia Jacek
Żółć — mniej obciąża oskarżoną.
W tym przypadku chodzi bowiem
o zagarnięcie kilku należących do
spółdzielni dyskietek komputero
wych. Na razie przesłuchano
dwóch biegłych i sześciu świad
ków. Więcej być może wyjaśni się
12 listopada, kiedy to przed są
dem stanie aż 17 świadków.
(maz)

I MIĘDZYNARODOWY KONKURS
„WIEM WSZYSTKO"
W ramach I Międzynarodowego Konkursu „Wiem wszystko" publikujemy co tydzień
po 5 pytań, na które należy prawidłowo odpowiedzieć. Osoby, które udzielą odpowiedzi
na największą liczbę pytań — przechodzą do finału regionalnego, a następnie —
centralnego. Finalista Polski otrzymuje, jako główną nagrodę, 10 tys. dolarów USA i
pojedzie w maju 1993 r. — do Las Vegas. Weźmie tam udział w międzynarodowym finale
konkursu, którego stawką jest 50 tys. USD.
W konkursie nie trzeba grać od początku, można zaczynać na każdym etapie. Liczy się
trafność odpowiedzi. Pytania eliminacyjne będziemy podawać do połowy listopada.
Do wygrania w tym konkursie są nagrody wartości ponad 300 milionów złotych!
Oprócz głównej wygranej są to m.in. wycieczki zagraniczne, meble, telewizory,
magnetowidy, anteny satelitarne, nagrody pieniężne do 10 min zł.
A teraz kolejny zestaw pytań.

sklep.

BARWIENIE skór futerkowych,
czapek,, kołnierzy, futer. Olejarczyk,
Kępice Gościnna 5 tel. 349.
PRZEDPŁATĘ
431-498.

kupię.

Słupsk

M-5 do wynajęcia. Słupsk tel.
218-27 po 16.
ROBUR skrzyniowiec diesel. Kę
pice tel. 349 sprzedam.
SPRZEDAM wideo Panasonic 5
min, zamrażarkę duńską 230 I. Słupsk
439-821.
GOLF 1500 D. Słupsk 437-128.
SPRZEDAM Kamaz ciągnik + na
czepę wywrotkę 181 nowy silnik ta
nio. Słupsk 435-762.
WÓZEK widłowy (31/3 m) sprze
dam. Słupsk tel. 11-16-21.
SPRZEDAM M-3 os. Niepodleg
łości, I piętro. Słupsk 430-776.
OPLA omegę sprzedam. Drzwi le
we kompletne audi 80 model 1989
kupię. Słupsk tel. 439-761.
OVERLOOK pięcionitkowy „JAMOTO" sprzedam. Słupsk, Kotarbiń
skiego 4/52.
ZATRUDNIĘ murarzy atrakcyjne
zarobki. Słupsk tel. 234-83, 436-638.
SZEWCA zatrudnię. Łaciarkę ku
pię. Słupsk 434-742.
SPRZEDAWCĘ (sklep obuwni
czy) zatrudnię. Słupsk 249-11 (w
poniedziałek).
WIDEOKAMERĘ „Orion" tanio
sprzedam, zamienię (dopłata) na
przedpłatę. Słupsk 438-443.

„WIEM WSZYSTKO"
Pytania eliminacyjne (XXIII)

KOMPLET skórzany holenderski
używany sprzedam. Słupsk 285-73.

1. Która jaskinia jest najdłuższa na świście?
Odpowiedź:........................................................................

PAWILON handlowy sprzedam.
Słupsk tel. 289-53 po 18.

2. Kim był Bartolomeo Diaz?
Odpowiedź:....................................................................................... .....
3. Kiedy po raz pierwszy użyto gazów bojowych?
Odpowiedź:...........................................................................................
4. Podaj, jakie zwierzęta wędrowne i jakie największe odległo
ści pokonują?
Odpowiedź: ...........................................................................................

Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc Chłopska”
w Tychowie

organizuje
skup ziemniaków

5. Jak długo żyje mrówka?
Odpowiedź:...........................................................................................

przemysłowych

Imię i nazwisko: .....................................................................................

w cenie 5.100 zł.
za 1% skrobi.

Adres: ...................................................................................... ..................

Informacje

Odpowiedzi należy nadsyłać w ciągu 7 dni (decyduje data stempla
adresem: Redakcja A-Z NEWS, 40-005 Katowice, ul. Piastowska 1.

pocztowego) pod

Wjednym z najbliższych numerów „Głosu" zamieścimy listę osób w konkursie „Wiem wszystko", (jola)

pod nr telef. 15-137,
15-030.
K-2717

17—18 października 1992 r.

GŁOS POMORZA — magazyn

---------------------------------------------- \

Zabójstwo
finalem libacji
Generale — wysiadka!
(dokończenie ze str. 7)

— Żaden z pacjentów nie wpro
wadził dotąd do świata swych uro
jeń najnowszych postaci politycz
nych... — zatrwożył się na łamach
„Spotkań” lekarz warszawskiego
Instytutu Psychiatrii i Neurologii.
— Jak dotychczas ostatnim rezy
dentem urojonych światów jest
wciąż generał Jaruzelski.
Nie ma co, i szpitale psychiat
ryczne trzeba będzie objąć proce
sem dekomunizacji.

Walczykiem...
W Sejmie zgłoszono interpelację,
czy prawdą jest, że banki państ
wowe udzieliły przed ostatnimi wy
borami komitetom wyborczym ta
nich kredytów, z których spłace
niem do tej pory są kłopoty i co
obciąża budżet państwa. W odpo
wiedzi na to —jak doniosło „Prawo
i Życie” — prezes NBP Hanna
Gronkiewicz-Waltz” zasłoniła się
niewiedzą i tajemnicą bankową”.
Pani prezes, tak walcować to my
nie potrafimy...

W toku przesłuchania odwołał to,
co wcześniej powiedział. Tym nie
mniej nie potrafił racjonalnie uzasad
nić zmiany swoich wyjaśnień. Tłuma
czył mało wiarygodnie, że chciał
„wziąć to na siebie". Zapytany, czy w
związku z tym zna innych sprawców,
nie był w stanie nikogo wskazać.
Chodziło mu, jak mówił, o to, że w
mieszkaniu zginęła 7-miesięczna Justynka, córka Barbary G.
— Znane są już zapewne wyni
ki sekcji zwłok ofiar...
— Biegły anatomopatolog stwier
dził, opierając się na oględzinach i
sekcji zwłok, że można przyjąć, iż
zgon denatów był nieszczęśliwym
wypadkiem polegającym na zatruciu
się tlenkiem węgla w czasie pożaru.
Oczywiście jest to wersja pierwotna.
Pozostaje do ustalenia kwestia, czy
najpierw wystąpiło takie stężenie tle

nku, które spowodowało śmierć, czy
też nastąpiła ona w wyniku poparze
nia. Zwłoki dwóch osób były w zna
cznym stopniu poparzone, niemal
zwęglone. Wydobyto je spod zwałów
gruzu.
Śledztwo jest nadal prowadzone i
będziemy wyjaśniać wszystkie istotne
dla sprawy okoliczności. Mam na
dzieję, że w ciągu trzech miesięcy
podpalenie w Śniatach znajdzie swój
sądowy epilog.
— Tragedia była finałem alko
holowej libacji?
— Niestety, jednym z czynników
tej tragedii i to zasadniczym, był al
kohol. Krytycznego dnia w domu Bar
bary G. spożyto go około dwóch i pół
litra, to wynika z wiarygodnych ze
znań dzieci i także sprawcy. Okazją do
libacji stało się przywiezienie do do
mu drewna opałowego na zimę. Sam
sprawca pił nieco mniej, gdyż na
skutek zatargów z jednym z mężczyzn

Popiera obskurantyzm i ksenofo
bię. Jego publiezna dewocja jest brze
mienna w skutki - zaatakował w „Poli
tyce” posła ZChN Stefana Niesiołows
kiego poeta Jacek Bierezin. — A prze
cież, gdy siedzieliśmy razem w obozie, był

Rozmawiał:

GRZEGORZ JANOWCZYK

W naszym wojsku mamy za dużo
broni i sprzętu. Zgodnie z obowiązu
jącym nas traktatem międzynarodo
wym o konwencjonalnych siłach
zbrojnych w Europie, musimy wszyst
kie nadwyżki zniszczyć. Jak już poda
waliśmy, w ubiegłą środę w Szczeci
nie na terenie batalionu saperów roz
poczęto pierwszą w kraju redukcję i
niszczenie wojskowego sprzętu. Spa
wacze z prywatnej firmy rozcinali pal
nikami haubice, moździerz rtransportery Skot. Wszystko to pod okiem
przedstawicieli rządu„polskiego, woj
ska i międzynarodowych inspektorów.
Nasze siły zbrojne muszą zniszczyć
112D czołgów, 246 wozów opance
rzonych, 705 środków artyleryjskich
oraz 47 samolotów bojowych. Nisz
czenie sprzętu odbywać się będzie
poprzez cięcie, zdeformowanie, roz
bicie i miażdżenie oraz za pomocą
materiałów wybuchowych. Szczeci
ńska redukcja zainaugurowała likwi
dację uzbrojenia w Wojsku Polskim.
(pat)
Zdjęcia: JERZY PATAN

to normalny człowiek i sympatyczny ero
toman. W pudle rozmawialiśmy przewa
żnie o kobietach.

I w czym problem? Czy obecne wy
stąpienia posła Niesiołowskiego w spra
wie aborcji tak bardzo odbiegają od d...
Maryni?

Poselska oferta?
— Już trzy lata jestem posłem,
byłem członkiem Komisji Budżetu,
Finansów
i oPlanu i nigdy nikt nie
,
próbował mnie przekupić —1 pro
wokuje Aleksander Małachowski..
- Nawet trochę się tym niepokoję,
może ja do niczego się nie nadaję?...
— Oj, do składania podejrza
nych ofert — na pewno. JET

UWAGA

— uczestnikiem pijatyki — często wy
chodził z mieszkania. W trzy godziny
po zatrzymaniu został on poddany
badaniom, które wykazały stosunko
wo niewielką ilość alkoholu w jego
organizmie.
— Śmierci
w
płomieniach
szczęśliwie uniknęło troje dzieci
Barbary G.
— Ta zbrodnia ma wymiar tragedii,
także ze względu na owe małe dzieci,
które po niedawnej śmierci,ojca teraz
straciły także matkę. Przy udziale pani
psycholog rozmawialiśmy z dziećmi.
Wykazują one zadziwiający spokój i
zrozumienie sytuacji. Uderza w nich
pogodzenie się z losem i to, że jak na
swój wiek są wyjątkowo rozsądne i —
powiedziałbym — doświadczone ży
ciem. Cała trójka przebywa pod opie
ką lekarzy na oddziale pediatrycznym
człuchowskiego szpitala.
— Wspomniał pan ojca dzieci.
Z tego, co wiem, został on przed
rokiem zamordowany. Czy nale
ży w jakiś sposób łączyć te dwa
tragiczne wydarzenia?
— Według mnie, obie sprawy nie
mają żadnego związku. W kręgu po
dejrzanych pozostawały wówczas
zupełnie inne osoby.
— Dziękuję za rozmowę.

Mniej
broni

Bez zmian

,

Haidtowcy-Iaopatrzeaiowcy
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno—Ushgowt-Eudłowe

„Bafoma”

Str. 3

w Kołobrzegu, ul. Bajeczna 49 tel. 270-95

zaprasza do
★ przetwórni mięsnej,
★ hurtowni przetworów
mięsnych i drobin
★ sklepów firmowych
G-4171-0

PLEXI
wymiary:
125 x no cm
grrubości:
od 3 do 8 mm
zamówienia przyjmuje:

„MARPLEX"
Ustka, ul. Klonowa 23
telefon 14-59-24

od godz. 13 do 16
G-4178-0

PROSTOWANIE

GWOŹDZI

Odmienne
punkty widzenia
Ostatnio otrzymuję wyjątkowo
dużo listów, a także więcej niż zwy
kle czytelników decyduje się na
przekazanie mi swych opinii telefo
nicznie. Efekt jest ten sam, bo w
trakcie tych rozmów także na ogół
nie mam szans dojść do słowa.
Czytelnicy nie dzwonią po to, aby
dyskutować, lecz przekazać swój
punkt widzenia. Dobre i to, chociaż
prawdę mówiąc, wolałbym dysku
sję. Widocznie obecny czas nie
sprzyja dyskusjom. Ludzie chcą wy
rzucić z siebie to, co ich boli, i mieć
spokój.
Wzrost liczby listów przychodzą
cych bardzo mnie cieszy. Niestety
na ogół nie są to listy, które po
prawiają moje samopoczucie. Prze
de wszystkim znajduję w nich róż
nego rodzaju pretensje i uwagi kry
tyczne. I co ciekawe, im bardziej
przyjazne jest nastawienie piszą
cych we wstępie listu, tym większe
„baty” zbieram na końcu. Jeżeli list
zaczyna się na przykład od słów:
„Jestem Waszą stałą i wierną (na
dobre i złe) czytelniczką”, to kończy
się zwykle słowami: „jeżeli nie weź
miecie pod uwagę moich wniosków,
to nie liczcie na moją dalszą sym
patię”.
Najcięższe zaś oskarżenie z ostat
nich dni brzmiało tak: „niepokoi
mnie to, że wraz ze wzrostem pozio
mu merytorycznego waszych arty
kułów (to o całej gazecie) dostrzebam obniżenie poziomu moralne
go: wdajecie się w różnego rodzaju
połajanki, słowne burdy, awantury,
pyskówki itp. Jak na instytucję z
40-letnim stażem — to wręcz niepo
ważnie. Ponieważ dalej chcę Wąs
czytać
zabraniam Wam tak po
stępować.
Solennie obiecałem Czytelniczce,
że się pod tym względem poprawi
my. Choć jak znam życie — nie
będzie to łatwe zadanie.
Ale dziś chciałem nieco szerzej o
innym wątku gazetowej twórczości,
na który zwrócił mi uwagę pan J.K.
z Koszalina (nazwisko zastrzegł do
mojej wiadomości). Pan J.K. pisze,
że bardziej niż nasze błędy, potknię
cia i lapsusy denerwuje go nowy
ton, jaki pojawia się w publikacjach
prasowych — również w naszej ga
zecie. A mianowicie — demonst
racyjnie okazywana troska o to, że
kierunek przemian społecznych i
gospodarczych jest niewłaściwy, o
czym świadczyć ma to,że (i tu cytuje
nas): „wzrasta margines biedy, nie
gospodarności oraz wszelkiego zła:
rośnie przestępczość, rozwija się na
rkomania i prostytucja...”
Gazety są pełne — pisze pan J.K.
— takich nieodpowiedzialnych
stwierdzeń. Przy czym ich autorzy,
wprawdzie nie wprost, ale między
wierszami, dają do zrozumienia:
wiadomo, dlaczego tak się dzieje i
kto za to wszystko ponosi odpowie
dzialność. Jeszcze do niedawna ta
kie zjawiska były nie do pomyślenia
— wielu rzeczy brakowało, ale bie
dy nie było, bo dochód narodowy
dzielono sprawiedliwie...
Następnie mój korespondent
stwierdza, że początkowo jeszcze
znosił cierpliwie te „kwilenia” za
niedawną „wspaniałą” rzeczywisto
ścią, ale ostatnio już ich nie trawi.
Grozi, że jeżeli będzie takie „kawa
łki” u nas znajdował, to poszuka

sobie innej gazety. I żeby nas prze
konać, że nie mamy racji, przytacza
następujące przykłady:
Jeszcze przed kilkoma laty jego
sąsiad, pracownik ówczesnego apa
ratu władzy, mógł uchodzić za pro
letariusza: willi ani samochodu na
własność nie miał. Ale w willi miesz
kał na podstawie służbowego skie
rowania i do pracy woził go służ
bowy samochód z kierowcą. Ten
sam kierowca pojawiał się nieraz
kilka razy w ciągu dnia z tajem
niczymi pakunkami, a wychodził
bez nich. Tenże sąsiad pana J.K. nie
miał żadnych kłopotów z nabyciem
sprzętu i urządzeń uchodzących wów
czas za luksusowe, jak pralka auto
matyczna, lodówka itd. Tymcza
sem on stał w kołejce za wymarzoną
zamrażarką kilka mroźnych nocy
pod rząd — i nic z tego nie wyszło.
Dziś tego rodzaju sytuacja, nie
odległa przecież w czasie, wydaje się
'wręcz niewiarygodna. Bo ludzka
pamięć jest krótka, a w sklepach od
trzech lat można kupić, co dusza
zapragnie. Otóż pan J.K., mimo
kiepskich jak i dawniej zarobków,
kupił sobie jednak upragnioną za
mrażarkę i parę innych elektronicz
nych sprzętów, na których kupno
jeszcze nie tak dawno nie miał żad
nych szans. Jego sąsiad też ma się
bardzo dobrze. Stracił wprawdzie
posadę w Bardzo Ważnej Instytucji,
ale dostał pracę (a pewnie ma rów
nież udziały) w operatywnej spółce.
Nie przyjeżdża po niego służbowa
wołga, ale ma za to własnego forda.
„I jak pan sądzi, redaktorze —
podstępnie pyta mnie pan J.K. —
kto narzeka i klnie na ciężkie czasy,
bezmyślne rządy rujnujące polską
gbspodarkę itd? Ja czy on? Oczywi
ście on. A przecież jedyna klęska,
jaka go dotknęła, to obowiązek
pracy. On teraz oczywiście ciężko
pracuje — wyjeżdża do pracy wcze
snym rankiem i wraca późnym wie
czorem, bywa autentycznie zmęczo
ny, i to nie z przepicia — dodaje
złośliwie pan J.K. —jak dawniej po
państwowych uroczystościach”.
Tego rodzaju codzienne obser
wacje dostarczają panu J.K. wiele
materiału, który -—jego zdaniem —
zawiera dowody na to, że obraz
naszego kraju przedstawiony przez
środki masowego przekazu, w tym
również przez naszą gazetę, jest
oparty na opinii takich ludzi, jak
jego sąsiad, a nie takich, jak on.
Dlaczego tak się dzieje — pyta pan
J.K. — skoro ludzi podobnie jak ja
myślących jest najwięcej? Może —
snuje przypuszczenie — dziennika
rze z długoletniego przyzwyczajenia
rozmawiają wyłączne z tymi, co
niegdyś ludźmi i stamtąd czerpią
materiał do tego, co piszą?
Jestem przekonany, że obraz
świata widzianego przez pana J.K. z
jego podwórka jest daleko niepełny,
zawężony i na pewno trochę skrzy
wiony. Ale przecież nie całkiem fał
szywy. A więc i jego uwagi musimy
brać pod uwagę w naszej pracy
redakcyjnej. Wszak gazeta jest dla
czytelników.
Tylko jak te wszystkie, tak często
bardzo różne punkty widzenia po
godzić, żeby nie narażać się na
oświadczenia: poprawcie się, bo się
na was obrażę.
(wis)
>

POLSKA

• PIĘĆSETNA rocznica odkrycia
Ameryki minęła w nastroju ambiwalen
tnym. Hiszpanie fetowali 12 paździer
nika jak otwarcie nieprzebranej ko
palni złota, podobnie biali obywatele
USA. Dla kolorowych, czyli Indian i
Murzynów, był to dzień żałoby. Pier
wsi z gospodarzy izolowanego do
1492 roku kontynentu stali się miesz
kańcami rezerwatów. Drudzy przeszli
gehennę łapanek w Afryce i katorż
niczej pracy na plantacjach odkrytego
lądu. W tych biało-czarnych obcho
dach prawie na marginesie znalazła
się pielgrzymka Jana Pawła II w Do
minikanie, mimo iż wyraził publiczną
skruchę za „pewne błędy" popełnio
ne przez Kościół w trakcie ewangeli

zacji. Nie można uciec od historii,
dopóki nie zweryfikuje się zarówno
zasług, jak i krzywd.
• WYSYŁAJĄC swojego czło
wieka do Belwederu z pakietem do
kumentów — wyroków na Polaków,
sygnowanych przez ówczesne Biuro
Polityczne, Jelcyn wykonał gest
dobrej woli. Wręczając południo
wym Koreańczykom zapis z „czarnej
skrzynki" zestrzelonego w 1983 roku
nad Sachalinem ich samolotu — uznał
winę Rosjan. Niewątpliwie tyle zyskał
na sympatii i wiarygodności w oby
dwu krajach, ile stracił w swoim, usiłu
jąc pogrążyć Gorbaczowa, ostatniego
sekretarza generalnego KPZR. Mobili
zując opinię światową przeciw partii,
której był wysokim funkcjonariuszem
(I sekretarzem Komitetu Miejskiego w

Moskwie), sygnalizuje obawę i bez
radność na własnym boisku.
• DWA z siedmiu najbogatszych
krajów świata — Wielka Brytania i
Włochy — balansują na krawędzi
recesji gospodarczej i społecznego
kryzysu. Co dziesiąty zdolny do pracy
Brytyjczyk jest jej pozbawiony, zanosi
się na pogrom górnictwa węgla i
oczywiście górników. 10 milionów
Włochów urządziło strajk generalny
na wieść o zapowiedzianych cięciach
budżetowych w sferze socjalnej. Pań
stwo ratuje swój budżet, uszczuplając
budżety ludzi, ich rodzin.
• BRIGITTE BARDOT po raz
czwarty wyszła za mąż. Obrończyni i
opiekunka zwierząt wybrała na opie
kuna (?)vpodopiecznego (?) młod
szego o siedem lat partnera. 0 jego
stosunku do fauny nic nie wiadomo.

• ALEKSANDER GAWRONIK
kupił sobie warunkową wolność za 3
miliardy złotych. Swobodę ogranicza
mu nadzór policyjny oraz areszt krajo
wy. Miesięczny pobyt w ciupie był
ciekawszy dla prokuratury niż dla aresztanta, ale i tak orzeczono, że za mało
zeznał. No, dobrze, a co ma robić
podejrzany, będący w podobnej sytu
acji, którego miesięczny dochód os
cyluje w granicach tysięcznej części
kaucji wniesionej za Gawronika?
• PROPONUJĄC podwojenie
dochodu narodowego w ciągu dzie
sięciu lat, premier Suchocka zaleca i
zapowiada wstrzemięźliwość konsum
pcyjną. Rząd chce inwestować. Pro
gnoza dostatku, w który mamy opływać na początku XXI wieku, zo
stała podana wtedy, gdy: produkcja
spadła o 40 procent, dochód narodo
wy — o 25 procent, płace realne — o
40 procent, bezrobotnych jest 2,5
miliona co stanowi dorobek ostatnich
trzech, lat.
*

• CENTRALNY Zespół Artys
tyczny Wojska Polskiego będzie
zredukowany o pięćdziesięciu artys
tów. Jest to bardzo racjonalna i uczciwa decyzja: skoro maleje liczeb
ność armii, choć wzrasta liczba okręgów wojskowych, to nie można
tym bardziej na scenie udawać, że
jesteśmy mocarstwem.
# PRZED osiedlami domków jed
norodzinnych w Trójmieście pojawiły
się budki wartownicze i wartownicy.
Przed slumsami biedoty nie ma nato
miast szlabanów. Bogaci są tu mile
widziani.

REGION
• 5 MLD 675 MLN ZŁ wyniosła
dotacja budżetu państwa (po daw
nemu nadwyżka budżetowa) do bud
żetu województwa koszalińskiego.
Sejmik samorządowy znaczną jej
część przeznaczył na zatkanie luki
powstałej z braku dopływu podatków
od przedsiębiorstw publicznych i pry
watnych. Koszalin na przykład zyskał

1 miliard 341 milionów złotych, a to
znaczy, że o tyle staliśmy się biedniejsi
jako niewypłacalni podatnicy.
• SŁUPSKI sejmik postanowił
przeznaczyć 77,5 tysiąca hekta
rów ziemi na restrukturyzację
rolnictwa. 60 tysięcy ha pójdzie na
upełnorolnienie indywidualnych, ro
dzinnych gospodarstw. Ustanowio
no również regiony produkcji biologi
cznej (ekologicznej), zgodnej z nor
mami EWG. Kuchnia słupska staje się
wreszcie europejską.
• PENSJONARIUSZE
Domu
Pomocy Społecznej w Gąskach marz
ną, bo dyrekcja PO HZ w Mścicach
odcięła im ciepło. Jest to kara za dług
Domu, wynoszący 100 milionów zło
tych. A skąd pensjonariusze mają je
wziąć, skoro są tak ubodzy, że stali się
pensjonariuszami?
• JEŚLI kontrola sanepidu stwie
rdzi oczywiste zaniedbania, za jej po
sługę zapłaci kontrolowany brudas.
Brudne pieniądze trafią jednak nie do
sanepidu, ale do państwa, które i tak
groszem nie śmierdzi.
Z.M.
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„Wprost" nr 42
auczyłeś się? Dobrze ci tak. To teraz
uważaj. Za wysoko latałeś” — usłyszał Piotr
ffu jm Büchner od funkcjonariuszy MSW po uniewin
nieniu go przez sąd z wszystkich, wyssanych z palca
zarzutów prokuratury. Wysokie loty Büchnera, dyrektora
Solco Basel LTD, polegały na tym, że był on — i jest —
jednym z najbogatszych ludzi w Polsce. Biorąc pod uwagę
niechęć dużej części społeczeństwa wobec ludzi zamoż
nych, łatwo było go wplątać w rzekome przewinienia:
szpiegostwo i malwersacje finansowe, które miały skom
promitować też kilku niewygodnych polityków. Stąd w
1985 r. dane było Buchnerowi przeżyć aresztowanie,
podczas którego funkcjonariusz SB ostrzegł go:
„Niech pan uważa, mogę strzelić".
Zaznajomił się też z aresztem {„tam są łobuzy, mogą
pana pobić”) i metodami śledczymi. Na przemian grożono
mu pobiciem i proponowano współpracę. Po trzech latach
odwoływania się od kolejnych, uniewinniających wyro
ków, prokuratura dała za wygraną. Jak jednak przyznaje
Büchner, „afera, w którą starano się mnie wmanipulować,
podcięła mój rozmach. (...) Straciłem sporo dynamizmu".
Równie spektakularnie potrafi działać także Urząd 0chrony Państwa. Grzegorza Wojtowicza, byłego dyre
ktora Narodowego Banku Polskiego, skuto — niczym
pospolitego rzezimieszka — kajdankami na Dworcu Cent
ralnym i przewieziono prosto do aresztu. Co prawda po
kilku tygodniach go zwolniono, za to „fantazja”, jaką
wykazali funkcjonariusze UOP (i ich polityczni zwierzch
nicy) przy aresztowaniu jednej z najważniejszych osób w
państwie, została doceniona nawet przez koła zachodniej
finansjery, która potraktowała to jako ważną wskazówkę
przy ocenie wiarygodności władz Rzeczypospolitej.
(Bogusław Mazur:
„Zakaz wyprzedzania")

N

wszystkimi tego praktycznymi konsekwencjami dla naj
bliższych, wielotysięcznych losów lekarzy, pacjentek i ich
rodzin.
Kto wyszedł z Trybunału zwycięsko, choć przecież
przegrał? Rzecznik praw obywatelskich, bowiem walczył
do końca o obowiązywanie prawa: czterech sędziów
Trybunału (na jedenastu), którzy złożyli tzw. zdanie od
rębne. Wykazali oni, że obcy im jest strach i naciski i że nie
przerażają ich ani głosy z wysokich ambon ani źabiegi
grupki nie znanych nikomu posłów, których hałaśliwa
wrzawa o odwołanie rzecznika i składu Trybunału zmierza
do uzyskania popularności w najmniej zorientowanych
kręgach społecznych.
Rzecznik praw obywatelskich (jako jedyny) zastanawia
się jeszcze nad prawnymi sposobami zmiany obecnego
stanu rzeczy, bo potrwa on przecież niekrótko. Czy mu się
uda? Doświadczenie, płynące z dotychczasowego prze-,
biegu tej sprawy, każe być pesymistą.
(Stanisław Podemski:
„Trybunał Konsytucyjny
o etyce lekarskiej")

„Prawo i Życie" nr 42
ak to się dzieje, że sfera budżetowa
coraz bardziej ogranicza zakres świad
czonych społeczeństwu ulg, ale koszt
zarządzania tymi usługami bynajmniej się nie
zmniejsza? Płacę coraz więcej na utrzymanie szko
ły, do której chodzi moje dziecko, coraz więcej
remontów wykonuje się za pieniądze i wysiłkiem
rodziców — ale nie ubyło oświatowych urzędni
ków! Zatrudnienie zmniejsza się wyłącznie w sfe
rze produkcji materialnej. Ona dostarcza najwięcej
bezrobotnych. Nie ma cięć w, zatrudnieniu admini
stracji centralnej, terenowej itp.
— Ma pani rację. W związku z tym w resorcie finansów
powołany został podsekretarz stanu, którego zadaniem
jest przygotowanie reformy sfery budżetowej, a więc
opracowanie rozwiązań systemowych w sferze finanso
wania oświaty, służby zdrowia, a także świadczeń społe
cznych wymuszających większą dyscyplinę finansową.
Ale nie można oczekiwać żadnych cudów w krótkim
czasie. Takie reformy niestety trwają i potrzebny jest czas
na ich przygotowanie i wdrożenie.
(„Decyzje bolesne — lecz konieczne"
— z ministrem finansów dr Jerzym Osiatyńskim
rozmawia Krystyna Milewska)

J

„Gazeta Wyborcza" nr 244

Pejzaż holenderski
Holandia to nie tylko
kraj wiatraków. Mosty,
malownicze i zwodzo
ne, na przecinających
miasta kanałach są czę
ścią architektury i...
pejzażu, (ewu)

C
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Złodzieje z urzędu
Pracownicy specjalnego oddziału
tajnej policji politycznej byłej NRD
Stasi przez 26 lat systematycznie
okradali przesyłki listowne jakie
nadchodziły z RFN do NRD. W ten
sposób Stasi uzyskała ponad 30 min
zachodnich marek. Cenniejsze zawar
tości paczek w postaci biżuterii czy
przedmiotów antycznych sprzedawa
no za pośrednictwem „specjalnej fir
my" na Zachodzie kierowanej przez
A leksandra Schalcka-Gołodowskiego-

ZANOWNA REDAKCJO! Czytam uważnie wasze codzienne pismo
„Głos Pomorza”. Jedne artykuły wzbudzają obojętność i złość, że tyle
zmarnowanych szpalt (zwłaszcza te krzyczące reklamy, no, ale wiado
mo, że w dobie kryzysu i zubożenia sporej części czytelników pismo
„żyje” z reklam), inne pobudzają do refleksji i są jakby pytaniem
retorycznym, na którym urwało się zdanie dziennikarza. Przykładem takiej nie
dokończonej dziennikarskiej myśłi może być artykuł „Niemcy ze starą twarzą”?
Michała Szultki („Głos Pomorza” 12—13 września 1992 r.). Treść artykułu
zmusza nas, Polaków, do obiektywnej oceny nie kontrolowanych wystąpień oraz
aktów przemocy grupy nazistów we wschodnich Niemczech.

S

Zszokowani obrazami płonących
schronisk azylanckich, pełni potępie
nia dla brutalnych aktów przemocy —
pisze autor — nie zapomnijmy jednak,

punkt wyjścia, samo założenie jest
fałszywe. Osmańczyk mianowicie
wierzy w możliwość współpracy pol
sko-niemieckiej.

Wielbłąd z... probówki
Pierwszy wielbłąd z probówki uro
dził się latem w Zjednoczonych Emi
ratach Arabskich. Zapłodnione w
probówce jajo było wszczepione do
ciała przyszłej matki. Po dziesięciu
miesiącach noworodek ujrzał światło
dzienne. Wielbłąd z probówki jest
skrzyżowaniem pospolitego wielbłą
da z niezwykle wytrzymałą odmianą
wielbłądów pustynnych. Zdaniem le
karzy będzie on silniejszy i szybszy
od swych braci poczętych w sposób
naturalny.

Śmiej się na zdrowie
Śmiech i humor jest najlepszym i
najskuteczniejszym lekarstwem na
wszystkie schorzenia. Tak przynaj
mniej twierdzi szwedzki lekarz Lars
Ljungdahl z Motały. Jego badania
dowiodły, że śmiech nie tylko koi ból,
ale także łagodzi stres. (PAI)

MEBLOŚCIANKĘ Delfin-Lux, wersal
kę. Słupsk, ul. Królowej Jadwigi 4/13.

SPRZEDAŻ
FIAT 126p
43-45-07.

(1991).

Słupsk,

tel.

FIAT 126p (składak) (1989). Koszalin,
43-50-92 po piętnastej.

TANIO grzejniki żeliwne, tel. 259-24.

VW GOLF po wypadku zarejestrowany.
Darłowo, tel. 62-49.
PRZEDPŁATĘ, Kołobrzeg, tel. 275-72.

komputerowych

MAZDA 929, stan idealny, komfortowa
wersja z otwieranymi lampami. Szczecinek,
404-43.

nauczycieli

SPRZEDAM, zamienię volvo — 244
26 min. Słupsk, tel. 43-93-41.

Powrót

dobrobytu". Dwie są cnoty kardynal
ne współczesnego pokolenia Nie
miec — dowodzi Osmańczyk — są to
praworządność i pracowitość. Z oka
zji uroczystego obchodzenia rocznicy
3 Maja w roku 1982 Edmund Osmań
czyk w Sejmie powiedział: „Kultura
polityczna naszego kraju jest wartoś
cią wymierną dla nas i dla świata w
dwu najprostszych odważnikach:
praworządności i pracowitości Pola
ków. Brak pracowitości pod jakim
kolwiek hasłem się rodzi — to klęska
narodu, bo to koniec społeczeństwa i
państwa. Odwet i porachunki z jakiej -

kolwiek strony przychodzą — to klęs
ka narodu i koniec praworządności".
Wentylem bezpieczeństwa musi
stać się nie propaganda antyniemiecka, lecz antypruska. Musimy demas
kować każdy przejaw nacjonalizmu
prącego na wschód. Musimy wystą
pić w Niemczech i w świecie nie
przeciw Niemcom (bowiem Niemcy
w opinii świata są posłusznym, war
tościowym narodem i są silni wśród
silnych), lech przeciw odradzaniu się
w narodzie ducha pruskiego.
Przykładem odradzającego się pru
skiego ducha może być fakt wypo
wiedzi jednego z uczestników Fes
tynu Letniego na Warmii i Mazurach
(Sommerfest Ostpreussen — lipiec
1992 r.), który wyznał uczestniczą
cym tam młodym dziennikarzom, że
uciekając w roku 1945 przed Armią
Czerwoną, niewiele mógł ze sobą za
brać, ale zabrał ze sobą ducha Prus
Wschodnich. Duch ten żyje dalej w
nas, w naszych dzieciach i wnukach
(„Czy Niemcy zabrali ducha tej ziemi"
— artykuł Gabriele Lesser — „Polity
ka" nr 34 z 22 sierpnia 1992 r.).
Przed tym duchem ostrzega nas
autor książki „Sprawy Polaków" —
Edmund Osmańczyk. Również Mi
chał Szultka, obserwując akty prze
mocy młodych Niemców — nazistów
stawia znak zapytania w tytule swego
artykułu „Niemcy ze starą twarzą?".

JOLANTA SOBOLEWSKA
Słupsk

M-4, Koszalin, 41-31-07.
KUPIĘ elementy palet eur i inne. Koło
brzeg, 277-41.

PASSAT 1300 (1980), składak (1989).
Kołobrzeg, tel. 230-27.
FORDskorpio (1989). Miastko, 37-31.
SAMOCHÓD ciężarowy Magirus łado
wność 4 t. plandeka. Słupsk, tel. 225-56.
ŻUK blaszak, żuk izoterma. Koszalin, tel.
189-578.
ROBUR na części. Koszalin, Konstytucji
3 Maja 19/2.
PORSCHE 924 (1983) tanio. Koszalin,
225-28 po piętnastej.
MERCEDES 207D przedłużony,' pod
wyższony rok prod. 1978, jelcza na części.
Słupsk, Sosnowa 20 po osiemnastej,
FIATA 126p (1983) sprzedam. Słupsk,
43-75-17.

PRZEDPŁATĘ. Słupsk, 436-475.

LOKALE
PARTER domku (50 m kw.) na handel,
biura, usługi wynajmę. Słupsk, Norwida
37, tel. 444-365.
POKÓJ, łazienka do wynajęcia. Słupsk,
Jesionowa 19.

ZAMIANY
vm§m§9!owE
kw. na dwa mniejsze własnościowe.
Słupsk,, tel. 431 -289 w godz. od 1?KAWALERKĘ centrum Słupska na wię
ksze. Słupsk, tel. 441 -900.

OPEL kadett (1987) 1,3, 82.000.000 zł.
Słupsk, tel. 292-56.

PRACA

OPEL kadett 1,2 (1981) kombi. Ustka,
145-071.

POSZUKUJĘ opiekunki do starszej osoby. Koszalin, tel. 45-21-46 po godz. 17.

VW TRANSPORTER. Ustka, Kosynie
rów 12.

DOŚWIADCZONYCH
akwizytorów
do obrazów i drzwi drewnianych. Słupsk,
tel. 288-53.

KUTER rybacki duński tanio. Kołobrzeg,
tel. 282-11 pokój 132, 8—15.
PRZEDPŁATĘ na samochód. Koszalin,
43-01-26 po osiemnastej.
GARAŻ na ul. Bosmańskiej. Koszalin,
tel. 45-40-15.
Z POWODU likwidacji sklepu sprzedam
bardzo tanio części i opony do samocho
dów zachodnich. Szczecinek, 404-43.

STUDENTKI podejmą się sprzątania
mieszkań. Słupsk, tel. 211 -69 po dwudzie
stej.
PRZYJMĘ do pracy 2 elektryków. Ko
szalin, tel. 273-81 od godz. 7 do 15.
MALARZY budowlanych zatrudnię —
Zakład Malarski. Koszalin, 43-65-02.

USŁUGI

tel.

FOLIE okienne. Przeciwwłamaniowe,
lustrzane, kolorowe, montaż. Słupsk, tel.
44-34-75.

MAGNETOWID mitsubischi, lancia
prizma (1986). Kamień Pomorski, 21-827.

BIURO podatkowe — księgi, deklaracje.
Słupsk, tel. 43-57-86.

SPRZĘZARKĘ180143 P, drut kolczas
ty ocynk. Słupsk, 439-588.

KOREPETYCJE—język polski. Słupsk,
tel. 43-58-52.

SPRZEDAM lub wydzierżawię sklep.
Słupsk, 43-95-88.

ORGANIZUJĘ indywidualne wyjazdy
do Niemiec po samochody. Szczecinek,
404-43.

PRZYCZEPĘ
67-30.

W posłowiu do szóstego (po trzy
dziestu czterech latach) wydania
książki „Sprawy Polaków" w 1982
roku tak autor pisze: „Książka powin
na pełnić w każdym kolejnym pokole
niu Polaków rolę ostrzegawczą. W
dziejach Polaków trzeba raz po raz
wybierać: Most czy przepaść? I trzeba
raz po raz boleśnie przeżywać fale
antypolonizmu w szerokim świecie,
tak w 1946 r., jak w 1982".
Po dziesięciu latach od wznowie
nia szóstego wydania słowa te są
znów aktualne. „Narody żyjące nor
malnie — pisze Osmańczyk — nie
lubią narodów, które fatalizmem swe
go losu mącą spokój, stwarzając do
datkowe kłopoty. Jeśli chcemy zrobić
uczciwy rachunek i otrzymać wynik
nie taki, jaki chcielibyśmy mieć, lecz
taki, jaki może któregoś dnia zaist
nieć, musimy w niezmienne sąsiedzt
wo narodów polskiego i niemieckie
go wstawić wszystkie zalety Niemców
oraz wszystkie wady Polaków. Ta
wiedza pomoże nam w dorównaniu
sąsiadom, bowiem w stosunkach
między narodami sąsiadującymi ze
sobą na obszarze nie przedzielonym
górami ani morzami istnieje cała zale
żność wzajemnych sił i słabości. Mię
dzy dwoma potężnymi pracą naroda
mi istnieć może spokojnie tylko naród
równie pracowity, wtedy w miejsce
zależności słabego od silnych wy
tworzy się współzależność silnych, a
to jest jedyna gwarancja pokoju i

DOM, zabudowania gospodarcze, ogród
pilnie tanio sprzedam. Karlino, Okrzei 7.

MAZDĘ 626 i coupe 1989/90. Lębork,
tel. 625-567.

PRZYCZEPA D-50 — 6T. Koszalin, tel.
45-72-66.

że Niemcy są jednocześnie krajem,
który codziennie udowadnia swój
humanitaryzm i zdolność do toleran
cyjnego, bezkonfliktowego życia po
społu z obcymi przybyszami. I dalej w
swym artykule Michał Szultka pisze:
.... doniesienia o wrogich przyby
szom ruchach powinny skłonić nas
do refleksji, czy społeczeństwo pol
skie sprostałoby próbie pokojowego
współżycia ze stale wzrastającą liczbą
imigrantów. Przypominając jedno
cześnie fakty z ostatnich wydarzeń w
Rostoku i po rzeczowej ich analizie,
autor artykułu każe czytelnikowi pod
jąć ich obiektywny osąd.
Uważam jednak, że aby sprostać
wyzwaniu dziennikarza, który pragnie
przerzucić most nad tą przepaścią,
jaka przez wieki dzieliła oba narody,
nie wystarczy przeczytać kilka artyku
łów zamieszczonych w „Głosie Po
morza", traktujących o stosunkach
polsko-niemieckich w nowej rzeczy
wistości. Kluczem do zrozumienia obecnej sytuacji może się stać dobra
znajomość prawd zawartych w książ
ce Edmunda Osmańczyka pt. „Spra
wy Polaków". Książka ta została wy
dana w roku 1946, a w rok później
została zalecona do bibliotek szkol
nych jako lektura obowiązkowa, lecz
krytyka opinii lewicy w „Trybunie
Robotniczej" spowodowała wycofa
nie książki ze szkół z uzasadnieniem,
że Osmańczyk w pracy swej jest bez
warunkowo konsekwentny, ale sam

KANAPĘ narożnikową, pralkę automa
tyczną — możliwość rat. Koszalin, tel.
43-30-37.

KUPNO

Fot. IZABELA OLEŚ

Witajcie czy żegnajcie
Marsjanie!
Thomas Weber z Winsconsin w
USA zdecydował, że na swej ziemi
wybuduje lotnisko dla gości z Marsa.
Zlecił wykonanie dokumentacji, roz
począł zbiórkę pieniędzy. Jednakże
wskutek nieuzyskania wystarczają
cej ilości środków — planowane na
kłady miały wynosić 25 milionów
dolarów — musiał ostatnio zrezyg
nować z kontynuowania prac. „Jeśli
ludzie na naszej planecie są tak mało
gościnni i uczynni, aby wyłożyć po
kilka dolarów, nic dziwnego, że Mar
sjanie nie mają zamiaru nas odwie
dzić” — powiedział dziennikarzom
rozgoryczony Thomas.

OGŁOSZENIA
DROBNI

SIERRA 1,8 (1987), sierra 2,3D (1985),
polo 110 (1989), audi 80 — 1,8 (1987).
Łękno 9, tel. 162-410.

ZASEM szkoły reagują pozytywnie na nieprzecięt
nego. Pisze 8-letni chłopiec z Rumi: „Obserwuję
różne bezkręgowce, a potem je wypuszczam na
ASTANAWIAM się, czy wobec oczywistych, cis
wolność. Hodowałem ślimaka winniczka. Potrafił on zjeśćChoć nauczanie wspomagane
nących się w oczy końcowych konkluzji, powinie
komputerowo miało być jednym z
siedem listków mniszka lekarskiego dziennie. Chciałbym
nem reformować wielogodzinny spór formalno-prapierwszych „cywilnych” zastosowań
obserwować mikroorganizmy przez mikroskop elektrono
wniczy, który rozegrał się przed Trybunałem? Znudziłoby
komputerów, pomysł długo nie mógł
wy i aby nas uczono o tym, co mnie interesuje". Dyrektorka
to słusznie Czytelnika, a jednocześnie przyniosło mu
się doczekać realizacji. Koncepcje ro
szkoły zrozumiała dziecko i pozwoliła mu chodzić na lekcje
niewiele budujących korzyści. Ograniczę się więc tylko do
dem z końca lat sześćdziesiątych zo
biologii do klasy piątej. Uważa jednak, że to rozwiązanie
jednej, za to kluczowej kwestii.
stały zapomniane i dopiero od nieda
połowiczne, chłopcu potrzebny jest indywidualny nau
Czy jakikolwiek samorząd może uchwalać wszystko, co
wna powracają. Szczególnie skutecz
czyciel biologii. Tylko kto ma płacić temu nauczycielowi
chce? Czy gdy popadnie w kolizję z ogólnopaństwowymi
ne jest komputerowe nauczanie za
nadgodziny?
ustawami, nie można doprowadzić go do porządku? W
wodu. W należących do General Mo
Fundusz, który powstał w gorącym 1981 r„ walczy o
tym samym resorcie zdrowia uchwała zjazdu aptekarzy czy
tors zakładach produkujących części
„uelastycznienie systemu edukacji”. Przez wiele lat na
pielęgniarek, która naruszy prawo, może być zaskarżona
z tworzyw sztucznych wypróbowano
przykład do klas wyższych można było przesuwać tylko
do Sądu Najwyższego przez ministra; w przypadku usystem szkolenia Ensim, który po
dzieci, które ukończyły piątą klasę szkoły podstawowej. —
chwały zjazdu lekarzy postanowienia takiego próżno szu
zwolił skrócić czas nauki o 20 pro
Dopiero niedawno — mówi dyrektor Rakowski — udało
kać w ustawie samorządowej. Jest natomiast przepis,
cent. Uczący się pracownicy korzys
się zapisać w ustawie, że małe dzieci też można przesuwać
pozwalający ministrowi prosić tylko zjazd, aby poprawił
tają z indywidualnych stanowisk z
Dopiero 13 października br. Ministerstwo Edukacji za
to, co zrobił złego. Minister o tej możliwości nawet nie
ekranami czułymi na dotyk, udzielenie
rządziło, że zdolni uczniowie mogą ukończyć szkołę pod
pomyślał i widać dziś dobrze, dlaczego. Tę lukę w ustawie
odpowiedzi często sprowadza się do
stawową w cztery lata, a szkołę średnią — w dwa
d' śa'iYib‘rządżfć 'lekarskim mógł Wypełnić' bdpoWiÓdriią
wskazania odpowiedniego miejsca
(Mariusz Szczygieł:
interpretacją Trybunał, ale też tego nie zrobił, uznał nato
na ekranie. (PAI)
„Stowarzyszenie Mozartów”)
miast pełną suwerenność decyzji zjazdów lekarskich z
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SKÓRZANY sklep — największy wybór
odzieży skórzanej i kożuchów. Słupsk, ul.
Mickiewicza 11.

D-50.

Darłowo,

DOM w stanie surowym w Ustce (atrak
cyjny). Słupsk, tel. 14-53-91 po szesnastej.
SKLEP z wyposażeniem (Ustka) —
sprzedam. Słupsk, 278-14.
KIOSK typ „Ustka" bardzo tanio sprze
dam. Słupsk, tel. 43-40-32.
OKAZYJNIE kamerę Hitachi na gwara
ncji lub zamienię na ulgę celną. Kołobrzeg,
225-04.
OVERLOOK 4-igłowy, stebnówkę do
grubego dżinsu. Słupsk, tel. 262-61.

TRANSPORTOWE — krajowe — za
graniczne — Ford transit — 1 tona. Koło
brzeg, tel. 117-01.
CZARNO-białe telewizory naprawiam.
Sławno, 39-28.
ZAKŁAD Budowlany przyjmuje zlece
nia na roboty ogólnobudowlane szybko i
solidnie. Słupsk, tel. 289-53 po osiemnas
tej._____________________________

DRZEWKA owocowe — różne. Lębork,
Gliniana 14.

BIURO Rachunkowo-księgowe, księgi
handlowe, przychodów, deklaracje podat
kowe i ZUS, obsługa prawna. Słupsk, tel.
236-17 do siedemnastej.

CHRYZANTEMY hurtowo. Kołobrzeg,
812-96.

ROŻNE

SUKNIĘ ślubną. Słupsk, 440-702.
NARYBEK karpia, karasia^rebrzystego,
lina sprzedam. Miastko — Hamernik Zdzi
sław, Pasieka 18.

RZYM, Paryż — regularne przejazdy co
tydzień luksusowymi autokarami, bilety i
informacje „Alga" Złocieniec, tel. (0-961)
714-47, „Binex” Koszalin, tel. 260-41.

URZĄDZENIA do produkcji kapsli
sprzedam. Damnica, ul. Lipowa 10, tel. 65.

LWÓW:
wycieczka-pielgrzymka:
30 X—3 X11992 — zwiedzanie Cmentarza
Łyczakowskiego oraz starego miasta. In
formacje i zapisy: „Alga" Złocieniec, tel.
(0-961) 71-447, „Binex"
Koszalin,
260-41, PTTK Wałcz 26-09, „Katani"
Słupsk, 435-434, Globtravel Bydgoszcz,
223-971.

PODŁOGÓWKĘ i okna 145 * 180
nowe. Słupsk, 289-53 po osiemnastej.

GRECJA — regularne połączenia auto
karowe (wizowanie). Słupsk, 433-558.

BARAKOWÓZ 2,5 x9m, działkę ogro
dową sprzedam. Słupsk, tel. 43-68-08 po
siedemnastej.
PRALKI zachodnie — gwarancja
3.400.000 zł. Słupsk, 439-333.
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Kiedy zasisrwiam

mm
Niemcy są czyści, Polacy brudni, Rumuni jeszcze
brudniejsi. Francuzi czyści, ale nie do końca. Z Włocha
mi różnie. Szwedzi są czyści. Im dalej na wschód i
południe, tym gorzej.
Można zobaczyć czystego Polaka i Rumuna oraz
brudnego Niemca. To jednak nie zmienia opinii. Do
naszych grzechów głównych narodowych, w rodzaju
przyrodzonego braku organizacji, dochodzi i ten. Na
ogół nie mówi się o tym, bo i tak wszyscy wiedzą.
Zresztą widać bez lupy. Prowadzi się statystyki porów
nawcze w ilości mydła na głowę, w ich świetle wyglądamy fatalnie.

Brud jako kategoria
polityczna
Brud świadczący o poziomie cywi
lizacyjnym państwa staje się katego
rią polityczną. Bo po co przyjeżdżać
do brudnego kraju, po co utrzymywać
stosunki towarzyskie z jego miesz
kańcami, po co w ogóle traktować go
poważnie? Wystarczy zarzucić go
swoim towarem.
Można przyjąć tezę, że w końcu nie
wszyscy są brudni. Że na przykład
polscy lekarze są bardziej czyści od
polskich robotników, a wojewodo
wie od rolników. Zapewne tak jest,
zważywszy, że wojewoda nie ma obowiązku rozrzucania gnoju po polu,
a rolnik robi to, nie korzystając później
z łazienki, której po prostu nie ma. Tu
dygresja: nie jest miło jeździć auto
busem — ani wiejskim, ani miejskim.
Otóż teza o czystości jednych Pola
ków, a brudzie drugich nie jest do
obronienia, zważywszy, że wszyscy
oddychają tym samym zatrutym po
wietrzem i przebywają w tych samych
miejscach. Wszyscy patrzą na te same
brudne ulice, chodzą nimi, mieszkają
w blokach o brudnych klatkach i
elewacjach. Czasami oddają się tury
styce i przynajmniej raz w roku wsia
dają do pociągu ciągle publicznego.
Przy okazji obcują z CUDEM i chlubą
narodu, którym są

polskie sanitariaty
publiczne
Ich aromat mąci rozum i zmysły. Ich
istnienie wzmaga poczucie bytu.
Dzięki nim człowiek nie zapomina o
sobie jako o istocie biologicznej. Bab
cie klozetowe godne są zaś najlep
szego pióra. One, cerbery odchodów,
z rzadka zaprzyjaźnione ze ścierką.
Szalety publiczne czasem się przy
dają. Na przykład w tak zwanym sezo
nie, w rejonie turystycznym. 0 czysty
kiblu publiczny! Widziałam cię w Po
lsce tylko raz. Na Wawelu. Ale o tym
zdecydowała polityka (ten klucz do
wszystkiego).
Oprócz fatalnej jakości publicznych
sanitariatów, na które z wdziękiem
zwracają nam uwagę obcokrajowcy,
mamy i inne zachęcające rewiry. Na
przykład dworce. Chyba nie ma w
Polsce dobrze utrzymanego dworca.
Szarość, woń nie domytych ciał i ta
odrobina polskiego klimatu, w którą
wpisują się spóźnione pociągi, niepe-

wność podróży i lekkie zagubienie.
No, i naturalnie przedziały. Poobry
wane zasłonki z nadrukiem PKP, bez
władnie zwisające dźwignie wszel
kich możliwych urządzeń. Kraina bru
du i opuszczenia. Melancholia kolei
ze złodziejem kieszonkowcem w
przejściu. Pociągi-zjawy, wypluwają
ce co rano tysiące zmiętych przyby
szów.

klatkę, ulicę, obdrapane mury. W
przedszkolu wita je specyficzny za
pach, który jest wynikiem nieprzewietrzonych sal i nadmiernej liczby dzie
ci.
W szkole nie ma pieniędzy na środki
czystości. Jak żyję, w szkole nie wi
działam papieru toaletowego. Jak
dzieci to robią, nie mam pojęcia. Pra
wdopodobnie jednak, gdyby papier
był, zostałby ukradziony. Wychodzi
na to, że będzie tak: w szkołach z
czesnym dobrze, bez czesnego — źle.
0 powracającej w ostatnich cza
sach wszawicy w szkole i przedszkolu
niewiele się mówi. Otóż pojawia się
falami i ciężko z nią walczyć, bo środki
czystości są bardzo drogie. Myślę, że
MEN powinien to wziąć pod uwagę i
przeznaczyć jakieś pieniądze na odwszawianie polskich dzieci.

Szpitale

Nowa estetyka

Można mieć szczęście (naturalnie
w nieszczęściu) i trafić do nowego i
przyzwoitego obiektu, ale można i do
takiego, który ma ze dwieście lat.
Znam miejsce szpitalne bardziej przy
pominające barłóg niż łóżko. Szpitale,
których widok na długo przyprawia o
chorobę. Jak się umiera na dostawio
nym łóżku, z widokiem na bury sufit?
Czy może to wszystko jedno?

W jakiejś mierze walkę z brudem i
zaniedbaniem podjęła nowa estetyka.
Oto mamy nowe sklepy, nowe budy
nki, nowe wnętrza, kształty, linie i
barwy. Posadzki są białe i ceramiczne,
ekspedienci wciąż leniwi ale dobrze
ubrani. Wnętrza przestronne i wyci
szone. Jest ładniej. Pojawia się coś,
co lśni i podnieca naszą wyobraźnię.
Dotykamy nowych przedmiotów. Od
czasu do czasu jest prawie wytwornie
i elegancko.
Jeszcze nie ma dobrych dzielnic,
ale są przyzwoite budynki i elewacje.
Ciągle jeszcze stawia się wielką płytę,
ale — widać — i plomby, narożniki,
mające jakieś oblicze. Jest ciekawiej.
Cudem wydaje się krótko przycięta
trawa, zielona i soczysta.
Powstają w miarę czyste i niebrzyd
kie bary. Widelce i kubki wyrzuca się
do koszy. Są jednorazowe. Są higie
niczne. Sprzedawczynie w barach i
sklepach w przerwie piją kawę z eks
presu. W telewizji mówi się o mydle,
proszkach i kosmetykach. Większości
wcale na to nie stać. Ale każda kobie
ta woli mieć always od belli.
Fala produktów zachodnich, która
nas zalała, cała ta „amerykanizacja" z
jej zagrożeniem, niosącym absolutne
umiłowanie przedmiotu i tępotą umy
słową, wnosi także bezwzględne po
zytywy. Każe nam być czystym, higie
nicznym i wysportowanym. Jest to
wołanie do głuchego w przypadku
zaharowanej polskiej kobiety. No, ale
jest. Kiedyś staniemy się domyci i
wysportowani. I niekoniecznie jed
norazowi.

★

★

★

Podaje się, że poziomem cywiliza
cyjnym odbiegamy pięćdziesiąt lat od
Europy. Wieś drugie tyle. Dobrze jest
wiedzieć, że na wsi, oprócz pieniędzy,
brakuje wody, gazu i kanalizacji. I
zwyczajnych, podstawowych nawy
ków higieny. Pijana, brudna wieś z
przekleństwem na ustach, obok tej w
miarę normalnej, również istnieje.
Powiedzmy też o laskach, zagaj
nikach przy uczęszczanych trasach. 0
wydmach przy plażach, o piaskow
nicach i skwerkach przydomowych.
0 ogromnej ilości ludzkich i psich
ekstrementów. To zupełnie normalne,
że dzieci polskie bawią się w psich
odchodach. Nikogo to nie wrusza. To
już nie jest nawet żałosne. Przełado
wane kosze na plażach w Kołobrzegu
1 Mielnie. Szkło i papierosy w piasku.
Polski standard.
Nie ma innego wytłumaczenia,
skoro ulice, plaże są komuś przypisa
ne. Skoro istnieje policja czy straż
miejska. Skoro można wlepić man
daty na tyle wysokie, że nikomu nie
będzie się opłacało wypuścić samego
pieska za potrzebą. Skoro można kon
trolować liczbę koszy. Skoro... Nam
się po prostu nie chce.

Wychowanie
w brudzie
Zaczyna się w domu, w którym —
być może — jest jeszcze najbardziej
czysto. Potem dziecko widzi brudną

ALEK&AMBEM

wsshsmisrrsamś

tyki. wracam
«Jo mojego zawodu. Jako
htstoryk spędziłam
godzin, starając
od
tworzyć motywy postępowania z frggmerüarycroycO dokumentów. Przez 33 dni aczeętnśc.zytem
w iwor»oiu historii. Chciałbym, aby io o*
i«m, zóstało w'pamięci. Notatki robiłam „oa go
rąco w trasem spotkań, maraz oprzabmgu wyasf»*)i dowiadywałam ssę r rozmowy C?cv> * en
Odtww rytem z pnb .szuj prasowy ob

MOj opis chciałbym ztożyó w hołdzie i podzsęp* de w .rysóssm oo *kws **
^ s><
”> nmepezviyro shorn trze« w hss!osi rMN-o-rj»
narodu premior chłopski kierował państwem.
Współpracowałem z. wie*-oma wśpamaiyrrr. od
danymi działaczami Poiskipfo, Siroomeiwa '-.odowepo Tych, którzy me doczeka;; -ahacnei chwiiwspominam t o«|«> >'* '»*’*' ■ ! ańk *■<*> * ;r< * >
rosło ń<>•*<•• pe-kpienn/ .iepa symbmem pmi k
domar Pawiak.
f>,dl kii hna-i-d irm

— Napisana przez pana książ
ka o trzydziestu trzech dniach
premiera Waldemara Pawlaka
rokuje zapewne taki sam sukces
wydawniczy, jak istna powódź
wywiadów — rzek z byłymi pro
minentami PRL i RP, których wy
nurzenia zalegają księgarskie
półki.
— Nie ma takich obaw. Książka
jest dziennikiem pisanym przeze mnie
na gorąco w czerwcu i lipcu tego
roku, gdy byłem uczestnikiem i świa
dkiem wielu ważnych i interesujących
dla kraju wydarzeń, rozmów oraz de
cyzji podejmowanych na najwyższym
szczeblu...
— ... i gorszących społeczeńst
wo przepychanek personalnych,
że wspomnę pańskiego poprze
dnika, ministra Włodarczyka. Nie
chciał ustąpić fotela szefa URM,
a dziś jeszcze skarży ekipę Paw
laka do Trybunału Konstytucyj
nego.
— Sądziliśmy, że rząd Pawlaka bę
dzie powołany w ciągu dziesię
ciu—czternastu dni. Na ten czas pre
mier powołał w kilku newralgicznych
ministerstwach, między innymi MON,
MSW i URM, pełniących obowiązki
ministrów. W założeniu Pawlaka mieli
współpracować z dotychczasowymi
ministrami, którzy, do czasu odwoła
nia przez parlament, sprawowali jesz
cze swoje funkcje. Po powołaniu
mnie na p.o. szefa URM spotkałem się
z Włodarczykiem i ustaliliśmy, że bę
dziemy działać wspólnie...
— Ciekawe, jak?
— Będę odpowiadał za funkcjo
nowanie URM, natomiast decyzje
prawne wynikające z takich czy in
nych moich przedsięwzięć mieliśmy
podejmować wspólnie. Jednakże po
kilkunastu godzinach okazało się, że
panowie: Włodarczyk, Macierewicz i
Szeremietiew traktują tworzenie (rządu Pawlaka jako nieporozumienie. Uważali, że ten rząd wcale nie powsta
nie. W tym samym czasie wybuchła
sprawa teczek i wobec tego panowie
ci nadal byli przeświadczeni, że pozo
staną u władzy. A więc wszystko, co
zmierzało do zaznaczenia obecności
nowo powstającego gabinetu, zaczęli
wręcz zwalczać. Olszewski, już nie
będąc premierem, podejmował jesz
cze decyzje kadrowe. Z datą wsteczną
oczywiście, aby pousadzać swoich
ludzi.
— Coś takiego...
— Tak, na przykład naszego Zale
wskiego z GKKFiT Olszewski odwo
łał, gdy już sam był odwołany z funkcji
premiera.
— Jak staraliście się zatrzy
mać tę rozpędzoną machinę kad
rową?
— W dwóch przypadkach kadro
wych zwróciłem się do Włodarczyka.
Nie zgadzał się ze mną. Wobec tego
Pawlak zaproponował mu urlop, że
bym mógł przejąć jego obowiązki. Ale
Włodarczyk uznał, że urlop jest jego
prawem, czuje się dobrze i nie musi
odpoczywać. Na to Pawlak postano
wił, żeby Włodarczyk nie przychodził
do pracy aż do najbliższego posiedze

nia Sejmu, kiedy zostanie odwołany.
No, i wtedy wybuchła histeryczna
wręcz awantura, że Pawlak działa
pozakonstytucyjnie. Żenująca spra
wa, bo chodziło nam o dwie decyzje
kadrowe, które nie cierpiały zwłoki.
Naprawdę było to niewiele znaczące
wobec stu siedemdziesięciu decyzji
kadrowych podjętych za Olszewskie
go.
— Czy było więcej takich nie
mal groteskowych sytuacji?
— 0, taki Oponenci opowiadali, że
kiedyś tam nie przyszedłem do pracy,
że Pawlak wydał 30 milionów z pie
niędzy państwowych na premierowśkie garnitury.
— A nieprawda?...
— Prawda, musiał przecież wyglą
dać jak premier, bo to, co miał na
sobie, było — oględnie mówiąc —
takie sobie. Zamówił chyba cztery
garnitury w obszywającej ludzi ze
świecznika firmie „Boss", która sta
rym zwyczajem słała rachunki do
URM. Ale Pawlak zapłacił z własnej
kieszeni. Jakoś dziwnie zapomniano,
że Olszewski tez się ubierał w „Bos
sie" i rachunki też szły na URM. Przy
tym taki szczegół: gdy Pawlak został
premierem, upał był jak diabli, on był
cały zlany potem, a za dwie godziny
miał stanąć przed kamerami i mikro
fonami krajowych i zagranicznych
sieci telewizyjnych i radiowych oraz
agencji prasowych. Musiał się momen
talnie przebrać, żeby wyglądał jak mąż
stanu.
— Co jeszcze zapamiętał pan z
zakulisowych spraw?
— Na przykład to, że Pawlak jest
entuzjastą teleinformatyki. Na co
dzień posługuje się komputerem i gdy
tylko wkroczył do gabinetu premiera,
zdziwił się wielce, że nikt z jego po
przedników sam nie korzystał z takie
go urządzenia. Kazał więc zainstalowań komputer, a w samochodzie słu
żbowym — radiotelefon. Oponenci, a
zwłaszcza Włodarczyk, uznali to za
zbytki. Inna sytuacja, tym razem w
kościele garnizonowym, podczas
mszy w związku ze sprowadzeniem
do kraju prochów ostatniego delega
ta rządu Jana Jankowskiego. Uroczy
stość była przygotowywana jeszcze
za Olszewskiego. Wzięliśmy w niej
udział jako przedstawiciele nowego
już gabinetu, zaznając wielu ostracyzmów. Pawlak jednak był opanowany i
gdy padło to sakramentalne „przekaż
cie sobie znak pokoju", podszedł do
Olszewskiego, podał rękę, patrząc mu
głęboko w oczy. Posłanka Maria
Dmochowska szepnęła mi, że przez
całą mszę modliła się „żeby temu
chłopcu się udało". I to był najprzyjem
niejszy akcent udziału Pawlaka jako
premiera w życiu publicznym.
— Zastanawiam się, czy 33 dni
rządów Waldemara Pawlaka do
starczyły aż tylu innych zdarzeń,
żeby napisać książkę?
— Wiele uwagi poświęciłem kwe
stii rozmywania się w trzech etapach
formuły rządu Pawlaka. Aż do mome
ntu, w którym okazało się, że Pawlak,
aby zaspokoić ambicje koalicjantów,
musiałby pogodzić się z rolą premie-

ra-figuranta, na co oczywiście ńie
przystał. W tak zwanym międzyczasie
państwo funkcjonowało jakby rozpę
dem, odbyły się trzy posiedzenia Rady
Ministrów, zapadło szereg decyzji
bieżących. Poza ministerstwami ob
sadzonymi przez PC taka tymczasowa
formuła rządu zdawała egzamin. Tru
dniej było tam, gdzie panowie minist
rowie Kropiwnicki i Glapiński upra
wiali swojego rodzaju bojkot. Przy
pomnijmy sobie zresztą sprawę paliw,
dezinformację na rynku produktów
naftowych, co też miało w swoim
założeniu zaognić atmosferę wokół
Pawlaka.
— No, i pamiętamy też, że
przejmował urząd premiera w
sytuacji, w której groził ponoć
krajowi zamach stanu... Słysza
łem, że stan pogotowia ogłoszo
no nie tylko w nadwiślańskich,
ale również w niektórych roz
mieszczonych wokół Słupska je
dnostkach wojskowych.
— Milczanowski w jednym z wy
wiadów wskazał na tego typu działa
nia. Natomiast zajmująca się tą spra
wą komisja tego nie potwierdziła. 0sobiście uważam, że wszystkiemu
winna była gorączkowa atmosfera.
Ani my, ani strona przegrywająca, ani
nikt inny nie był i nie jest w stanie
zorganizować zamachu stanu. Niema
takich mechanizmów, które umożli
wiałyby jakiejkolwiek ekipie podjąć
działania, aby siłą przejąć władzę.
— A co pan rokuje rządowi
Hanny Suchockiej?
— W pewnym sensie ten rząd utworzono po to, ażeby zablokować
nasz układ. To było głównym moto
rem działania, a nie program gospo
darczy. Czy są w stanie program wy
pracować? Owszem, ale czas nie za
bardzo pozwala. Wielkie decyzje w
sprawach gospodarczych, na razie,
jeszcze ten rząd dzielą.
— Jaką pan ma radę?
— Trzeba wrócić do naszej formuły
wyjściowej: dwa wielkie skrzydła, z
PSL pośrodku. PSL pilnuje jednego
skrzydła, aby nie absorbowało społe
czeństwa aborcją, teczkami, rozlicze
niami i styropianem. I czuwające nad
drugą stroną, żeby nie była zbyt libe
ralna w gospodarce, nie pozwalała na
jej rozkradanie. Ale obecnie jest to
tylko sfera marzeń. Chociaż... gdy
wiosną mówiliśmy o tym, że Pawlak
będzie premierem, to robiono nam
niedwuznaczne gesty, lekceważo
no...
— No, ale czas Pawlaka i jego
ugrupowania pewnie już minął...
— Nie sądzę, czas tego 33-dniowego rządu umocnił jedność ruchu
PSL. Nie zaniechaliśmy przymierzania
się do władzy. Mieliśmy już lekcję jej
sprawowania, nagromadziliśmy spo
ro doświadczeń, które powinny pro
centować w przyszłości. W ostatnim
zdaniu książki piszę, że skończyły się
owe 33 dni, a piątego września Wal
demar Pawlak skończył 33 lata. Dla
polityka jest to wiek rozwoju.
— Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał:

IRENEUSZ WOJTKIEWICZ
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KRAJOBRAZY I LUDZIE

Spuściste wody
ogrodów zielonych
Ogród rygluje z trzech stron żywo
płot bujnego złotokapu, na którym
górują w głębi zdziczałe jabłonie, śli
wy i wiekowa, z ogromnym liściopuszem korony, o głęboko spękanym
pniu oblepionym złocistymi warko
czami nieustannie omal wytaczającej
się żywicy, czereśnia. Jej owoce jakby
z wiekiem nabierając aromatu, koloru
i słodyczy, przyciągają ku sobie całe
niebieskie towarzystwo: kosy, szpaki,
grubodzioby i oczywiście wróble, bez
których przecież nic dziać się nie mo
że, a które na czas owocowania drze
wa właśnie tutaj, w starym ogrodzie
Szczepunków na Podolu, mają swój
stołowy, bawialnię, no i sypialnię.
Część ogrodu porastają maliny
splecione w głuszącym je uścisku z
bezwzględnie a nawet agresywnie
płożącymi się i rozplatającymi w górę
kolczastymi i haczykowatymi pędami
jeżyn. Te z kolei są oparciem, filarami,
przęsłami i przyporami dla powojów
oraz wiszarów dzikiego bluszczu rozpełzających się szeroko i stromo
chwytliwymi, lekkimi a przecież sprę
żystymi pędami.
— Jak zareagowało wydawni
ctwo na nagłą, ogromną konku
rencję na rynku literatury dla
dzieci i młodzieży?
— Przyznam, że opanowała nas
pewna nerwowość. Gryzła także za
zdrość, że innych stać na wydawanie
tak luksusowych książek. Jednakże
gdy się im przyjrzeliśmy, doszliśmy do
wniosku, że często nie są warte takich
nakładów. Zarówno od strony mery
torycznej, literackiej, a także graficz
nej prezentują poziom niższy niż ten,
na jakim chcemy wydawać. Oczywiś
cie jednak jest to dla nas wyzwanie!
Po okresie prosperity, gdy byliśmy
monopolistą, a większość tytułów
rozchodziła się do ostatniego egzem
plarza, przyszło nam działać w cał
kowicie nowej sytuacji. Ale mamy
wiele pomysłów, jesteśmy też w okręsie przekształcania w spółkę pra
cowniczą. Będziemy teraz Wydawni
ctwem „Nasza Księgarnia". Do końca
roku proces zostanie zakończony.
— Co to zmieni? Wiem, że zo
stał pan wybrany na prezesa no
wego wydawnictwa.
— Przede wszystkim pozwoli le
piej płacić pracownikom. Szczerze
mówiąc, sam się dziwię, że za tak
marne pieniądze nasi redaktorzy chcą
robić to, co robią, i to jeszcze tak
dobrze. Zespół, liczący dziś 60 osób,
zostanie zmniejszony, nie będzie już
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Pod wzburzoną falą zieleni, nieus
tannie drgającą, wciąż rozwijającą
miriady nowych liści w miejsce sta
rzejących się, usychających lub gniją
cych na ziemi, przyciągającą wzrok
różnorodnością form i tonów zieleni,
toczy się inne, nie mniej intensywne
życie. Założyła oto swoje zbójeckie
leże i gniazdo kunia rodzinka. W dzień
za ślimakami, zielonymi maleńkimi
żabkami, chrząszczami i innymi delic
jami uganiają się wytrwale nigdy nie
nażarte błękitnobrązowe kraski. Dzie
lą one czasami swoje tereny łowieckie
z gośćmi, a to wilgą, to znów raniuszkiem.
Od przedwiośnia po srebrzyścieniebieskawo połyskującą ponowę za
puszczony ogród rozbrzmiewa kląs
kaniem, gwizdami, poświstywaniami,
skwirzeniem, ćwierkaniem, świegotem i melodyjnymi pieniami. Poza
ptakami przeciągają tędy aromaty
wonnymi smugami płynące z rozleg
łych borów, z jodłowej puszczy, z
nagrzanych słońcem piaszczystych
pagórów i wzniesień opatulonych
macierzanką i pikowanych jałowca

mi, z łąk poprzerastanych miętą, ru
miankami i koniczyną, a także z dy
szących duszną nieco słodyczą rzek i
stawów.
Pod stodołą, wewnątrz już do czys
ta wyrychtowaną i gotową na przyję
cie nowego zboża, między kamienną
jej ścianą a rzędem wybujałych po
rzeczkowych krzewów, w wąskim
przejściu porośniętym wysoko zmichraną trawą i pokrzywami wychynę
ły nagie, obłupane z drewnianych
osłon czepigi pługa czy radła? resztki
szczerbatej, drewnianej, starodawnej
brony i niedorzeczna w swej transparentnej niebieskości nowa plasty
kowa beczułka.
Na powbijanych w wapienne spoi
ny chropatego muru gwoździach i
hakach wiszą kawałki sznurka, jakieś
na wpół przegniłe postronki, przeżar
te rdzą obręcze na koła niegdysiej
szych wozów, czerwone zwoje stalo
wego i pozieleniałe motki miedziane
go drutu oraz, w pewnym oddaleniu,
zaczepiony na własnym stępionym
ostrzu sierp, jakże piękny w swej peł
nej prostoty krzywiźnie. Wystarczy,

Druga młodość
„Naszej Księgarni”
Rozmowa z MIROSŁAWEM TOKARCZYKIEM,
dyrektorem Instytutu Wydawniczego „Nasza Księgarnia'
potrzebna tak wielka biurokratyczna
nadbudowa. Poza tym komputeryzu
jemy się, unowocześniamy.
— Czy siedemdziesięcioletnie
z górą dzieje „Naszej Księgarni”
to doświadczenie, które tę „dru
gą młodość" uczyni wolną od
błędów niedojrzałości?
— O, tak! Wydawaliśmy zawsze
dobrze i tanio, z myślą o dzieciach i
młodzieży, a także ich rodzicach i
nauczycielach. Mieliśmy „swoich"
autorów, ich lista jest ogromna. To u
nas właśnie debiutował Jan Brzech
wa. Nasze książki, nagradzane za ja
kość, zawsze należały do najlepiej
wydanych. Ostatnio doszliśmy do
wniosku, że trzeba — by je udostęp

nić dzieciom — wydawać tanio. I
dlatego lektury szkolne dla klasy pier
wszej nie mają ani jednej ilustracji,
choć bardzo nam żal. Prawda jest
taka, że książka tania jest książką źle
wydaną.
— Czy wiecie państwo, czego
oczekuje młodzieżowy czytel
nik?
— Wiemy, czego chce hurtownik,
a on liczy na szybki zwrot gotówki, a
więc sprzedaż. Działamy nieco intui
cyjnie, lecz mamy nadzieję w krótkim
czasie poznać gust czytelników. Mło
dzież bez wątpienia łaknie tematyki
współczesnej, w której znajduje od
bicie problemów dnia codziennego.
Prawdę mówiąc, nikt jeszcze nie wy
dał książki mówiącej o tym, co stało
się w ostatnich paru latach. Co naj
wyżej książki wspomnieniowe, jakie
wydaje BGW. Było wielkie zapotrze
bowanie na fantastykę, dotychczas
niemal niedostępną, ale rynek jest tym
zasypany i popyt jakby wygasa.
— Czy
magazyny
„Naszej
Księgarni", jak innych wydaw
nictw pełne są książek trudnych
do sprzedania?
— Niestety tak, mimo wielu zachę
cających działań, na przykład dla
szkół, bibliotek. Zdecydowanie źle
sprzedaje się literatura współczesna,
pierwsze wydania. Dobrze rozchodzą
się lektury szkolne. W tej dziedzinie

aby zdjęła go z gwozdka czyjaś chęt
na a biegła w żęciu ręka, a naostrzony
pokaże, ile jest jeszcze wart i jak
niezastąpiony tam, gdzie nie wjedziesz żniwiarką lub i nawet nie zama
chniesz się kosą.
Od wierzei stodoły, patrząc po
przekątnej, w przeciwległym kącie ogrodu wznosi się garbata hałda ka
mieni. Poprzerastana samosiejkami i
okwiecona ruina, oddawne rodziszcze Szczepunków, dzisiaj bywa plażą
dla brunatnopomarańczowych jasz
czurek, schronieniem nietoperzy, Sie
dliszczem myszy, rozpalonym słone
cznymi plamami przepieckiem dla ko
tów, urocznym miejscem, które naj
lepiej omijać z daleka.
Z twarzą obróconą ku słońcu jak
słonecznik, skąpany w mocnym świe
tle czerwcowego dnia, Stary siedzi na
pniaczku przed uchylonymi drzwicz
kami drewutni zamienionej na pod
ręczny składzik mogących się przy
dać, kto wie do czego, rzeczy, i kurzy
papierosa. Kurzy i milczy. Wreszcie,
głosem aż drżącym z emocji, wypo
wiada dawno przygotowaną kwestię:
— Trza się brać za robote! Buduje
my na starych śmieciach, chłopaki! Tu
zawsze były Szczepunki. To i będą.
— Dajże ojciec spokój, kto tu bę
dzie mieszkał?
— A ty! Jak Bóg przykazał.
— Tato, skąd ojciec weźmie mate
riały, murarzy?
— Sam postawie, kamienice po
stawie, ślimoku, że ci oko zbieleje!
Zza żywopłotu, z kuźni podolskiego
kowala Lipca, słychać muzykę kon
kretną na dwa młoty i kowadło, a w
ogrodzie brzęczą pszczoły, przemigując w słońcu.
proponujemy wiele nowego. Przede
wszystkim cała seria lektur dla szkoły
podstawowej i — rozpoczęta — dla
średniej. Typowo szkolne, w przypad
ku antologii czy zbiorów opatrzone
wstępem. Ale jednocześnie książki te
można kupić jako wydania samodziel
ne, z pięknymi ilustracjami. Nakład, w
granicach dziesięciu — dwudziestu
tysięcy egzemplarzy, rozchodzi się
szybko, zdarzają się także dodruki.
Martwi nas tylko, że w kanonie lektur
dla najmłodszych nie ma ani jednego
współczesnego pisarza. Danuta Wawiłow, która „zabłysła" w ostatnich
miesiącach, jest jedynym wyjątkiem.
— A co dla najmłodszych?
— Powróciliśmy do serii książe
czek „Poczytaj mi, mamo". Mają dziś
postać tzw. „koszyczków", bardzo
ładnych, cieszących oko. Natomiast
dawne „poczytajki" wydajemy w
trwałej oprawie. Jedyny ich manka
ment to brak zaokrąglonych rogów.
Obserwujemy, że rynek nasycił się i
jakby przestał zachwycać twardą okładką, ilustracjami czy zagranicznym
autorem. Ważna jest merytoryczna
wartość i jakość edytorska.
— Jak wydawnictwo połączy
wysokie wymagania stawiane
książce z koniecznością jej szyb
kiej sprzedaży?
— Jest to dla nas wyzwanie,
szczególnie, że książek na rynku jest
trzy razy tyle, ile może on wchłonąć.
Nie znaczy to, że jest ich za dużo, po
prostu daje o sobie znać zubożenie
społeczeństwa. Dziś, niestety, nie za
wsze możemy wydawać to, co uwa
żamy za wartościowe. Ale te właśnie
książki muszą „zapracować" na kla
sykę. Dlatego w najbliższym czasie
poszerzymy naszą ofertę o książki dla
dorosłych. Lada chwila ukaże się
A. Mortona „Diana. Prawdziwa his
toria", biografia żony następcy tronu
brytyjskiego. Tak właśnie wygląda
kompromis...
Rozmawiała:

EDYTA WNUK
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Lekcje tańca
dla
początkujących...
CZESŁAWA CZECHOWICZ
Kiedy w dzisiejszym rękopisie po
stawiłam ostatnią kropkę, uświado
miłam sobie niespodzianie, że temat
płynie w pewien sposób „na fali"
jubileuszu gazety; otóż czterdziesty
rok „Głosu" dla wielu młodych kole
gów po piórze jest ich rokiem pierw
szym, ze wszystkimi tego konsekwen
cjami... W początkach maja otrzyma
łam w związku z tym propozycję, aby
zostać kimś w rodzaju doradcy, czy
też (Panie Boże, przebacz i wesprzyj!)
konsultanta grupy młodych, którzy to
młodzi — wedle delikatnego okreś
lenia Szefa — pragną dopiero zostać
profesjonalistami. Mówiło się o ja
kimś, na początek, „wykładzie inau
guracyjnym", co mnie poniekąd prze
raziło, ponieważ zawsze sądziłam, że
wykładają teoretycy; dzisiaj nie mogę
wyłuskać z pamięci, czy byłam teore
tykiem i kiedy... Tak więc poprzestaję
na poradach praktycznych. Zaintere
sowani sami sobie aplikują te porady
— surowo i skąpo, w związku z czym
przypomina mi się pewien doświad
czony instruktor jazdy automobilem,
który powiada, że świeżo upieczony
kierowca po przejechaniu 7 do 10 tys.
km uważa się za Michaela Jacksona
kierownicy i dopiero z upływem czasu
oraz kilometrów psuje mu się to sa
mopoczucie...
Truman Capote („Inne głosy, inne
ściany", „Śniadanie u Tiffany'ego",
„Z zimną krwią", seria wspaniałych
reportaży w „New Yorkerze") — też
kiedyś zaczynał. Pisze o tym w przed
mowie do „Muzyki dla kameleonów":
„Jak niektórzy młodzi ludzie przez
cztery, pięć godzin ćwiczą grę na
fortepianie czy na skrzypcach, tak ja
ćwiczyłem wodząc piórem po papie
rze... terminowanie u ołtarza techniki,
kunsztu; szatańskie zawiłości użycia
akapitów, znaków przestankowych,
wyróżniania dialogów. Nie wspomi
nając już o wymogach ogólnego pla
nu, konstrukcji wielkiego wyważone
go łuku od początku przez środek do
końca. Tylu rzeczy trzeba było się
nauczyć, z tylu rozmaitych źródeł: nie
tylko z książek, lecz także z muzyki, z
malarstwa i ze zwykłej obserwacji.
Z perspektywy najbardziej intere
sujące... okazały się codzienne obser
wacje notowane w moim dzienniku.
Opis sąsiada. Długa dosłowna relacja
z zasłyszanej rozmowy. Miejscowe
plotki. Rodzaj zapisu reporterskiego,
sposób „widzenia" i „słyszenia", któ
ry miał później wywrzeć na mnie po
ważny wpływ...
... Od przegadywania wolę niedo
powiedzenie. Pisanie proste, czyste
jak górski strumień. Czułem jednak, że
moje pisarstwo staje się nieklarowne,
że potrzebuję trzech stron dla osiąg
nięcia efektu, który powinienem osiąg
nąć w jednym akapicie... Teraz usta
wiłem się w samym centrum sceny i
przystąpiłem do odtwarzania w suro
wy, oszczędny sposób banalnych

rozmów ze zwykłymi ludźmi... Po na
pisaniu setek stron takiej prostodusz
nej relacji wyrobiłem sobie własny
styl. Znalazłem formę, w której mog
łem zawrzeć wszystko, co wiem o
pisaniu".
Swoje dziennikarskie terminowa
nie opisuje również Antoni Słonimski
w „Alfabecie wspomnień". Jego
szkółką dziennikarską, jak to określa,
była redakcja satyrycznego tygodnika
„Sowizdrzał".
„Niezła to była szkółka, bo Nawro
cki (redaktor naczelny — dop. Cz.
Cz.) na wzór Twainowskich redak
torów pisemek rewolwerowych nie
odznaczał się specjalną delikatnością
uczuć ani skrupulatnością. Cechowa
ła go jednak odwaga i niezależność...
Zacząłem pracować w „Sowizdrza
le" jako rysownik, ale sam obmyś
lałem tematy i podpisy pod rysun
kami. Podpisy były nie gorsze, o ile nie
lepsze od rysunków i tak powoli,
niepostrzeżenie zacząłem do „Sowiz
drzała" pisywać... Były to czasy pier
wszej okupacji wojennej, a guberna
torem Warszawy był generał niemie
cki Besseler. Gdy w 1916 r. utworzo
no Radę Regencyjną, daliśmy w „So
wizdrzale" rysunek przedstawiający
kocioł z wielką warząchwią. Pod ry
sunkiem podpis: „Będzie to rosół bez
selera". Za ten podpis skonfiskowano
nakład „Sowizdrzała" i wrzepiono
Nawrockiemu poważną karę pienięż
ną. Gdy z poczuciem winy, skruszony,
przyszedłem do redakcji i zacząłem
przepraszać Nawrockiego za ten ryzy
kowny kalambur, Nawrocki obruszył
się i mruknął: „Mój panie, albo się w
pliszki gra, albo się pismo redaguje".
Nigdy nie grałem w pliszki... ale ta
piękna maksyma mego pierwszego
redaktora nieraz mi przyświecała w
ciężkich chwilach..."
„Nagryzmolone przeze mnie świs
tki — wspomina dalej Słonimski —
szły do drukarni, gdzie ulegały magi
cznej przemianie. Stawały się czymś
powszechnym, nieosobistym, wpisy
wały się w krąg zdarzeń. Magia druku
jak magia teatru ma siłę niezwalczoną.
Wspominam ze wzruszeniem Nawro
ckiego... Przejąłem być może od nie
go pewną niepowściągliwość pióra,
ale on pierwszy dał mi przykład cywil
nej odwagi i pasję wtrącania się do
wszystkiego...
Zawsze cechą mego charakteru —
wyznaje jeszcze Antoni Słonimski —
była pasja polemiczna, zwalczanie
wszystkiego, co mi się wydawało
złem, nieprawdą lub obłudą. Prowa
dziło mnie to nieraz na błędne drogi
pieniactwa lub bezdroża całkowitej
negacji, ale w ostatecznym obrachu
nku bilans nie jest najgorszy."
Czego i sobie, i wszystkim pisują
cym do gazet w naszych niełatwych
czasach — serdecznie życzę.
PS. Tytuł — co każdy widzi — jest
plagiatem z Hrabala.
___

MOJE KRONIKI

Ich wielka miłość
JERZY PATAN
Poznał ją na szkolnym boisku.
Chodziła do pobliskiej szkoły. Na
długiej przerwie przybiegała na na
sze podwórko. Miała tu swoje kole
żanki. Była od niego trochę starsza.
Kiedyś podeszła i poprosiła, aby
wpisał się do jej pamiętnika. Coraz
częściej rozmawiali.
Dzisiaj nie umie określić, czy była
ładna. Wtedy dla niego była wszyst
kim. Zainteresowania mieli podob
ne. Nie kochali szkoły, a uwielbiali
kino. Karmieni tylko radzieckimi fil
mami, pełnymi wojennych szalo
nych miłości, z budowami metalur
gicznych kombinatów i szlachetno
ścią sowieckiego człowieka, iden
tyfikowali się z ich głównymi boha
terami.
Obydwoje opuścili się w nauce,
co zostało od razu zauważone w jej
domu. Została za to skarcona. Mat
ka nie pozwalała jej teraz wychodzić
samej. Wyjątkiem był tylko kościół.

Korzystali zatem z tej sposobności,
aby się tam spotykać. Rendezvous
wyznaczali sobie na porannych
mszach, przed szkolnymi zajęciami,
w koszalińskiej katedrze, która wte
dy jeszcze katedrą nie była, boczne
nawy miały drewniane balkony, na
których siadali w zacisznych tyl
nych ławkach. Modlili się żarliwie.
Klęcząc obok niej, prosił, aby ich
miłość, czysta i szlachetna, trwała
wiecznie.
Jednak wybranka, ledwo ukoń
czywszy szkołę podstawową, swe
serce oddała innemu. Wkrótce wy
szła za mąż. Rywal, którego znał z
widzenia (w latach pięćdziesiątych
każdy się z każdym w Koszalinie
znał) był już mężczyzną dojrzałym,
pracującym, przystojnym i zapewne
mądrzejszym. Widywał ją później.
Przytulona do męża, spacerowała
miejskim deptakiem. Po latach spo
tykał ją w towarzystwie małych, a

potem dorastających dzieci. Cały
czas udawali, że się nie znają. Pa
mięć o tamtej szkolnej przyjaźni za
chowali tylko dla siebie.
Wiosną tego roku, kiedy słońce
zaczęło już się stykać z latem, zau
ważył ją wśród przechodniów. Szła
wolno, pchając przed sobą inwali
dzki wózek. Siedział w nim jej mąż,
okryty szczelnie kolorowym ple
dem. Uśmiechnięci rozmawiali. Pa
trzył, jak zbliżyli się do trawnika
katedry, na którym kobiety sprzeda
wały kwiaty. Jej mąż wziął od starowinki bukiecik konwalii. Potem
przyłożył go do ust i wykręcił z
trudem głowę w kierunku żony. Ucałował jej dłoń spoczywającą na
oparciu fotela i podał kwiaty. Uśmiechnęła się, obeszła wózek od
przodu i przytuliła się do męża. Na
ich twarzach, zaznaczonych już tru
dami życia, widoczna była radość i
szczere wzruszenie.

Ruszyli. On stał, nie mogąc zrobić
kroku. Po chwili znalazł się w przed
sionku katedry. W marmurowej kropielnicy dotknął delikatnie lustra
święconej wody i przeżegnał się.
Potem cichutko, stąpając na pal
cach, wszedł przez uchylone drzwi.
W mroku świątyni ręzpoznał tylko
niewielką grupkę ludzi i księdza od
prawiającego mszę.
Stanął przy drugim filarze zacho
dniej nawy, tam, gdzie kiedyś, przed
laty, był drewniany balkon. Klęknął.
Przy ołtarzu rozpoczęło się Przeis
toczenie. Widział wyraźnie uniesio
ny kielich. Jego złota czara, w świe
tle słońca wpadającego właśnie
przez witraże, rozbłysła kolorowymi
promieniami. Myślał tylko o ich
wielkiej miłości.
Po chwili kapłan zaprosił wier
nych do Stołu Pańskiego. Szeptał z
pokorą, chyląc czoło: PANIE! NIE
JESTEM GODZIEN...
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Z ESTRADY FILHARMONII

(1792 — 1868)
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KAZIMIERZ ROZBICKI
RUDNO oczekiwać, aby
uniwersum obok innego geniusza pros
kompozytor,
urodzony
toty i jasności: Mozarta.
przekornie w dniu, który po
Cieszą przede wszystkim opery ko
jawia się raz na cztery lata,
miczne Rossiniego, choć wśród 38
uprawiał sztukę śmiertelnie
dzieł, jakie zostawił, więcej było oper
poważną — czego oczekiwali śmiertel
poważnych (opera seria). Genialny
nie poważni muzycy i myśliciele XIX
„Cyrulik sewilski” bije wszelkie rekor
wieku. Dla nich sztuka była religią, dla
dy popularności i sytuuje Rossiniego na
Rossiniego radością. Stąd też liczne
muzycznym Parnasie. Jednak w wieku
krytyki, zarzuty powierzchownej zmys
37 lat przestał pisać opery (ostatnia,
łowości, kokietowania publiczności łat
„Wilhelm Tell”, powstała w 1829 ro
wymi melodiami, unikania metafizycz
ku), ale nie odłożył pióra. Stworzył
nej głębi — artykułu pierwszej potrzeby jeszcze wiele kompozycji okoliczno
romantyków. Rossini z łagodną po
ściowych, całą masę miniatur wokal
błażliwością znosił owe zarzuty, gdyż
nych i instrumentalnych, a takżę takie
należał do tych szczęśliwych, acz nieli
arcydzieła, jak „Stabat Mater” i ,’,Mała
cznych twórców, którzy kochają swą
msza uroczysta”. Od roku 1824 związa
publiczność, rozumieją jej potrzeby i
ny był z Paryżem, gdzie otrzymał tytuł
upodobania: miał ją całkowicie po swej
„Pierwszego kompozytora Króla”.
stronie. Muzykolodzy nie znajdowali w
Zmarł 13 litopada 1868 roku, pocho
dziełach Rossiniego cienia nowatorst
wany został na cmentarzu Pere Lachaiwa, a właśnie ,,nowe”, „odkrywcze”
se w Paryżu (gdzie 19 lat wcześniej
jest ich zdaniem legitymacją do nie
spoczął Chopin, gorący wielbiciel Ros
śmiertelności. Z tego tytułu muzykosiniego). W 1887 roku zwłoki Rossinie
grafia lekceważy Rossiniego do dziś —
go ekshumowano i przewieziono
ale teatry operowe grają jego dzieła
przy pełnych salach.
Był człowiekiem teatru, ale nade
wszystko muzykiem. To, co wytykała
mu krytyka: skonwencjonalizowany ję
zyk muzyczny, neutralizująca wyraz
ornamentyka, powtarzające się zwroty
(znając jedną z jego oper, znamy wszys
tkie — to bodajże najpoważniejszy za- .
rzut) —; okazało się najmocniejszą stro
ną Rossiniego, jego zwycięstwem. Dy
stansując się do epoki, stworzył własny,
niepowtarzalny styl charakteryzujący
się doskonałą równowagą partii wokal
nych — silnie osadzonych we włoskich
tradycjach belcanto — i orkiestrowych,
świetnie instrumentowanych. Ale cała
ta niezwykle finezyjna struktura muzy
czna, pełna smaku i inwencji, znakomi
tych proporcji, niezawodnego instynk
tu scenicznego — mogłaby pozostać
martwa i podzielić los wielu dziś zapo
mnianych, a sławnych swego czasu
twórców operowych — gdyby nie oży
wiał jej wspaniały talent „łabędzia z
Pesaro” — jak nazywali go współcze
śni. To talent sprawił, że dzieła jego
znalazły swe miejsce w muzycznym

T

do Florencji, gdzie w kościele Santa
Croce — włoskim panteonie narodo
wym — leży wraz z Michałem Aniołem,
Galileuszem, Cherubinim.
Zastanawiając się nad charakterem i
rolą twórczości Rossiniego w dziejach
muzyki, trudno nie zauważyć analogii z
Mozartem, naturalnie przy zachowa
niu wszystkich należnych proporcji.
Łączy ich podobna postawa estetyczna,
niewiarygodna i niewyczerpana inwen
cja oraz łatwość pisania, unikanie
angażowania muzyki do zadań pozamuzycznych. Celem najważniejszym obydwu mistrzów jest piękno, które wy
raża idee wzniosłe i szlachetne, ale także
sławi i wynosi radość życia ponad wszy
stkie nędze ziemskiego bytowania.
★

★

★

Obchodzony przez cały świat Rok
Rossiniego uczciła Filharmonia Ko
szalińska specjalnym koncertem wy
pełnionym jego muzyką. Program za

wiera! cztery uwertury: do „Cyrulika
sewilskiego”,
„Sroki
złodziejki”,
„Włoszki w Algierze" oraz — na zakoń
czenie — „Wilhelma Telia"; cztery
orkiestrowe arcydzieła ogniskujące
jak w soczewce najlepsze cechy stylu
Rossiniego — cudowny relaks przy
muzyce emanującej pogodą, humo
rem i afirmacją życia. Wokalna strona
twórczości Rossiniego — przecież
najważniejsza — reprezentowana by
ła skromnie, lecz doskonale. Eugenia
Rezler, solistka, śpiewała popisowe
partie Rozyny z „Cyrulika" — cavatinę z I aktu i arię z 11 aktu — wyjątkowo
pięknie. Bogaty głos, nieskazitelna
technika wróżą młodej śpiewaczce
wspaniałą artystyczną przyszłość.
Orkiestra, pod batutą Szymona Kawalli, grała niełatwe utwory Rossinie
go bardzo dobrze, drobne.mankamenty — a w tej przejrzystej muzyce
widać wszystko — były nieistotne.
Całość brzmiała ładnie, zespół grał
lekko, dynamiczne gradacje, tak tu
ważne, realizował precyzyjnie i czyte
lnie — co już jest nie lada sukcesem
orkiestry. I jeszcze jedno: nie ma dob
rego wykonania tych uwertur bez do
brego oboju, zaś nasz zespół ma oboistę świetnego — Janusza Vogelsingera, jego solówki były popisem mu
zykalności, pięknego tonu, pięknej
frazy.
Ale bohaterem koncertu był Szy
mon Kawalla, który program ułożył i
doskonale poprowadził, nadając mu
zyce Rossiniego właściwy charakter,
tempo i proporcje. Jego pomysłem
było także wzbogacenie programu o
elementy pozamuzyczne: wykorzystał
to, iż Rossini był wielkim smakoszem i
pozostawił wiele przepisów na skom
ponowane przez siebie potrawy —
oraz własne smakoszostwo i znajo
mość kuchni. Zaprosił do współpracy
kuchnię restauracji hotelu „Arka" (z
kuchmistrzem Piotrem Kapciakiem) i
dzięki jej pomocy i sprzętowi sporzą
dził na estradzie sztandarową potra
wę: turnedo ä la Rossini, komentując
proces jej sporządzania i podając
przepis. Delektowałem się tą potrawą
i stwierdzam, że sztuka kulinarna
Rossiniego przypada do smaku z ró
wną łatwością, jak jego muzyka do
serc słuchaczy. Szymon Kawalla pro
wadził tę część wieczoru z wdziękiem
i humorem, równe świetnie, jak mu
zyczną. Zabawa była wspaniała, zaś
duża część publiczności degustowała
miniatury dania Rossiniego rozno
szone przez kelnerów „Arki". Miał
także swoje wejście na estradę kosza
liński „Brok", sponsorujący koncert
(trzecim sponsorem był Miejski Za
kład Komunikacji): dyrektor Jan Kru
kowski częstował publiczność no
wym gatunkiem piwa, świeżo wypu
szczonym przez browar na rynek. By
ło świetne.
Publiczność* wypełniająca salę te
atru dó ostatniego miejsca, bawiła się
znakomicie, koncert — tak niezyyy)<jy
— przyjęto długim i gorącym aplau
zem. Może nieliczni malkontenci, po
zbawieni poczucia humoru, krzywili
się na to „bezczeszczenie" przybytku
sztuki. Przypomnę im zatem, pokazy
wany w telewizji, zapis koncertu w
szacownej Concertgebouw w Am
sterdamie, w którym dwaj ekscentrycy przy akompaniamencie orkiestry
symfonicznej, jednej z najlepszych na
świecie, bawili, rozśmieszając wi
dzów do łez. Muzyka może bawić,
może także towarzyszyć zabawie i
taka jest jej rola, spełniana od tysiąc
leci.
Zdjęcia: Izabela Oleś
i archiwum
mm
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Z poniedziałku
pa sobotę

Egzekucja
się udała,
skazaniec żyje
Ostatnimi czasy potokowo mel
niem z wszystkimi, którzy sprawo
dowano o nadzwyczajnych ru
wanie władzy uważają za przywi
chach kadrowych w siedzibach
lej oraz misję, po której zasłużone
zarządów gmin, za które uchodzą
miejsce na kartach historii?
również miasta. Czytelnicy środPo trzecie. Krótkie, przerywane
kowopomorskiej prasy mieli oka
kadencje chronią przed nabraniem
złych manier i postaw jako to:
zję dowiedzieć się, że na przykład
arogancji lub służalczości, prze
w Białogardzie, Człuchowie i Kali
kupstwa lub nieludzkiej naduczszu Pomorskim słychać trzeszcze
ciwości, zabójczej skuteczności
nie burmistrzowskich foteli. Żąda
we wdrażaniu reform albo obez
nia dymisji i demonstracyjne rezy
władniającego konserwatyzmu.
gnacje przeplatały się jak drut i
Władca, którego dni są policzone,
łyko w poleskich łapciach, z tą
nie będzie się zbyt upubliczniał,
różnicą, że w tamtych nie bywało
zabiegając na przykład o względy
drutu. Z biedy.
prasy, radia, telewizji a także auto
Czytelnicy pytają: co się dzieje,
rów „wielkich hieroglifów", wy
a jeśli już — to dlaczego? Po
pisujących sprayem androny na
staram się odpowiedzieć, zgodnie
murach. Nie ulegając takim poku
z charakterystyczną dla mnie z!ą
som zachowa czystość duszy, a z
wolą poddawania w wątpliwość
ewentualnych potknięć i tak bę
zjawisk, przedmiotów i ludzi, udzie miłosiernie rozgrzeszony, oznawanych za świętości.
trzymując w nagrodę zbawienną
Otóż, po pierwsze, byłoby i nie
pokutę: półroczne, pilne ogądanie
grzecznie, i niesprawiedliwie gdy
Dziennika Dzieci.
by wojna toczyła się tylko na gó
Po czwarte. Nasze eksperymen
rze, a w dolinach panowała zło
ty przebiegające na szczycie do
wieszcza cisza. Państwo nasze,
wodzą, że z trzech różniących się
jak każde inne cywilizowane pań
od siebie, a nawet wzajemnie po
stwo, jest skonstruowane tak, że
tępiających się garniturów, można
by odgórne drgania przenosiły się
skroić czwarty, nadający się do
na niższe grzędy. Nie przewiduje
noszenia przez kwartał, a może i
się natomiast odwrotnie działają
dłużej. Relegowanie jednej ekipy
cych sil. Jeśli zatem w ciągu
nie oznacza zatem zamknięcia jej
trzech lat, które tak szybko upły
udziałowcom drogi do kariery raz i
nęły w dal od wiadomych wyda
to na wieki wieków amen.
rzeń, mamy już czwarty rząd, to
W końcu baza rekrutacyjna w
jakim prawem przed koniecznymi przypadku gminy nie jest aż tak
zmianami ma się uchronić rząd
nieprzebrana, żeby reinkarnację ugminny? Z innej soli? Z innego
znawać za niemożliwą. Powoły
wyboru — czy jak? To wstępna,
wanie rezerwistów na ćwiczenia
obowiązująca zasada.
jest praktyką ogólnie i z powodze
Po drugie. Nie po to wywal
niem stosowaną.
czyliśmy i rozwijamy pluralizm ze
Gabinetowe przesilenia są za
szczególnym powołaniem się na
tem oznąką zdrowia ipomyślnośęi
wartości, żeby jednym i tym sa
oraz właściwie urzeczywistnianej
mym grupom poddawać się na
zmienności funkcji. Nie należy
czas dłuższy niżkilka(naście) mie
dramatyzować, ani wpadać w en
sięcy. Każda zmiana, każda nowa
tuzjazm na wiadomość o zamie
elita, to szansa dla niej i dla rzą
rzonej lub wykonywanej egzeku
dzonych, aby przynajmniej za
cji lokalnej władzy. Nie jej\— wła
dzierzgnąć nić antypatii, choć nie
dzy— ciągłość się liczy, a polityki.
Polityka zaś to umiejętność wy
koniecznie wić ją w nieskończo
bierania najmniejszego z!a na naj
ność. Każda taka ekipa, zaczyna
krótszy okres, dzięki czemu dobro
jąc z uśmiechem i nadzieją, kończy
pozostaje obiecanym, choć niez grymasem, stresem i cynizmem.
ziszczalnym celem.
Dlaczego więc nie podzielić się
tym pożytecznym doświadcze _________________ ZETEM
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Z KL AUSCHWITZ-BIRKENAU
podejmowało próbę ucieczki 667
więźniów. Większość z nich ujęto
lub zastrzelono podczas pościgu.
Tylko nielicznym udało się zbiec.
Do nich należał WINCENTY GA
WRON.
★

★

★

INCENTY STANISŁAW GAWRON urodził
się 28 stycznia 1 908 roku, w Starej Wsi pod
Limanową, jako dziesiąte dziecko Jana i
Anny z Dębskich. Naukę w szkole pod

W

stawowej rozpoczął w 1914 roku w Limanowej. Od
najmłodszych lat przejawiał zdolności plastyczne. Pierw
sza wojna światowa nie ominęła jego rodzinnych stron.
Oczy chłopca z przerażeniem patrzyły na tragedię, a obraz
wojny utkwił w jego psychice na zawsze. Dlatego rysował
wojsko, sceny wojenne.
Na sztukę miał jednak niewiele czasu, gdyż musiał paść
krowy i ciążyło na nim wiele zajęć gospodarskich. Tak było
do 1 929 roku. Dorastając zrozumiał, że nie ma miejsca dla
niego w domu. Opuścił więc dom i rozpoczął, nie mając
pieniędzy, studia w Państwowej Szkole Zdobniczej w
Krakowie. „Głównym moim pożywieniem w tym czasie —
napisał Wincenty Gawron w liście z 1 7 kwietnia 1 991 roku
do autora artykułu — byłchleb i herbata, i dobrze było, gdy
był do niej cukier. Co roku wydalano mnie ze szkoły za
nieuiszczanie czesnego”.
W 1935 roku przeniósł się do Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie. Tam rozwijał swój talent artysty malarza,
studiując pod kierunkiem wybitnych profesorów. Później

Wincenty Stanisław Gawron
rozpoczął pracę w Towarzystwie Ochrony Sztuki Ludo
wej, malując obrazy'etnograficzne. W 1940 roku wykonał
dla kościoła w rodzinnej miejscowości dwa duże witraże o
tematyce patriotyczno-regionalnej.
Po wybuchu wojny rozpoczął działalność konspiracyj
ną. W styczniu 1941 roku miał wpadkę i został aresz
towany. Po ciężkich przesłuchaniach w gestapo, z wyro
kiem śmierci wywieziony został do obozu koncentracyj
nego w Oświęcimiu. Otrzymał numer 11237. Przeżył
najtragiczniejsze i najtrudniejsze chwile w swoim życiu.
To, co zobaczył i czego doznał za drutami, przeszło jego
wyobrażenia. Ale nie tracił nadziei i wkrótce odkrył przed
Niemcami swoje zdolności artystyczne. Po miesiącu po
bytu w tym obozowym piekle dostał się do rzeźbiarni. Tam
pracował z Xawerym Dunikowskim i Witoldem Pileckim —
dobrowolnym więźniem Oświęcimia, który występował

pod przybranym nazwiskiem jako Tomasz Serafiński.
Wincenty Gawron wstąpił do obozowego ruchu oporu.
Do najważniejszych punktów konspiracji należały: szpital,
duża stolarnia, magazyn odzieży, garbarnia. Wpływy kon
spiracji sięgały także do centralnej kancelarii obozu oraz
innych biur administracji, nawet tych, które podlegały
Oddziałowi Politycznemu (Politische Abteilung).
Postanowił być żywym świadkiem i przedstawić światu
straszną prawdę o KL Auschwitz-Birkenau. Czując, że
zbliża się czas jego rozstrzelania, zaplanował ryzykowną
ucieczkę.
Udało mu się, wraz z por. Stefanem Bieleckim, dostać do
filii obozu — Harmenze. 16 maja 1942 roku, około godziny
osiemnastej wydostali się z małego domku, pokonując
kraty i płot. Widząc pogoń Niemca na rowerze, wskoczyli
do stawu. Zanurzyli się w wodzie, ale od czasu do czasu
musieli wysunąć głowy, aby zaczerpnąć powietrza. Nie
miec zeskoczył z roweru i patrzył w ich stronę. Gdy już
zdawało się, że są zgubieni, Niemiec wsiadł na rower i
odjechał. Wtedy nie wiedzieli, że oderwany od kolacji, w
pośpiechu nie wziął ze sobą broni. I to było ich wyjąt
kowym szczęściem.
Uciekinierzy czym prędzej dopadli do pobliskich zarośli i
lasu. Następnego dnia o świcie musieli przeprawić się
przez wezbraną rzekę Sołę, a obaj nie umieli pływać. Wzięli
się za ręce i zaczęli pokonywać nurt rzeki. Gdy woda doszła
do brody, wir rozerwał ich i uniósł Bieleckiego. Ale
porucznik Gawron dobił do brzegu i pomógł mu się
wydostać.
Po wielu jeszcze przygodach Gawron wrócił w swe
rodzinne strony, ale na krótko. W czerwcu 1944 roku udał
się do stolicy. Po wybuchu Powstania Warszawskiego brał
w nim udział, walcząc na Starówce i w Śródmieściu.
Potem rozpoczął służbę w 2 Korpusie. Następnie przeby
wał w Anglii, osiem lat w Kanadzie. W 1956 roku
zamieszkał w Chicago. Tam utworzył Muzeum im. Józefa
Piłsudskiego. W jego zbiorach znajduje się 60 szabli
polskich, 800 orłów czapkowych, 800 odznak, 60 czapek,
30 hełmów, 120 mundurów i wiele pamiątek związanych z
Wojskiem Polskim. Włączył się też do prac Klubu Numiz
matycznego w Chicago jako kurator i ekspert.
Nie sposób wymienić tu wszystkich jego prac. Zaprojek
tował emblemat do miesięcznika „Polish American Numi
smatic Association" i medal wybity w 1966 roku z okazji
1000-lecia Państwa Polskiego. Na 45 rocznice śmierci
marszałka Józefa Piłsudskiego namalował jego portret.
Wykonał także drewniany żeton dla uczczenia rocznicy
bitwy o Monte Cassino, na którym widnieje klasztor, a po
prawej, na tle murów Warszawy, znak Polski Walczącej.
Jest autorem tablicy poświęconej rotmistrzowi Witoldowi
Pileckiemu.
19 sierpnia 1990 roku wystąpił w Telewizji Polskiej,
przekazując studiu im. Andrzeja Munka unikatowy film o
Józefie Piłsudskim.
Wincenty Gawron zmarł w czasie kolejnego pobytu w
kraju — 25 sierpnia 1991 roku — w Nowym Sączu. Został
pochowany 30 sierpnia w kwaterze wojskowej na cmen
tarzu w Limanowej.

17—18 października 1992 r
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Droga...
Nie wiem, do kogo chcę się zwrócić
na tej kartce. Myślę, iż do wszystkich
— małych, dużych, maleńkich i ogromnych ludzi na tym świecie.
Chcę, żeby mój list był prze
strogą dla innych.
Przyznaję się — publicznie — do
popełnionego błędu... błędu, który
bardzo wpłynął na moje życie. Dlate
go proszę o wydrukowanie go na
łamach HP. Nie chcę, aby mój błąd
powtarzało wielu młodych ludzi...
Otóż od niedawna biorę, od roku.
Wlazłam w to przez głupotę. Chcia
łam zapomnieć, odejść, stworzyć so
bie inny świat. Na początku były to
prochy konkretnie dobierane. Potem
brałam, co popadnie — leki, których
nazw nawet nie znałam. „Piękny
świat" okazał się o wiele mniej piękny
po paru miesiącach. Przyszedł czas,
kiedy małe dawki przestały działać.
Musiałam zwiększyć. Zaczęło brako
wać forsy na tak zwaną działkę.
Parę razy wyżebrałam (za co teraz
gardzę sobą), wybłagałam u kumpli.
Wreszcie stało się — zaczęłam roz
prowadzać towar. Łaziłam, kontakto
wałam się z ćpunami. Jednak kiedyś
zobaczyłam chłopaka, może dwu
dziestoletniego; pięć lat na heroinie
r— kompletna ruina.
Załamałam się, postanowiłam sko
ńczyć z tym świństwem. Po paru
dniach przyszedł głód. Nawet nie
przyszło mi na myśl, że to będzie tak
wyglądało. Gryzłam palce z bólu, wi
łam się na łóżku, wszystko tak bardzo
bolało...
Nie wytrzymałam. I znów się za
częło. Znowu zwiększyłam dawkę.
Niejednokrotnie kradłam, gdyż był to
jedyny sposób zdobycia pieniędzy.
Ponowiłam próbę przerwania tego
„życia". Jednak znowu to samo —
ból, ból, ból... Traciłam przytomność.
Nie wytrzymałam. Znowu uciekłam
do regularnego dawkowania.

Na wstępie mojego listu chciałbym
pogratulowaćgrupce ludzi, którzy za
brali się i wpadli na pomysł genialny
— stworzenie Hyde Parku w naszym
„Głosie Pomorza". Można w nim zna
leźć coś dla każdego, chociaż nie
którym ludziom zawsze coś nie pasu
je. Ale jak widać, krytyka wam nie
szkodzi, wręcz przeciwnie, na dobre
wychodzi. Tak trzymać!
Korzystając z okazji, chciałbym
przekazać serdeczne pozdrowienia z
aresztu śledczego w Słupsku: Ilonie,
Beacie, Zubkowi, Markowi, Kowalo
wi, Ginterowi, Voojowi i moim wszy
stkim przyjaciołom.
MEX®

Wolę już „białą śmierć". Boję się jej
mniej niż powrotu do normalnego
życia. Mam teraz skończone osiem
naście lat. Na pewno to trochę po
trwa, nie skończy się szybko... Trzy,
może pięć*lat. Kupa czasu. Straciłam
już wszystko — zaufanie rodziców,
chłopaka, szkołę, przyjaciół. Straci
łam samą siebie. Piszę to, będąc na
głodzie. Mimo pozoru jestem kom
pletnie przytomna. Próbuję znowu, a
może mi się uda tym razem...
Napisałam to, aby ostrzec wszyst
kich, którzy chcą się bawić w nar
kotyki, „kleje" itp. Nie wierzcie tym,
którzy opowiadają brednie — twier
dzą, iż to, co przeżywają będąc naćpani, jest piękne!!! Odczuwałam rze
czywiście to „piękno" — gardzę nim,
gardzę sobą za to, czym się stałam.
Droga Redakcjo!
Nie proszę was o pomoc, muszę
walczyć sama i... zwyciężyć! Pragnę
tylko przestrzec ludzi przed... właś
ciwie samozagładą. Dlatego, bardzo
was proszę, wydrukujcie mój list.
Czytam zawsze „HP". Uważam, że
jesteście ludźmi, którzy chcą coś zro
bić dla innych. Wierzę, iż mogłam
zaufać wam, pisząc o tym. Nie chcę,
aby inni popełniali mój błąd.
Przepraszam, że nie podaję swego
adresu — nie chcę, aby moi rodzice
wstydzili się wyjść na ulicę. Oni i tak
już dużo wycierpieli przeze mnie.
Kończąc, pozdrawiam was serde
cznie, życzę wielu czytelników i suk
cesów w pomaganiu ludziom... Jes
teście naprawdę wspaniali!
KEJA
PS. Jeśli chcielibyście nawiązać ze
mną kontakt, to napiszcie na łamach
HP, a odezwę się.
Pa!
Od redakcji: Keja! Odezwij się —
koniecznie. Podaj' adres — albo
przyjdź do nas. Zbieramy się w Słups
ku w redakcji (pokój 101) prawie
codziennie około godz. 15.30. Każ
dego dnia będziemy na ciebie czekać.
Nie zawiedź nas!
PS. Marek, serdeczne gratulacje z
powodu dostania biletu do armii. Gün
ter, na pewno znowu pijesz jakieś
tanie wino. Nie pal tyle „trawy", zo
staw trochę dla innych.
PS. Pozdrowienia dla Redakcji Hy
de Parku!

Jak rozpętałam
III wojnę światową
To było bardzo proste.
— Mamo, jestem w ciąży —
powiedziałam po prostu.
— Jezus Maria! — zawołała
Mama.
A potem to już była tylko wojna!
YPSYLON

na żywo
Wreszcie poznamy się! Dokładnie
—14 listopada w hali „Gryfia" Słups
kiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Fa
ni tej kolumny i mający coś jej za złe,
współautorzy i cała redakcja w nad
komplecie, gdyż grono tworzących
nasz HYDE PARK zwiększa się z dnia
na dzień. Porozmawiamy oko w oko,
posłuchamy dobrej muzyki, a może i
coś przy okazji pożytecznego zrobi
my.
Gościem naszego zjazdu będzie
Marek Kotański, walczący o miejsce
na tej ziemi dla narkomanów i nosi
cieli wirusa HIV. Zgodził się przyje
chać do nas, chociaż — jak zastrzegł
—z powodu ogromu zajęć nie przyjmuje
takich zaproszeń. Wierzy, że z ludźmi
zgromadzonymi wokół HYDE PAR
KU znajdzie wspólny język. I będzie
nas tylu, że nikt nie zagłuszy naszego
wołania o tolerancję.
Planujemy sprowadzić „Kolaboran
tów" ze Szczecina i inne kapele. Przy
gotowujemy koszulki z nadrukiem
HYDE PARK oraz identyfikatory przy
jaciół naszej minigazety. Będą stoiska
z wydawnictwami oraz wystawy i
aukcja. Ogłaszamy konkurs dla wszy
stkich na grafikę tematycznie związa
ną z narkomanią oraz zagrożeniem
AIDS. Prace — najpóźniej do 10 lis
topada — proszę nadsyłać pod ad
resem naszej redakcji w Słupsku. 0sobiście można je dostarczyć do po
koju 101 (albo 103) redakcji w Słup

sku albo do sekretariatu „Głosu Po
morza" w Koszalinie na 10. piętrze
wieżowca przy ul. Zwycięstwa
137/139. Najciekawsze zostaną za
prezentowane podczas spotkania, a
spośród nich — jedna nagrodzona.
Niektóre trafią na łamy HYDE PAR
KU.
Na nic nie mamy pieniędzy, ale
mamy nadzieję je zdobyć. Liczymy na
wsparcie ze strony wydawcy „Głosu
Pomorza", który dzięki HYDE PAR
KOWI zaczął być czytany masowo
przez młodych. Spodziewamy się po
nadto pomocy od innych, zamożniej
szych od nas ludzi i firm. Ta akcja jest
okazją do założenia Fundacji HYDE
PARKU, z której będziemy w przy
szłości finansować inne, służące dob
rej sprawie imprezy. Konto podamy w
następnym wydaniu HYDE PARKU.
Ewentualnych sponsorów prosimy o
kontakt pod adresem (numerem tele
fonu) zawartym w stopce.
Pierwszy wyciągnął do nas rękę
dyrektor SOSiR pan Jerzy Mazurek,
który użycza nam za darmo obietu.
Stając się współorganizatorem naszej
akcji, ryzykuje stan hali „Gryfia". Jes
teśmy przekonani, że jeżeli coś runie,
to mit o tym, że młodzież potrafi tylko
niszczyć.
Mamy na poznanie się czas od
osiemnastej do północy. Przyjezdnym

Stary, przepraszam, że tak sobie
marudzę, ale skoro masz mnie za
raz skopać, być może, nawet na
śmierć, to chciałbym coś powie
dzieć. Oczywiście mnie nie zro
zumiesz, boś ty istota szlachetna, a
ja tylko zwykły kundel, ale nie
szkodzi. Chciałbym się wygadać,
bo za chwilę może być po wszyst
kim. A w zasadzie to chciałbym o
coś zapytać. Zanim mnie skopiesz.
Powiedz, musisz to zrobić?
Jasne, że nie odpowiesz. Nigdy
nie odpowiadacie. Szkoda, bo bar
dzo bym chciał wiedzieć, dlacze
go chcesz mnie skopać? Będziesz
coś z tego miał? Dostaniesz na
grodę albo medal? Bo jeśli tak, to
ja to rozumiem. Wtedy kop, nawet
na śmierć! A może dzięki temu
ulży ci? Dziewczyna porzuciła, ro
dzice wnerwili i chcesz odreago-

MIRA MIRECKA
PS. Oczywiście serdecznie zapra
szamy też Rodziców, Nauczycieli,
Księży, Parlamentarzystów, Sponso
rów, Władze Koszalińskiego i Słups
kiego. Inaczej mówiąc — wszystkich
dorosłych SYMPATYKÓW młodzieży
1 HYDE PARKU. Poprzeczka finan
sowa przy wejściu — od 10 tysięcy
złotych wzwyż — zależnie od stanu
konta. Zamożni — mile widziani.

Fot. Robert Małolepszy

Jeśli chcesz być z na
mi: wytnij, zachowaj i
pokaż przy wejściu!
PS. (2). Pilne i ważne! Prosimy o
zgłoszenia udziału w spotkaniu. Dla
oszczędności — przysyłajcie je na
kartkach pocztowych, nawet w imie
niu wielu osób. (M.M.)

Skrzynka kontaktowafQf

Sie manko!
Na wstępie serdeczne pozdrowionko dla
HP. Czytamy tę waszą nędzną rubryczkę od
dłuższego czasu i jest nawet OK. No, dobra,
dosyć tego słodkiego bajdurzenia, przejdźmy
do sedna sprawy. Chciałybyśmy przesłać za
waszym pośrednictwem gorące całuski dla
bardzo sympatycznego, chodzącego w cze
rni, wielebnego Wojtusia F., który wykręcił
nam taki numer, że aż nam uszy zwiędły.
Wojtuś, pilnuj się, bo mamy na ciebie chrap
kę. Pa Pa
Cjatrypa, Kana, Rimka, Żanoba i inne
PS. Z siłą wodospadu i połyskiem jojoby,
żegnamy was i Wojtusia. Myjcie zęby Euromalem 2000 i pijcie codziennie rano szklankę
pełnego OMO Liposystdn.
Kochana Skrzynko Kontaktowa. Jesteś
naszą ostatnią nadzieją.
Wspomóż nas!!! Dzięki tobie, być może,
MARCIN tudzież GUNEK spojrzą na nas
swoimi (byłymi), przypominającymi czado
wych ludzi oczyma.
PIOTRUSIU, MARCINKU!!!
Wasza wspaniała... inteligencja onieśmiela
nas (z pewnością i innych). Dyskoteka to
wspaniałe miejsce do zabawy i nie tylko. Nie
przejmujcie się WASZĄ PRZESZŁOŚCIĄ.
Była piękna aczkolwiek zbyt krótka, abyście
się jej wstydzili.
(„WSZYSCY POKUTUJEMY
ZA TO, ŻE ŻYJEMY”)
Pragniemy waszych już czystych, o pieprzenikliwym zapachu ciał. Zwróćcie na nas
uwagę. Jesteśmy z pewnością dużo lepsze od
dziewcząt z waszej przeszłości. Pragniemy i z
niecierpliwością czekamy na połączenie się
naszych dróg. Oczekujemy na spotkanie w
miejscu przeznaczonym tylko dla nas.
Jeżeli znajdziecie chwilę czasu, przybądź
cie na dworzec PKP 16 X 92 r. o godz. 17.
Czekamy przed wejściem.
Zatopione w cierpieniach
PS. Kochamy Was!!! Przybądźcie, gdyż
inaczej zawiedziecie nasze uczucia.
Od redakcji: Dziewczyny (i nie tylko) —
HYDE PARK wychodzi w sobotę, a drukuje
się tydzień wcześniej. Więc prośby terminowe
ślijcie zawczasu.
Drogi Hyde Parku!
Piszę w sprawie ZAGUBIONEJ z nr. 35.
HP. Hej! Dziewczyno, przeżyłaś już 22 lata
(wszystkiego najlepszego), a ja dopiero 18 i
doskonale rozumiem twoją sytuację psychi
czną, bo sam się w niej znajduję. Przykre to,
ale prawdziwe. Podobnie jak ty powinienem
cieszyć się z życia, ale sam widzę, jak staczam
się na dno, chociaż nie piję i nie palę, to i tak
czuję, jak lecę w dół. Co będę więcej mówił,

napisałaś wspaniały list, który odzwierciedla
mnie samego. Pozdrawiam cię serdecznie i
trzymaj się, może się kiedyś spotkamy. Lu
dzie naszego pokroju także się trzymajcie,
kiedyś może wyjdziemy z dołków psychicz
nych.
Kapitanie Cross, twój list jest bardzo dob
ry (35. HP „AVE SATAN”), a idea sataniz
mu rzeczywiście jest prosta i osobiście nie
widzę w niej złych rzeczy. Ale i tak znajdzie
się wielu ludzi, którzy będą uważać nas za
tych, którzy odwracają krzyże. Nie będę miał
im tego za złe, gdyż wiem, że każdy człowiek
M ijiflyiiĄą PraW9 4a własnego Zdania ■
NOSICIELU! Napisałeś piękny list o tym
wirusie i prawdę o ludziach, chociaż nie
'fstńićme 'liidźi1 'AżftfaWcfę 'ifóbryćh'.
Uważam, iż księża powinni poruszyć ten
temat w swych kazaniach dla ludzi „wier
nych” i „tolerancyjnych”.
Wando Gonzaleśs, także jestem z Człucho
wa, ale niestety, nie odpowiadam twoim
wymaganiom, bo nie słucham rapu i nie
jestem dobrze zbudowany. Powinnaś wie
dzieć, że nie ma ideałów, chociaż życzę ci,
abyś go znalazła.
Debiut D.A. „Szukając siebie” (35. HP)
jest świetny. Pozdrawiam A.A., kapitana
CROSSA. Nosiciela, Zagubioną, Dzidzię z
Czarnego, Wandę z Człuchowa (czyż nie
masz na imię Gosia? Może się mylę), całą
redakcję HP oraz wszystkich czytających
HYDE PARK, a też Justynę P. z dwunastki.

Czesc*
GUNHEAD Z CZŁUCHOWA
PS. Ludzie, których pozdrowiłem, ode
zwijcie się jeszcze! Redakcjo, proszę, wy
drukujcie ten list pomylonego faceta.
Do Zagubionej
Trwonisz energię, siły, myśli na unieszczęśliwianie się, wmawianie sobie choroby itp. Tę
samą energię spróbuj wykorzystać na praw
dziwą miłość, czyli DAWANIE SOBIE I
INNYM.
„Wszystko, co nas spotyka, jest skutkiem
długiego, pielęgnowanego nastroju”, Prze
czytaj PRENTICA MULFORDA „Przeciw
śmierci”, „Moc ducha, moc życia”. To nie
prawda, że jesteś sama. Ta kartka jest tego
dowodem.
Cześć, pozdrowenia dla całej redakcji.
Bez zbędnych słów, przejdźmy od razu do
rzeczy. Chcielibyśmy (jest nas dwóch) nawią
zać kontakt, „nie tylko listowny”, z ładnymi
dziewczynami. Jeśli kogoś interesuje, to słu
chamy heavy-metalu, rocka, mamy ciemne
włosy i po 17 lat. Zainteresowane prosimy o
kontakt. Adres znany redakcji.
M.S.

skopiesz
— Stary, wiem, że chcesz mnie
skopać. To oczywiste, jestem
przecież dużo mniejszy, a ty nie
różnisz się niczym od innych ludzi.
Wszyscy lubicie to samo.
Wiem, że mnie nie rozumiesz,
bo jestem tylko małym kundlem i
nie gadam po ludzku. W moje oczy
pewnie patrzysz tylko po to, by
wiedzieć, gdzie kopnąć. Cóż, nie
przeczę, między takie oczy jak mo
je nietrudno trafić. Duże. I błysz
czące. Lubisz to, prawda?
0, skąd wiedziałeś, że mnie
spotkasz?! Musiałeś skądś wie
dzieć, bo inaczej nie założyłbyś
takich butów. Piękne, ciężkie trapery! Są świetne w zabijaniu. Wi
działem parę razy, jak ludzie takimi
butami kopali psy. Dwa dobre ko
pnięcia i po piesku. Co ja mówię?!
Jedno kopnięcie i amen.

postaramy się zapewnić bezpieczne
oczekiwanie na pociąg w później
szych godzinach. Dalszych informacji
0 spotkaniu szukajcie w kolejnych
wydaniach HYDE PARKU. Poczyna
jąc od dziś, przez pięć następnych
numerów, będziemy drukować ku
pon (grafikę autorstwa Kamila Macejki), który— UWAGA! —jest bile
tem wstępu na imprezę.
Na razie tyle. Reszta — za tydzień.
Jeszcze można zgłosić pomysł, który
wzbogaciłby zjazd, lub osobistą po
moc. To przecież nasza wspólna spra
wa!

wać. To też szanuję. Masz powód
— tłucz! Ja nic nie powiem. Jes
tem przecież mniejszy i nie gadam
po ludzku.
Ja, stary, jestem pojętne stwo
rzenie i wiele potrafię zrozumieć.
Ale ciągle chciałbym się dowie
dzieć: dlaczego? Powiedz mi tyl
ko, zanim mnie skopiesz, czy ro
bisz to dla przyjemności, czy bez
powodu? Jeżeli dla przyjemności,
to bardzo się cieszę, że mogę być
ci pomocny i sprawić choć trochę
przyjemności. Ja też lubię sobie
czasem sprawić małą przyjemność
i uważam, że każdy ma do tego
prawo. Ty także. Jeden woli seks,
drugi lody, a trzeci skopać psa.
Wiadomo, różnie bywa. Masz pra
wo mieć taką fobię. Kopanie psów
to taka sama przyjemność jak każ
da inna.

No, ale jeśli ty to robisz bez
powodu, to ja, stary, tracę dla
ciebie szacunek. Tego tobie nie
mogę ani wybaczyć, ani darować.
Rozumiem, że jako mały kundel
mam tyle do gadania, co ta płyta
chodnikowa, na której stoję. Może
i zaraz zdechnę, ale wiedz, że jes
teś dla mnie niczym.
Jasne, że ty się o tym nie do
wiesz, bo ja nie gadam po ludzku.
A nawet jeśli bym gadał, to i tak
masz to gdzieś. Ale to nic. Dla
mnie, stary, jesteś zero. Małe nic.
Śmierć i gnój. Bo ty nie myślisz,
choć masz mózg sto razy lepszy
niż mój.
Tyle ci chciałem powiedzieć,
zanim mnie skopiesz.
A teraz kop!

TEDDY DE W.

El

kogoś w tym rodzaju) — daj mi znać na
Na wstępie mojego listu chciałbym po
łamach HP.
gratulować całemu zespołowi HP za to, że nie
I jeszcze jedno: wyjaśnij mi taką rzecz, że
upodobnili HP do kukurydzianych gazet w
jeśli ideologia satanizmu jest „No Gods, no
stylu „Popcorn”, „Dziewczyna” itp. Za to
masters”, to skąd się wzięła ta nazwa przywo
macie moją dozgonną wdzięczność. Ale nie
łująca imię Szatana.
to jest głównym tematem tego listu, tylko
Czekam na odpowiedź.
notatka „Kapitana Crossa” na temat satani
stów. Jeżeli możecie poświęcić kilka milimet
BELIAEL
rów kwadratowych i trochę farby, to proszę,
wydrukujcie moją odezwę do Crossa.
PS. Wyjaśnij też znaczenie
HEIL SATAN!
,
, trzech szóstek,
„
Niechzdrówkodopisuje WSżyStfeirtl satuMF^pentagramu »„odwroconego krzyza. Czesc!
storn, ale tym prawdziwym, wegetującym w
aglomeracji .zwąncj’Słupsk. a w szczególności
pierwszemu, który odważył się napisać do
HP, Kapitanowi Crossowi.
Człowieku, masz rację w pewnych tylko
sprawach, dotyczących „wyznawców” czar
nej filozofii, ale nie mogę się zgodzić, że
ludzie, którzy dewastują nagrobki, wypacza
ją idee czarnej filozofii. Weźmy prosty przy
kład, satanista jest żądny (krwi) zemsty na
kimś, kto wyrządził mu krzywdę. Nie mogąc
zemścić się na danym osobniku, dokonuje
dewastacji nagrobka kogoś z jego rodziny.
Wtedy spełnia swój obowiązek i to nie jest
żadne przestępstwo, tylko stosowanie się do
reguły, która brzmi: „Jeżeli człowiek uderzy
cię w policzek, ty uderz go w drugi, nie
pozwól, by krzywda wyrządzona tobie nie
została pomszczona”. Ale takie przypadki
zdarzają się rzadko. W większości biorą w
nich udział ludzie, których wiedza płynie z
filmów lub horrorów książkowych. Na pod
stawie tego przypadku można śmiało stwier
dzić, że prawie każdy człowiek to satanista.
Na tym kończę swą odezwę. Jeżeli leży coś na
umyśle, naskrob kilka zdań, wtedy pogada
my lub rozstrzygniemy na łamach prasy
sporne kwestie (a jest ich trochę).
ALCHEMIK
Hello!
Na początek może coś o sobie. A więc:
Robert (tak mam na imię, jednak staram się
unikać imion), 22 lata, od niespełna 7 lat
(oczywiście, za sprawą muzyki!) interesuję się
„ciemnymi” sprawami, tzw. satanizmem.
Niestety, ze względu na znikomą ilość
materiałów na ten temat w wydaniu polskim
(jak zapewne się orientujecie, dużo pozycji
dotyczących satanizmu wydają za granicą
niezależne wydawnictwa), moja wiedza sta
nęła na wiadomościach ograniczających się
do dwóch rozdziałów (przykład) Czarnej
Biblii Szandora la Wey i paru pozycji okul
tystycznych. Z tego też powodu mam prośbę:
jeżeli jesteś w posiadaniu lub możesz wskazać
jakiekolwiek źródło, z którego można cokol
wiek na temat tej filozofii zdobyć, to skrob
nij! Pozdrawiam!

Cześć!!!
Piszę do HP po raz pierwszy, ale od
pierwszego numeru jestem z wami. Spodzie
wam się, że otrzymaliście niejeden list w
odpowiedzi na artykuł „Ave Satan”. Gdyby
jednak znalazło się trochę miejsca na wy
drukowanie moich wypocin, to macie we
mnie dłużnika.
A teraz już do ciebie, kapitanie. Wydaje mi
się, że piszesz tylko o tym, co ty uważasz za
satanizm. Niestety, nie twój pogląd decyduje
o tym, czym jest satanizm, lecz fakty. Nie tyle
w Polsce (chociaż kto wie?), co w krajach
„bardziej rozwiniętych” satanizm jest (czy
tego chcesz, czy nie) religią, czy — jak kto
woli — kultem. A już na pewno nie filozofią.
Mówi się o nim jako o kulcie Diabła lub
kulcie Szatana. Ma on na celu, nie — jak
pisałeś — pomóc człowiekowi wyzwolić się
czy zespolić z naturą, lecz oddać cześć Szata
nowi!!!
Piszesz, że jego główną zasadą jest „no
Gods, no masters”. A kim jet wobec tego
Diabeł? Czyż nie jest panem satanistów, czy
nie jest dla nich Bogiem? A jako taki ma też
swoich wyznawców. Zgoda, nawet na Za
chodzie są zakony, które używają przemocy i
takie, które tego nie robią. Ale skąd te
różnice? Dobra filozofia nie wprowadza róż
nic. Kim dla ciebie jest Diabeł? Czy myślałeś,
skąd satanizm wziął swój początek? Jeżeli
dewastację cmentarzy i zabijanie zwierząt
nazywasz wypaczaniem czarnej filozofii, to
co powiedzieć, skoro na Zachodzie jest to
najmniej agresywny przejaw czczenia Diab
ła?
Powołuję się tak często na Zachód tylko
dlatego, że tam szybciej dojrzewają poglądy i
także w przypadku satanizmu widać, jakie
jest tego prawdziwe oblicze. U nas na razie
wywala się krzyże, a tam dokonuje się maka
brycznych czynów w imię Szatana. Ta fala
nadchodzi i uważam, że warto o tym podys
kutować.
Mam wspaniałe źródło wiadomości o sata
nizmie. Jeżeli chcesz dyskusji, ja jestem za;
Wyznacz miejsce spotkania lub możliwość
kontaktu, a ja na pewno dam znać.
Na koniec gorąco pozdrawiam redakcję
HP. Spisujecie się coraz lepiej!!! Pozdrowie
nia dla Gośki!

ANTI

MUCHA

PS. Poza tym Wielkie DZIĘKI za porusze
nie tego tematu (choć, szczerze mówiąc, nic
to nie da, ale spróbować można!) Tym bar
dziej, że w pojedynkę nic nie wskóramy! AVE

Zwracam się do „Kapitana Crossa”, auto
ra artykułu „Ave satan” („HP” nr 35):
Drogi Kolego! Spodobał mi się twój ar
tykuł. Sprawił on, że zainteresowało mnie
pojęcie satanizmu. Proszę o kontakt!

SATAN.
Sie ma Kapitan Cross!
Na początek pozdrowienia dla całej redak
cji HP, ogólnie jesteście OK.
Ucieszyłem się, gdy znalazłem to, co mnie
najbardziej fascynuje. Otóż interesuje mnie
satanizm, ale w Polsce nie ma źródeł dla tej
tematyki lub ja nie wiem, gdzie tego szukać. I
stąd zwracam się do ciebie: jakbyś miał coś,
jakieś książki, broszury o treści satanistycz
nej (rzecz jasna, nie pisane przez księży lub

OLGA RELSKA
Kapitan Cross! Twoja wypowiedź na te
mat satanizmu bardzo pomogła mi przetrwać
kolejny tydzień szkolny. Oczywiście nie
wiesz, co mam na myśli, ale to bardzo długa
historia. Bardzo proszę cię o kontakt, ponie
waż potrzebuję twojej pomocy. Mam na
dzieję, że jesteś z Koszalina.
ANKA

HYDE PARK. Redagują: Przemysław Dalkiewicz, Ludomir Franczak,
Arkadiusz Jastrzębski, Michał Kowalski, Kamil Macejko, Arkadiusz
Pajko plus wciąż nowe i wierne od początku, nie zidentyfikowane i znane z
autopsji OSOBNIKI — co są oczkiem w głowie Mirosławy Mireckiej.
Adres: „Głos Pomorza", HYDE PARK, 76-200 Słupsk, al. Sienkiewicza 20. Tel.
224-56(7), 251 -95. W Koszalinie: 251 -57, 251 -01.
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HURTOWNIA KASET VIDEO

Michael
Douglas
AKTORZE tym pisaliśmy już w
tej rubryce. Ale — na życzenie
— przypominamy jego sylwet
kę. Tym bardziej, iż dużo się mówi o
jednym z ostatnich filmów z Michaelem w roli głównej — „Nagim instyn
kcie". Film ten otacza aura skandalu.
Protestowali przeciwko jego pokazy
waniu homoseksualiści i lesbijki oraz
obrońcy moralności.
Urodził się 25 września 1944 roku
w Nowym Brunszwiku, w stanie New
Jersey. Jest synem znanych aktorów:
Kirka Douglasa i Diany Hill. Po roz
wodzie rodziców, wraz z bratem Joelem zamieszkał u matki w Nowym

0

Jorku. Po nauce w liceum, studiował
na uniwersytecie w Santa Barbara. Za
zażywanie narkotyków — został usu
nięty z uczelni.
Pracował na stacji benzynowej, koń
czył przerwane studia. Michael był
ambitny, a do tego, niczego nie chciał
zawdzięczać ojcu. Pierwsze role w
filmach nie były wielkie. Szansą, którą
wykorzystał, był udział w serialu tele
wizyjnym „Ulice San Francisco". Grał
tu młodego, niedoświadczonego po
licjanta. Stał się popularnym aktorem.
Michael Douglas znany jest też z
tego, że ma niesamowitą intuicję. Ona
podpowiada mu, żeby sfilmować
książkę „Lot nad kukułczym gniaz
dem". Ryzykuje wiele, zwłaszcza że w

roli zbuntowanego pacjenta szpitala
psychiatrycznego obsadza mało zna
nego wtedy aktora Jacka Nicholsona.
I... wychodzi z tego wspaniały film!
M. Douglas dostaje zań Oscara jako
producent. Zachęcony tym powodze
niem, finansuje „Chiński syndrom"
oraz „Przybysza z gwiazd". Oba przy
noszą mu uznanie, zwłaszcza pierw
szy, dramat sensacyjny — o awarii
elektrowni atomowej.
Michael nadal też gra. Sukcesami
stają się takie filmy z jego udziałem
jak: „Miłość, szmaragd i krokodyl",
„Klejnot Nilu" (oba przygodowe),
„Fatalne zauroczenie" (sensacyjny),
„Wojna róż" (komedia), „Czarny
deszcz", „Coma", „Wall Street" (tak
że sensacyjne). To tylko te bardziej
znane. 0 „Nagim instynkcie" piszemy
obok. Warto tylko nadmienić, że za
rolę w tym filmie dostał.... 15 milio
nów dolarów honorarium!
Ostatnio zagrał główną rolę — ad
wokata i tajnego agenta amerykańs
kiego — w dramacie szpiegowskim z
okresu II wojny światowej. Film ten
nosi tytuł „Shining Through" („Prze
świetlenie"). Występuje też w filmie
Joela Schumachera „Falling Down".
Świetny z Michaela także produ
cent. Jego dwie firmy — Stone Group
i Stonebridge — wypuściły na rynek
między innymi filmy: „Klejnot Nilu",
„Chiński syndrom", „Podwójne ude
rzenie", „Zimny jak głaz".
M. Douglas żonaty jest od 1977 z
Dianą Luker. Mają syna o imieniu
Cameron.

8. „Gliniarz w przedszkolu" — sensacyjny — ITI
9. ,,Shogun Mayeda" — historyczny AWWA
10. „Upiory przeszłości" — sensacyjny—TOP VIDEO
11. „Switch —komedia — HELIOS
12. „Księżycowe góry" — przygodowy — IMPERIAL
13. „Stowarzyszenie umarłych dusz" — horror —
IMPERIAL
14. „Desperacka miłość" — sensacyjny — NVC
15. „Zabić Holendra" — sensacyjny — ARTVISION
16. „Maktub — prawo pustyni" — przygodowy —

SŁUPSK, ul. Grottgera 18, tel. 434-164, 440-148
Czynna w godz. 10-17, sobota 10-13
V.

NKT

Poprzedniej stawce najczęściej wypożyczanych filmów
przewodziły: „Żelazny Krzyż", „Szkoła wyrzutków"
oraz „Thelma i Louise".
Poniżej — najnowsze zestawienie.
1. „Żelazny Krzyż" — wojenny — dystrybutor: NVC
2. „Szkoła wyrzutków^^sensacyjnyVISION«3. „Arktyczna gorączka" — sensacyjny — DG FILM
4. „Przebudzenia" — dramat — ITI
^
5. ,.Thelma i Louise" — dramat obyczajowy — ITI
6. „Freejack" — sensacja s-f — ITI
7. „Była sobie zbrodnia” — komedia — VIM

Spragniony eleganckiego życia,
wychowywany przez nowojorską uli
cę Billy Bathgate przyłącza się do
szalejącego w latach trzydziestych
gangu Dutcha Schultza. Zafascyno
wany władzą, pieniędzmi i zbrodnią,
szybko pnie się po szczeblach prze
stępczej hierarchii. Kiedy zakochuje
się w dziewczynie Dutcha, zostaje
uwikłany w niebezpieczny trójkąt.
Grają tu takie gwiazdy, jak Dustin
Hoffman („Rain Man", „Absolwent",
„Sprawa Kramerów"), Nicole Kid
man („Szybki jak błyskawica"), Bru
ce Willis („Szklana pułapka").
BILLY BATHGATE. Reżyseria:
Robert Benton, 102 min. Dystry
butor: MONTEVIDEO.

SENSACYJNY

ILM ten jest przebojem kinowym ostatniego sezonu.
Wywołał wiele sprzeciwów, protestów, oburzenia. W
USA trzy sceny (mordu i dwie erotyczne) wycięto. W
Europie to dzieło Paula Verhoevena też przyjmowane jest
różnie. Ostatnio kobieta-burmistrz jednego z francuskich
miast zakazała rozpowszechniania „Nagiego instynktu" w

17. „Pustynny wojownik" — przygodowy — METRO
18. „McBain —sensacyjny — VISION
19. „Szalony Jackson II — sensacyjny — IMPERIAL
20. „Śmierć w słońcu" — sensacyjny — EUROPOL.
Tak więc większych zmian, w porównaniu z poprze
dnimi zestawieniami, nie widać. Jednakże nowości, które
pojawiają się obecnie w wypożyczalniach, powinny już
niedługo zaowocować innymi filmami w czołówce.
Listę utworzono na podstawie danych z wypożyczalni:
spółki „GRYFEX", Słupsk, ul. Sygietyńskiego 4
’ (6zyhnarpÓhfiedziałek — sobota w godz. 13—19, niedziela'
godz. 11—14); w Ustce, ul. Grunwaldzka 10
mna poniedziałek.T— sobotą w godz< 11—19, niedziela
—14); samoobsługowa wypożyczalnia kaset
wideo, Słupsk, ul. Mickiewicza 61 (czynna codzien
nie w godz. 11 —19, niedziele — w godz. 14—19).
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Młody angielski szlachcic zostaje
wyrzucony z domu, gdy wychodzi na
jaw jego prawdziwe pochodzenie.
Trafia do australijskiego obozu kar
nego, gdzie ma przebywać do końca
życia. Przeżywa tu piekło, jedynym
jego celem staje się przeżycie. Zdrada,
intryga, miłość przeplata się przez trzy
części tego filmu.
FOR THETERM OF HIS NATU
RAL LIFE. Reżyseria: Rob Siewart. Występują: Anthony Per
kins, Patrick Macnee, Samantha
Eggar. Część I—III (trzy kasety).
Dystrybutor: SYMBOL.

kinach. Jej zda
niem może on
wywołać choro
bę" wśród miesz
kańców...
„Nagi
in
stynkt" zaczyna
się od morderst
wa, którego szpi
kulcem od lodu
dokonuje
na
swym kochanku
piękna blondyn
ka. Prowadzący
w tej sprawie śle
dztwo detektyw
Nick Curran (w
tej roli Michael
Douglas) zako
chuje się w głó
wnej podejrza
nej. Choć wie, że
grozi mu z jej
strony niebezpie
czeństwo — nie
może opanować
seksualnego po
żądania... Łączą
ich silne ludzkie
namiętności—ekstatyczny seks i
mord. Czy polic
jant będzie kolej
ną ofiarą?
BASIC
IN
STINCT. Reży
seria: Paul Verhoeven.
Wy
stępują:
Mi
chael Douglas,
Sharon Stone,
George Dzundza, Jean Tripplethorn. USA
1992. 159 min.
Dystrybutor:
IMPERIAL, IN
TERCOM.

BILLY
BATHGATE

Muyi

HITY

POLECA FILMY:

Bad Jim to imię czarnego ogiera.
Ma przedziwną władzę: ze swoich
spokojnych i prawych właścicieli po
trafi zrobić bandytę, złodzieja, mor
dercę. Nic więc dziwnego, że każdy
chce się szybko pozbyć takiego ko
nia...
BAD JIM. Reżyseria: Clyde
Ware. Występują: Hary Carey, Ty
Hardin, Rory Calhoun i inni. 90
min. Dystrybutor: PLEOGRAF.

Historia ta rozgrywa się w kręgu
elity nowojorskiej. Zamordowana zo
staje córka sławnego amerykańskiego
pisarza. Przy okazji dochodzenia po
znajemy świat luksusowych przyjęć,
szykownych kobiet, zawiści, intrygi,
brutalnych morderstw.
PEOPLE LIKE US. Reżyseria:
Billy Hale. Występują: Dennis
Farina, Ben Gazzara, Connie Selleca, Eva Marie Saint. 94 min.
Dystrybutor: NESSE.

DRAMAT
SENSACYJNY

PRZYGODOWY

PRZYGODOWY
Izrael, rok 1948. Trwa wojna o
niepodległość. Jerozolima jest oblę
żona. Młoda sanitariuszka wiąże się z
ciężko rannym pacjentem Himmo.
Nie mogący mówić Himmo zawie
szony jest między życiem a śmiercią.
Ta miłość nie ma przyszłości.
HIMMO: KING OF JERUSA
LEM. Reżyseria: Amos Gutman.
Występują: Alona Kimhi, Dove
Navon, Amiram Gabriel. 78 min.
Dystrybutor: RAVEN.
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Victor Pivert jest francuskim prze
mysłowcem. Kocha swój kraj, a cu
dzoziemców toleruje, o ile nie wcho
dzą mu w drogę. Ale gdy udaje się na
wesele córki — złośliwy los płata mu
okrutnego figla. Będzie musiał na
własnej skórze poczuć, co to znaczy
być Żydem lub Murzynem.
W roli głównej — jak zawsze wspa
niały i niezapomniany Louis de Funes.
THE ADVENTURES OF RABBI
JACOB. Reżyseria: Gerard Oury.
Występują: Louis de Funes, Suzy
Delair, Marcel Dalko. 96 min.
Dystrybutor: VIM.

DRAMAT

KOMEDIA

Po zagładzie cywilizacji światem
rządzą przestępcze grupy. John Travis
pomaga garstce zwykłych ludzi obro
nić się przed gangsterami, których
jedynym celem jest zabijanie.
Film w stylu „Mad Maxa".
KARATE COP. Reżyseria: Alan
Roberts. Występują: Ron Marchini, David Carradine, Carrie
Chambers, 90 min. Dystrybutor:
DEMEL.

SENSACJA S-F

ÄNCERNI
i ES
TVP „Poltel Home Video" wypuś
ciła na kasetach najpopularniejszy se
rial w historii polskiej telewizji. Wo
jenne przygody załogi czołgu oparto
na podstawie powieści Janusza Przymanowskiego.

WOJENNY

STRONĘ SPONSORUJE
SŁUPSKA FIRMA

„DARC"
Redaguje:

MIROSŁAW SŁ0DZIŃSKI
Opracowanie graficzne:
ZBIGNIEW OLESIŃSKI
Reprodukcje:
IZABELA OLEŚ
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Najmłodszy tajny agent w historii,
zwany „Agent 00-Nieletni”, szuka
zemsty na mordercach ojca. Dociera
na samotną wyspę, gdzie mieści się
baza groźnego przestępcy. Zostaje je
dnak obezwładniony przez goryli...
Film w stylu nawiązującym do przy
gód Jamesa Bonda. Grają: Corey Ha
im („Rollerboys") i Brigitte Nielsen
(„Rocky IV", „Cobra", „48 godzin").
DOUBLE O KID. Reżyseria: Dun
can McLachlan. Występują: Co
rey Haim, Brigitte Nielsen, Karen
Black, Wallace Shawn. Dystry
butor: ARTVISION.

SENSACYJNY
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Japończycy nakręcili niezwykle
popularną kiedyś serię filmów o po
tworach. Tym razem najeźdźcy z kos
mosu atakują ziemię za pomocą stero
wanego robota — Mechagodzilli.
Godzilla walczy ze swym mechanicz
nym sobowtórem. Na pomoc przyby
wa jej legendarny obrońca Okinawy
— Król Seeser.
GODZILLA VS. MECHAGODZILLA. Reżyseria: Jan Fukuda.
Występują: Masaaki Daimon,
Kazuya Aoyama i inni. 95 min.
Dystrybutor: VISION.

PRZYGODOWY
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szerzenia naczyń krwionośnych w
wyobrażanej okolicy ciała.
W ten sposób, krok po kroku, uczymy się wpływać na swój układ
wegetatywny, a każdy taki krok wy
maga około dwóch tygodni ćwiczeń.
Umiejętność narzucania swojej woli
organom sterowanym przez układ
wegetatywny osiągamy dopiero po
kilku miesiącach, ale trud wyćwicze
nia odpowiedniej koncentracji daje
ogromne korzyści. Możemy sobie na
kazać zatrzymanie krwotoku (zaciś
nięcie naczyń, np. po usunięciu zę
ba), ustąpienie skurczowych bólów
brzucha. W przypadku migreny wpra
wa w rozluźnianiu się prowadzi do
uregulowania funkcji wegetatyw
nych, a między innymi — skurczów i
rozkurczów naczyń krwionośnych,
odpowiedzialnych za ból głowy. Tak
dochodzi w rezultacie do znacznej
poprawy zdrowia. Opisana metoda
ma zastosowanie także w różnych
dolegliwościach na podłożu nerwi
'-------------ANNA WIECH
-------------- ' cowym.
Po wyćwiczeniu uczucia ciężaru i
ciepła należy przystąpić do ćwiczenia
niom krwionośnym, żeby się rozkur
Na wstępie sprostowanie. W
regulacji czynności serca. Mówimy
czyły lub odwrotnie: skurczyły? Otóż
odcinku „Akupresura z pomocą cho
sobie: „moje serce bije spokojnie".
okazuje się, że to, co wydawało się
rym na migrenę” znalazł się błąd. Rys.
Można położyć rękę na klatce pier
niemożliwe, jest osiągalne na drodze
2, który przedstawia wewnętrzną
siowej w okolicy serca i narzucając
cierpliwych
ćwiczeń.
Człowiek
może
stronę dłoni, ma przedstawiać stronę
mu spokojny rytm, wsłuchiwać się
ingerować w swój system wegetaty
zewnętrzną (jak na rysunku obok),
weń, byle bez napięcia emocjonal
wny. Do takiego osiągnięcia doszli
od zewnętrznej strony bowiem szu
nego.
indyjscy adepci systemu filozoficzkać należy drugiego z wymienionych
Niepotrzebne myśli, mogące nas
no-moralnego,
zwanego
hatha-jogą
i
punktów pomocnych przy migrenie.
pobudzać, łagodnie odsuwamy, sku
innych
systemów,
które
zapewniają
Przepraszamy.
piamy się wyłącznie na naszym ćwi
na drodze uporczywych ćwiczeń zdo
I już teraz możemy przystąpić do
czeniu. Regulujemy oddech. Wydaje
bywanie takich umiejętności.
my sobie polecenie: „oddycham bar
Początkiem wszystkich ćwiczeń
dzo spokojnie". Już umiemy siłą woli
jest umiejętność rozluźniania się i wy
doprowadzać ciepło do kończyn, te
obrażania sobie tego, co chcemy, co
raz ćwiczymy koncentrację na napły
sobie narzucamy. Jak dojść do tego?
waniu ciepła do brzucha, oczywiście
Pierwsza sprawa to przyjęcie naj
przy całkowitym rozluźnieniu narzą
wygodniejszej pozycji, najlepiej leżą
dów wewnętrznych.
cej, chociaż ostatecznie może to być
A wreszcie przystępujemy do ćwi
pozycja „dorożkarza na koźle" (pozy
czenia zwężania naczyń krwionoś
cja siedząca, z rękoma bezwładnie
nych głowy. Narzucamy sobie wyob
opartymi na kolanach, z rozluźniony
rażenie: „moje czoło jest chłodne,
mi mięśniami kręgosłupa). Leżąc na
chłodne, zupełnie chłodne".
wznak wyobrażamy sobie, że stajemy
Ale żeby osiągnąć znaczące suk
się tak ciężcy, iż punktami zetnięcia
cesy w tych ćwiczeniach, należy w
Wrastamy w podłoże. Potem narzuca
wielu przypadkach zmienić swój sto
my sobie wyobrażenie ogromnego
sunek do życia, przyjąć określoną filo
ciężaru, wpierw prawej ręki, potem
odpowiedzi na pytanie zawarte w
zofię. Należałoby mocniej pokochać
lewej i pozostałych kończyn. Prowa
tytule. Różne czynności narządów
siebie, przyjąć zasadę, że nasz relaks,
dzi to do maksymalnego rozluźnienia.
wewnętrznych, naczyń, gruczołów
nasze zdrowie są ważniejsze niż
Z kolei rozluźniamy mięśnie poza ko
wydzielania wewnętrznego, są nieza
wszystko. Przestajemy więc biegać
ńczynami: język nie dotyka podnie
leżne od naszej woli. Każdy narząd
od zajęcia do zajęcia, patrzeć co
bienia, podbródek nam opada, roz
jest unerwiony i właśnie system ner
chwilę na zegarek. Naszemu dniowi
luźnienie przenosimy na barki, klatkę
wowy powoduje, że ruchy wykony
zaczyna patronować myśl, że nasze
piersiową, brzuch. Unikamy wysiłku,
zabieganie, nasza gorliwość, a może
wane przez serce, żołądek, woreczek
bo ten byłby zaprzeczeniem rozluź
żądza pieniędzy, zaszczytów — wszy
żółciowy czy naczynia krwionośne
nienia, oddychamy spokojnie, głębo
stko to tak niewiele znaczy wobec
odbywają się automatycznie jako rea
wieczności. Staramy się żyć bardziej
ko.
kcja na określone bodźce, z pominię
w zgodzie z naturą, słuchamy jej na
Kiedy osiągniemy już wyobrażenie
ciem naszej świadomości i woli. Tym
ciężaru i rozluźnienie, ćwiczymy wyo
kazów.
ruchom, zwanym ogólnie czynnoś
Tylko wówczas odnowimy natural
brażenie ciepła według podobnego
ciami wegetatywnymi, przeciwstawia
ne siły organizmu, które sprawią, że
schematu. Skoncentrowanie wyob
się ruchy regulowane wolą człowieka
sami sobie będziemy lekarzami, ogra
rażeń na określonym miejscu powo
(zginanie kończyn, otwieranie ust
niczając do niezbędnego minimum
duje, ,
rzeczywiście
■tp-V -V
,
x
korzystanie z dobrodziejstw farmako
pojawia się ciepło. A jeśli tak się
Cży jednak nie da się rozkazać jeli
logii.
dzieje, (jochodzl.naprawdę., dg roz
tom,, zęby się uspokoiły, a naczy

f PO ZDROWIE DO NATURY)

Czy mogą
nas słuchać

Niedawny pokaz kolekcji MODY
POLSKIEJ „Jesień — Zima — Kar
nawał" otwierała piosenka z filmu
„Błękitny Anioł". Nie ma już tego
kina, tej epoki, tych gwiazd kabaretu
— powiedział Jerzy Antkowiak. I taje
mniczych, pięknych, sennych oczu
Marleny Dietrich, Grety Garbo, Joan
Crawford czy Ingrid Bergman. Ale
powraca ich styl.
Kobieta połowy lat dziewięćdzie
siątych ma być spowita mgiełką taje
mnicy, w stylu retro i nowoczesna
jednocześnie. Przypominać sylwetką
piękne, wytworne i nieodgadnione
damy epoki jazzu, wielkich fortun i
gwiazd kina, którego magia w tam
tych latach była porażająca.
Co proponują do ubrania na jesień i
zimę 1992/93 projektanci MODY
POLSKIEJ—Jerzy Antkowiak, Krys
tyna Wasylkowska i Katarzyna Raszyńska — napiszemy za tydzień. Dziś,
przygotowane specjalnie na pokaz,

narządy wewnętrzne?

URODA

Pielęgnowanie

piersi
„Jesteśmy pracownicami
jednej firmy (nazwa do wia
domości redakcji). Czytamy
zawsze razem Wasz kącik uro
dy. Do tej pory nic tam nie było
o pielęgnowaniu biustu. Każ
da z nas chętnie by w nim coś
poprawiła, ale na operacje
plastyczne czy masaże w spe
cjalnych gabinetach nas nie
stać. Czy są jakieś domowe
sposoby? (...)"
Statystyki podają, że tylko
znikoma część kobiet jest za
dowolona z wyglądu swojego
biustu. Lecz na ogół godzą się
na taki, jaki jest. Tymczasem
kształt piersi i jędrność, którą
możemy utrzymać do późnych
lat, w dużej mierze zależy od
nas samych.
Dbałość o piersi należy za
cząć już w okresie pokwitania,
około 13—14 roku życia. Du
żą wagę odgrywa dobrze dob
rany biustonosz. Tę część gar
deroby używamy od momentu
rozwoju piersi, nawet gdy z
pozoru wydaje się to zbytecz
ne. Biustonosz powiniem być
utrzymywany w idealnej czys
tości. Skóra piersi jest bardzo
delikatna, łatwo o zatarcie lub
zaparzenie.
Istotne w zachowaniu ład
nego kształtu piersi jest utrzy
manie sylwetki w prawidło
wej, wyprostowanej posta
wie, która powinna nam to
warzyszyć niezależnie od wy
konywanej czynności w ciągu
całego dnia. Przy dłuższym,
zwłaszcza nocnym odpoczyn
ku ciało układamy płasko.
Spanie na twardym w miarę,
prostym podłożu, bez podusz
ki, ma korzystne znaczenie dla
całego .organizmu. Pozwala
zachować prosto kręgosłup, a

przez to lepiej oddychać.
Czynnikiem wzmacniającym
mięśnie klatki piersiowej i ple
ców jest uprawianie sportów
(pływanie, tenis, wioślarst
wo).
Prostymi zabiegami domo
wymi są codzienne kąpiele,
naprzemienne w ciepłej i zim
nej wodzie, które w dużym
stopniu wpływają na pojędrnienie piersi. Można je wyko
nać za pomocą natrysku lub
zwilżonymi kawałkami gazy.
Ostatni natrysk powinien być
zimny. Podczas kąpieli wska
zany jest lekki masaż ruchem
okrężnym wokół piersi. Do
wody można dodać trochę soli
kuchennej. Po kąpieli w skórę
piersi wklepujemy balsam do
ciała lub krem — delikatnie,
bez uciskania.
Do
przemywania
piersi
podczas dnia można użyć wo
dy z dodatkiem cytryny albo
wywaru z ziół (rozmaryn,
skrzyp).
Okresem szczególnej dba
łości o biust jest ciąża i kar
mienie. Wtedy zwiększa on
swą objętość i zachodzi po
trzeba
nawet
kilkakrotnej
zmiany stanika. Właściwy jego
dobór zapobiegnie trwałym
deformacjom biustu i rozstę
pom na skórze.
Przy codziennych zabie
gach pielęgnacyjnych należy
zwracać uwagę na ewentual
ne nieprawidłowości. W przy
padku stwierdzenia obrzę
ków, guzków, nacieków czy
innych zmian — należy zwró
cić się do lekarza.
Za tydzień — kilka skutecz
nych ćwiczeń zapobiegają
cych wiotczeniu piersi.

MARIA
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Głowa

od Laurenta
który odbył się w Warszawie, fryzury LAURENTA. Nie
które zasłaniały kapelusze firmy „PORTHÖS" Ryszarda
Wrzesińskiego — skromne, stosowane na co dzień, lub
szalone w formie — nieodłącznie towarzyszące od lat
wielkim pokazom mody w stolicy i nieodzowne do nad
chodzącego stylu. Lecz cośkolwiek udało się podpatrzeć.
Głowa według projektu mistrza Laurenta nie ma grzy
wki. Modna twarz jest całkowicie odsłonięta. Włosy nosi
się w intensywnych kolorach piwa i tycjanu. Krótkie
wymagają przede wszystkim profesjonalnego strzyżenia.
Znakiem powrotu w modzie do lat pięćdziesiątych są
włosy długie: opadające luźno na gołe ramiona lub uczesane w koczek. Lśniące, zadbane, wyraziste i zdecydo
wane w barwie — stanowią naturalną ozdobę sylwetki.

MIRA
ODCZAS konferencji praso
wej odbywającej się po za
kończeniu Grand Prix Portu
galii, na torze Estoril przedstawi
ciel zespołu Williams-Renault oficjalnie ogłosił, że w przyszłym
sezonie barwy tego zespołu re
prezentować będzie Francuz Alain
Prost, który zasiądzie za kierow
nicą tego świetnego wozu jako
kierowca numer jeden. Decyzja ta
odbiła się szerokim echem w wy
ścigowym światku. Zacznijmy je
dnak od początku.
W ubiegłorocznym sezonie,
sfrustrowany swoimi wynikami
Prost coraz częściej publicznie
narzekał na swój najnowszy sa
mochód — Ferrari 643-V12. Pod
koniec 1991 roku doszło nawet
do tego, że mały Francuz ostro
skrytykował w obecności wielu
dziennikarzy szefa Ferrari — Cesare Fioro. Prost chyba nie zda
wał sobie sprawy z tego, co robi.
Rozwścieczone szefostwo Ferrari
zwolniło Prosta w trybie natych
miastowym, a nastąpiło to pod
czas zeszłorocznego Grand Prix
Japonii. Nie zdążył on do następ
nego sezonu „zaklepać” sobie
miejsca w którymś z lepszych ze
społów, wskutek czego pozostał
na „zielonej trawce”.
Przez pewien czas o Francuzie
nie było słychać, dopiero podczas

P

CformułaT)
Wokół
małego
Francuza
Grand Prix Węgier zaczęły krążyć
plotki, że — być może — wystąpi
on w 1993 roku w barwach Williamsa. Aktualny numer jeden
Williamsa — Nigel Mansell — był
wyraźnie tym zaniepokojony. Po
niesnaskach w Ferrari, gdzie obaj
panowie pracowali wspólnie w
1990 roku, Mansell wyraźnie nie
życzył sobie ponownej współpra
cy z Francuzem.
Decyzja Mansella o wycofaniu
się z wyścigów Formuły 1 wiele
wyjaśniła w tej kwestii. Prost był
wyjątkowo sprytny. Mając wspa
rcie francuskiego producenta sil
ników — Renault — zastrzegł
sobie, że drugim kierowcą nie

Schabowy

i savoir-vivre
Pewnej grupie dzieci zaczęto poda
wać posiłki złożone głównie z tak zwa
nej zdrowej żywności: produkty grubo
ziarniste, w małym stopniu przetworzo
ne w czasie przyrządzania z nich dań.
Wynik: o 80 proc. zmniejszyła się liczba
popełnianych przez nie „wykroczeń”:
bójek i kłótni w porównaniu do mło
dzieńców normalnie żywionych.
Dzieciom trudnym, znerwicowanym,
cierpiącym na częste bóle głowy, aler
gie, przewlekłe katary, zakłócenia snu,
moczenie się, zachowujących się zbyt
ruchliwie, hałaśliwie, często gwałtow
nie, kapryszących przy posiłkach zaser
wowano inną dietę: pozbawioną wszel
kich dodatków chemicznych (np. poka
rmów sztucznie barwionych), substan
cji wywołujących uczulenia (np. czeko
lada) i z ograniczonym do niezbędnego
minimum cukrem. Efekt? Zachowanie
dzieci wyraźnie się poprawiło.
Badania dotyczące wpływu żywienia
na naszą psychikę są szczególnie roz
powszechnione w Stanach Zjednoczo
nych. Nie od dziś przecież wiadomo, że
dobry posiłek wywołuje dobry nastrój.
I nie tylko'o smak potrawy chodzi, ale o

coś zupełnie trudnego do nazwania —
co wywołuje stan błogiej sytości i na
straja przyjaźnie do świata.
Fizjolodzy zauważyli, że człowiek
chory, o ile ma możliwości i poskromi
swoje łakomstwo, wybiera pokarmy,
które pozwalają mu przezwyciężyć nie
domaganie, łagodzić skutki choroby,
uzupełniając niedobory zaburzające
przemianę materii.
Ale wybierając pożywienie, kieruje
my się jeszcze wieloma innymi przesłan
kami: nawykami, wyglądem potraw,
przekonaniem, że to właśnie należy
jeść, bo jest zdrowe i najsilniejszym
bodźcem — oczywiście łakomstwem.
Dlatego właśnie chory na woreczek
żółciowy, wątrobę, często będzie się
objadał ciastkami z kremem, mimo że
mu to szkodzi...
Co innego zwierzęta. One potrafią
wybierać dla siebie potrawy obfitujące w
deficytowy dla nich składnik. Są nawet
zdolne preferować pożywienie, które ła
godzi objawy choroby przez „oszczę
dzanie” uszkodzonego narządu. Np.
chore na cukrzycę unikają potraw słod
kich. Nakaz wewnętrzny jest tak silny.

może być... Ayrton Senna. Widać,
Prost nawet po długiej przerwie
nie stracił respektu dla Brazylijczyka. Usuwając go z Williamsa,
ułatwił sobie w znacznej mierze
walkę o prymat w przyszłorocznej
karuzeli Grand Prix. Senna był
wściekły. „To, co robi Prost, jest
zwykłym tchórzostwem. To tak
jakby w biegu na 100 metrów
jeden z zawodników bieg! w kol
cach, a reszta w butach ołowia
nych".
Wszystkim zainteresowanym
nasuwa się pytanie: jak przebie
gać będzie przyszłoroczna rywa
lizacja, skoro Prost, przy obecnej
dominacji Williamsa, nie będzie
miał właściwie groźnych konku
rentów. Myślimy, że wiele będzie
miał do powiedzenia McLaren,
chociaż w związku z odejściem
Hondy boryka się z trudnościami
przy wyborze odpowiedniego
producenta silników. Najpraw
dopodobniej Brazylijczyk Ayrton
. Senna wystartuje w przyszłym ro
ku w barwach tej stajni. Szczęś
liwie dziwne wydaje się to, iż
Senna uważany za najdroższego
kierowcę Formuły 1, zgodził się
na kontrakt opiewający na sumę
8 milionów dolarów.

MARCIN CZACHORSKI
RAFAŁ MAJEWSKI
Mówi się: dobra kolacja — dobry
sen. Wiele w tym prawdy! Kobiety
bywają bardziej senne po posiłku wysokowęglowodanowym niż wysokobiałkowym. Mężczyźni po takim posiłku
przeciwnie
me czują się senni, tylko
uspokojeni, zrelaksowani. Ludzie starsi
po obiedzie bogatym w węglowodany
mają mniejszą koncentrację uwagi. Na
tomiast młodzi — reagują obniżeniem
uwagi po wysokowęglowodanowym
śniadaniu.
Wiele składników zawartych w poży
wieniu zmienia też reakcje biochemicz
ne w naszym mózgu, tym samym wpły
wa na nasze zachowanie. Na wielu ludzi
jabłko zjedzone w łóżku sprowadza
błogi sen. Przepis na usypiającą kola
cję? Na pewno jak najmniej białka, jak
najwięcej węglowodanów.
Jedno jest pewne — dobry obiad czy
kolacja — to gwarantowany lepszy
nastrój, samopoczucie, a nawet sposób
zachowywania się. Nie wiadomo jed
nak czym nakarmić niegrzeczne dzieci,
by się poprawiły raz na zawsze. Wiado
mo jednak, że nie tylko aminokwasy
mają wpływ na ludzką psychikę. Brak
kobaltu wywołuje gwałtowną agresję,
niezrównoważeni cierpią na niedobory
żelaza. A z kolei im w pożywieniu
więcej ołowiu — tym stajemy się mniej
inteligentni.
A zatem, co zaserwować? Schabowy
czy sałatkę? By grymaśny, rozkapry
szony maluch, znerwicowany, kłótliwy
mąż stali się uosobieniem słodyczy i..,
pożądania?

Teresa Kwaśniewska
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GABINET
DENTYSTYCZNY
lek. dent. Dariusz Rogowski
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czynny pon., wtorek,
piątek 9—17
środa, czwartek 11—19
przerwa 13—14

JESTEŚMY
KONKURENCYJNI!!!

G-4152,

G-4149

L

w atrakcyjnej cenie
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W związku z licznym zainteresowaniem mieszkańców Słupska i jego
okolic możliwością nabycia własnego domku bez konieczności ko
rzystania z kredytu — Biuro Marketingu Promocji i Rozwoju

G-4104-

rz:,__

Budownictwa ogłasza sondażowy nabór kandydatów na nabycie
w latach 1996/2000 r. około 500 domków w zabudowie szeregowej
i wolno stojącej których wykonawcą będzie Słupska Korporacja
Budowlano-Gospodarcza.
Zgłoszenia zainteresowanych nabyciem domku przyjmowane są w
Biurze Marketingu w Słupsku, ul. Kowalska 1, pokój 213, telefon
260-04 wew. 23.

Zajazd Kasztelański w Budzistowie
zaprasza Szanownych Państwa

Z załadunkiem

Pierwszy klient — gratis.
Kopalnia czynna: w godz. 7—16.

G-3882-0

NA DYSKOTEKĘ

G-4173

w każdy piątek i sobotę w godz. 21—6

FIRMA „KRASP0L"

WSTĘP WOLNY

polsko-amerykańskie

OKAZJA

Zapewniamy powrót do centrum Kołobrzegu.

______ Życzymy miłej zabawy.

Możesz mieszkać w Połczynie-Zdroju!
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zdrój”
w Połczynie Zdroju ul. Staszica 19

Cena 1 m kw. p.u. około 4.500.000,— zł

Informacje: tel. 625-45.

Firma RJ. LEVICO,

— pawilony handlowe i gastronomiczne
— meble ogrodowe (składane)
— ogrodzenia, pergole

ZATRUDNI:
—
—
—
—
—
—

POWAŻNA FIRMA BROKERSKA

producent rękawic roboczych

ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY

ul. Staromiejska 42 84-300 Lębork
tel. (0-59) 62-28-44, (0-59) 62-22-82
tel/fax (0-59) 62-37-43 tlx 584398 rjlev

DOŚWIADCZONYCH AGENTÓW
UBEZPIECZENIOWYCH

oferuje w ciągłej sprzedaży

C-AMA

ZARZĄD MIASTA LĘBORKA
--.i-

ogłasza II przetarg nieograniczony

technologa przetwórstwa drewna
ze znajomością kalkulacji
stolarzy z praktyką
magazyniera ze znajomością branży drzewnej
palaczy do kotłowni
akwizytorów

Informacje szczegółowe — Dębnica Kaszubska ul. Kościelna 5
tel./fax/260-96.
G-4151-0

Prowadzimy ubezpieczenia siedmiu
towarzystw ubezpieczeniowych.
.

V-:i

zajmująca się przetwórstwem drewna

★ ★★★★★

k 2687

★ rękawice spawalnicze pięciopalcowe ze skóry — cena 23 tys. zl
★ rękawice skórzano-drelicnowe pięciopalcowe — cena 16 tys. zl
★ rękawice drelichowe pięciopalcowe — cena 9,5 tys. zl.
Sposób zapłaty do uzgodnienia.
Przy większych zamówieniach zaoewniamv wlasnv transnnrt

joint venture

G-4181-0

★ ★★★★★

oferuje do zasiedlenia w październiku br. mieszkania
kategorii M-4 i M-S na warunkach kredytu hipotecznego
lub za własne środki finansowe.

fi

V artykułów gospodarstwa
po atrakcyjnych cenach 1111

ZATAŃCZ RAZEM
Z NAMI!!

Słupsk, ul. Towarowa 3
tel. 431-429

★ na beton, tynki, podsypki
★ do zapraw

Kontakt telefoniczny Gdynia (058) 23-35-54 (10—18)
29-05-21 (całą dobę)
c m; o

ZARZĄD MIASTA LĘBORKA
zaprasza, zainteresowanych
do składania ofert i do rokowań

NOWO OTWARTY SALON

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych położonych
przy ul. Armii Krajowej 24.
1. Na przekazanie w użytkowanie wieczyste gruntu, a miano
wicie:
— nie zabudowana działka nr 83/2, obręb 6, o pow. 499 m
kw. położona przy ul. Spółdzielczej, przeznaczona pod
budowę domu jednorodzinnego.
Cena wywoławcza wynosi 47.000.000,— zł.
Pierwsza opłata roczna za grunt wynosi 25% ceny osiągnniętej w
przetargu, płatna najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
2. Na sprzedaż lokali użytkowych oraz przekazanie w użyt
kowanie wieczyste gruntu:
— zabudowana działka nr 74/2, obręb 8, o pow. 149 m kw.,
położona przy ul. Derdowskiego 9. Sprzedaży podlega lokal
użytkowy o pow. użytkowej 29,34 m kw., przeznaczony do
prowadzenia działalności usługowo-handlowej.
Cena gruntu wynosi — 5.364.000,— zł.
Cena lokalu użytkowego — 40.000.000,— zł.
Cena wywoławcza za grunt i lokal — 45.364.000,— zł.
Lokal podlega sprzedaży za gotówkę.
Pierwsza opłata roczna za grunt wynosi 25% ceny osiągniętej w
przetargu, płatna najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej,
— zabudowana działka nr 187/1, obręb 7, o pow. 388 m kw.,
położona przy ul. Wybickiego 2.
Sprzedaży podlega lokal użytkowy w budynku wielolokalowym o pow. użytkowej 22.64 m kw. przeznaczony
do prowadzenia działalności usługowo-handlowej.
Cena gruntu wynosi 9.428.000,— zł.
Cena lokalu użytkowego wynosi 58.000.000,— zł.
Cena wywoławcza za grunt i lokal wynosi 67.428.000,— zł.
Lokal podlega sprzedaży za gotówkę.
Pierwsza opłata roczna za grunt wynosi 25% ceny gruntu
uzyskanej w przetargu.
Przetarg odbędzie się 28.10.1992 roku o godz. 16.00, w sali nr 13
Urzędu Miejskiego przy ul. Czołgistów 5.
Wadium w wysokości 25% ceny wywoławczej należy wpłacić do kasy
UM Wydz. Fin. Budżet, (pok. 23) najpóźniej do godz. 12.00.
Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargu znajduje się w
UM w pokoju nr 220 i jest do wglądu codziennie w godz.
8.00—15.00.
i Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym
\czasie bez podania przyczyn.
K-2686

Redaktor naczelny:
WIESŁAW WIŚNIEWSKI
CN ^}-
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POMORZA
Dyrektor wydawnictwa.
ZDZISŁAW STADNIK
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polecamy duży wybór

SN

S.S.P „DELTA"

wysokiej jakości
piasek

{«a terente zakładu

. w wolne sofeńty w godz. 8»wl3.

Zapraszamy w godz. 8—19.
____________

w atrakcyjnych cenach
poleca producent

OFERUJĄ

Słupsk, t*f. Łeszczyńsktagó fc

prowadzenia rachunkowości wraz z deklaracjami
doradztwo podatkowe, finansowe i prawne w pełnym zakresie
sporządzanie wniosków kredytowych wraz z business planem
wycenę wartości przedsiębiorstwa oraz wykonywanie analiz prawnych i
ekonomiczno-finansowych dla celów prywatyzacji
*■
z
★ zakładanie
oraz przekształcanie spółek

ODZIEŻ
ROBOCZA

Gnacińscy, Skwierzynka 29

«im***

★
★
★
★

.y-- >■

Najbliżej Koszalina
otwarcie nowej
kopalni piasku
na cele budownictwa
dnia 19 X1992 r.

MkmmMęMrĘmmfwjSwnklflWi pi •

Firma poleca również usługi w zakresie:

j
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Firma „FINANSER” w Słupsku Jako Jedyny
w województwie podmiot uprawniony do ba
dania sprawozdań finansowych ogłasza, że
przystąpiła do zawierania umów na badanie
sprawozdań finansowych za 1992 r.

artykuły spożywcze
krajowe i importowane

Słupsk, ul. Mikołajska 5 E/3
tel. 259-25 w godzinach pracy.

.•

w Słupsku, tel. 227-81
ul. jedności Narodowej 4—5
(Hotel Staromiejski)
pokój 208—209

Finanser

78-1 00 Kołobrzeg
ul. VI Dyw. Piechoty 67
tel. 240-75 i 284-94
oferuje:

★ mosty i korony
porcelanowe
★ protezy szkieletowe
i bezklamrowe
★ wypełnienia
światłoutwardzalne

„FINANSER” S-ka z o.on

.ćŚ

zaprasza od 9—17
— sprzedaż gotówkowa, ratalna i leasing,
— realizacja zamówień indywidualnych,
w bardzo krótkich terminach!
— części zamienne
tel. 612-842

Lokale podlegają sprzedaży za gotówkę oraz na raty.
Termin spłaty rat w terminie nie dłuższym niż 4 lata.
2 mieszkania M-5 o pow. 70,08 m kw. — 73,21 m kw.,
9 mieszkań M-4 o pow. 59,30 m kw., — 63,96 m kw.
Cena 1 m kw. lokalu wynosi 3.300.000,— zł.
Oferty proszę składać w UM ul. Czołgistów (pok. 220) w terminie 7 dni od
daty ukazania się ogłoszenia.
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu sprzedaży udziela Naczelnik
Wydziału Geodezji UM tel. 624-280 wew. 223.
k-2685

NAtBmOKER

LĘBORK-MOSTY ul. DŁUGA
500 m za stacM CPN w kier. Gdańska

Reklama to sukces!!
ZARZĄD MIASTA LĘBORKA
______ i
ZARZĄD MIASTA LĘBORKA

«yt: . '

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

ogłasza przetarg^ ofertowy
na wykonanie modernizacji oświetlenia w I
parku miejskim przy ulicy I Armii W.P. w |
Lęborku.

na sprzedaż budynku garażowego oraz przekazanie
w użytkowanie wieczyste gruntu.
Budynek garażowy (13 boksów) na działce 329/6, o pow. 1094 m
kw., przy ul. Cisowej.
Cena jednego udziału w budynku garażowym wynosi 12.500.000,— zl.
Cena gruntu (jednego udziału) wynosi 6.000.000,— zł
Cena wywoławcza wynosi 18.500.000,— zł
Oferty pisemne proszę składać w pok. 220 UM do dnia
26.10.1992 r.
Przetarg (część jawna) odbędzie się dnia 27.10.1992 r. o godz. 12.00
w sali nr 13 UM.
O wyniku przetargu z części niejawnej oferenci zostaną powiadomieni
na piśmie.
Wadium w wys. 25% ceny wywoławczej należy wpłacić do kasy
UM (pok. 23) najpóźniej w przeddzień jawnej części przetargu.
Pierwsza opłata roczna za grunt wynosi 25% ceny gruntu uzyskanej w
przetargu.
Informacji dotyczącej przedmiotu przetargu udziela Naczelnik
Wydziału Geodezji tel. 624-280 wew. 223.
Oferta pisemna powinna zawierać:
1. Imię i nazwisko oferenta
2. Datę sporządzenia oferty
3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i
przyjmuje je bez zastrzeżeń
4. Oferowaną cenę
5. Dowód wpłacenia wadium.
Wadium przepada, jeżeli oferent, którego oferta została przyję
ta uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym
bez podania przyczyn.

ADRES REDAKCJI I ADMINISTRACJI: ul. Zwycięstwa 137—139,
75 604 Koszalin, telex 0532275, telefax — 233—09. Centrala telefoniczna
— 279-21 (łączy ze wszystkimi dziennikarzami zespołu); telefony bezpośred
nie: sekretariat, redaktor naczelny, zastępca redaktora naczelnego — 226-93,
sekretarz redakcji — 251 -01; dział depeszowo—zagraniczny — 244-75; dział
reporterski — 224-95; dział publicystyki społecznej — 244-10; dział publicys
tyki gospodarczej — 243-53; redaktor sportowy — 251 -14.
DZIAŁ LISTÓW I INTERWENCJI przyjmuje interesantów (z obu
województw) w godzinach 9.30 — 16 w siedzibie redakcji (X piętro, pok.
1006), także telefonicznie pod numerem 250-05 (z wyjątkiem wolnych
sobót).
PRAWNIK udziela porad w poniedziałki i czwartki w godz. 13—15
w redakcji (pokój 003, piętro techniczne) — wyłącznie osobiście. W oddziale
redakcji w Słupsku —w poniedziałki i czwartki, godz. 15—17 (p. 107,1 piętro)
Porady udzielane są bezpłatnie.

ODDZIAŁ REDAKCJI W SŁUPSKU: ul. Sienkiewicza 20, 76—201
Słupsk, telefony: kierownik oddziału i sekretariat redakcji — 251-95,
dziennikarze — 224-56, 251 -95, 243-81,275-91,239-12, telex — 582213,
telefax 251 -95.
ODDZIAŁ REDAKCJI W KOŁOBRZEGU: ul Giełdowa 12, 78—100
Kołobrzeg, tel. 234-73 (centr.)
ODDZIAŁ REDAKCJI W MIASTKU: ul. Dworcowa 29, tel. 35-72.
Rękopisów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie rów
nież prawo skracania i redakcyjnego opracowywania tekstów nie zamówio
nych.
WYDAWCA: Koncern Wydawniczy „ForurrTSpółka z o.o., ul. Zwycięst
wa 137—139, 75-604 Koszalin, centrala telefoniczna 279-21, telex
0532275, telefax: 233-09. Dyrektor wydawnictwa tel. 226-93.
DRUK: Prasowe Zakłady Graficzne, Spółka z o.o. w Koszalinie, ul. A.
Lampego 18/20, p.o. dyrektora Wiesław Kołodziejski.
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Oferta
powinna zawieidc.
zawierać:
— niezbędne informacje dotyczące zamierzonej modernizacji,
— koszt i termin wykonania modernizacji.
Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Lęborku w terminie jednego
tygodnia od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Informacji dotyczących przedmiotu przetargu udziela się w godz. 8—15 w
pokoju nr 107 Urzędu Miejskiego w Lęborku.
K-2684

i......................

Grzybica stóp przestaje być problemem
Na polskim rynku pojawił się skuteczny środek na takie schorzenia stóp jak:
grzybica międzypalcowa, pękanie naskórka, odciski itp. Należy przede wszystkim
zwrócić uwagę na fakt, że jest to preparat ziołowy. Rośliny od wieków uważane
są za lecznicze, są skuteczne i zdrowe — do nich należy m.in. rdest ptasi.
Izraelska odmiana rdestu została ogólnie uznana za najbardziej efektywną
leczniczo i kosmetycznie. W jego pełnej formie rdest ptasi jest wykorzystywany
przez laboratorium MORAZ.
KREM DO STÓP „Moraz”, oparty na rdeście ptasim, dostępny w aptekach i
drogeriach, cieszy się dobrą opinią wśród dermatologów m.in. Uniwersytetu
Cambridge.
Testy kliniczne i laboratoryjne potwierdzają skuteczność kremu do stóp
„Moraz” w zwalczaniu grzybicy, swędzenia, otarcia i pękania naskórka oraz w
leczeniu pęcherzyków i modzeli.
Jedyny dystrybutor na Polskę „SYRIUS” spółka z o.o. Świnoujście, plac
Wolności 4, tel. 56-32 kier. 936 fax 43-75.
★ Hurtownia „KOKA"
Koszalin, ul. Poprzeczna 6
Hurtownia „ETA"
Słupsk, Al. Wojska Polskiego 19/2
Drogerie i apteki

w.

^
^
%
%

JUŻ PONAD 100 OOO POLSKICH STUDENTÓW UCZESTNICZY

Czytelniku!!! Wstąp do Biura Ogłoszeń

W KORESPONDENCYJNYCH KURSACH ESKK!

„Głosu Pomorza”

Pani Katarzyna G. rozpoczęła naukę na kursach ESKK
jako stutysięczny student. Witamy Panią Katarzynę
z prawdziwą przyjemnością i życzymy wielu
sukcesów i wytrwałości na naszych kursach._____

Pfmi

dziennika o największym nakładzie
na Pomorzu Środkowym

OFERUJEMY Cl CENY PROMOCYJNE

CZY RÓWIEŹ PMSWO CHCĄ POZMC ŁATWĄ
I STOWO CZESKĄ METODĘ NAUKI w DOMU?
JEDYNE RYZYKO ODPOWIEDZI NA NASZĄ OFERTĘ
TO ROZPOCZĘCIE NAUKI.

★ za ogłoszenia drobne 4.000 zł za słowo ★ za ogłoszenia ramkowe 8.500 zł za cm kw

Zapraszam y

B0-1

BON NA BEZPŁATNĄ LEKCJĘ
SłfrjSsk*Wojska Pölskf fe&o 23
tel. 27351, 437071 wieczorei

opakowania
■k woreczki foliowe
5 rozmiarów
★ torby sklepowe
4 rozmiary
★ reklamówki o poj. 251
4 wzory w cenie 1550 zł/szt.
★ folie^PE i alum/ w rolkach
— wyroby atestowane
— dłaMirtowni opusty

G-4110-0

OGŁOSZENIA
DROBNE
SPRZEDAŻ
SPRZEDAM mercedes 508 D izotermę.
Kawalerka do wynajęcia. Wydzierżawię
pomieszczenia na hurtownię — centrum
Stupska, 268-03._____________________
MERCEDES 200 D 123 (1979) około
43.000.000. Słupsk, 438-450.__________
VOLKSWAGEN polo 1,2 benzyna
(1985); Volkswagen polo 1,2 benzyna fox
(1986); ford escort 1,6 D (1988); Volks
wagen scirocco 1,6 D benzyna (1983);
opel kadett 1,6 D (1985); mercedes 124
230 E (1988); mercedes 207 D (1988).
Słupsk, 292-08 (10—18).____________
PEUGEOT 405 (1988) diesel, elektry
czne szyby, dach, wspomaganie kierow
nicy, aluminiowe felgi, zamek centralny na
pilota. Koszalin, tel. 451 -693.
AUDI 80 (1991) 1,9 D 240 min. Słupsk,
teł. 437-364.________________________
~ OPEL calibra (1992). Słupsk, 275-33,
po siedemnastej._____________________
FIAT 126p (1981). Kołobrzeg, 260-6V
ZAPOROŻEC
1983.
Czaplinek,
552-88.____________________________

nSKŁADY
Nowo
otwarte

UMM

OPAŁU

Słupsk, ul. P. Findera 15—16/7
czynny w godz. 10—19

firmy „PROHM”
Kępice — plac sk
(za masarnią)
Słupsk — ul. Słoneczna 16 a
tel. 245-67

oferują
NAJTANIEJ NA POMORZU

WĘGIEL
★ groszek ★ kostka
★ orzech ★ miał ★ koks

Nie zwlekaj!!!
K-2247-0

___________________________ /

Zachodniopomorska
Szkoła Businessu
Instytut Kształcenia
Managerów w Kołobrzegu

Szczegółowych informacji udziela;
Biuro Studium, Dom Technika,
75-204 Koszalin, ul. Jana z Kolna 38,
tel. 270-13, 45-43-67.
G-4166

KIOSK 18 m kw. na każdą działalność,
witrynę chłodniczą, ramę do żuka. Koło
brzeg, tel. 81 5-80.
SPRZEDAM dom w budowie. Drawsko
Pomorskie, tel. 323-55.
BUDOWĘ domu. Ustka, 144-339.

SPRZEDAM lub zamienię na kawalerkę
dom z zabudowaniami gospodarczymi.
Wrząca 39. Wiadomość Słupsk, 44-40-73.

SILNIK do stara 200. Ustka, tel.
145-902.___________________________

DOM z pozwoleniem na uruchomienie
piekarni w Supsku. Tel. 273-67.

AUTO-Handel Banasik — komis —
skup-sprzedaż, raty, pełna obsługa, wszys
tkie opłaty na miejscu. Koszalin, ul. Gnieź
nieńska 38, tel. 224-64_______________
AUTO-Handel — Komis Marek Mokrzecki. Koszalin, ul. Władysława IV,
tel. 43-47-93. Zaprasza od 10—18. Sprze
daż ratalna. Wśród nabywców w 1992 roku
zostanie rozlosowana wycieczka do
Włoch._____________________________

DOM jednorodzinny, stan surowy
zamknięty + instalacje, tanio. Klęcino, tel.
11-61-39._______________________ ■
MIESZKANIE w Kołobrzegu, 3 pokoje
(63 m kw.) całość boazeria, extra umeb
lowane — niedrogo. Kołobrzeg, ul. Wąska

10/10.__________________________
M-3 w Złocieńcu — 47,5 m kw. Cena
umiarkowana, tel. 72-490._____________
ZDECYDOWANIE sprzedam gospodastwo z zabudowaniami 16 ha Czarna Dąb
rówka 82, tel. 550.
____________
DZIAŁKI budowlane. Stare Bielice 6, po
szesnastej.
DZIAŁKI tanio. Grzybowo Kołobrzeg,
tel. 272-39._________________________
TANIO kamerę VHS, komputer Amiga,
magnetowid. Kołobrzeg, 219-04.

WARTBURG 1000 combi na chodzie,
zarejestrowany i ubezpieczony w całości
łub na części. Sławno, tel. 39-55.

MAGNETOWID Panasonic 4-głowicowy. Koszalin, 41 -36-32.

FIAT fiorino 1,1 (1983) osobowo-to
warowy tanio. Sławno, 88-12.

KOMPUTER
Atari
65.
Mielno,
189-791.___________________________

SPRZEDAM fiata ritmo (1982). Koło
brzeg, tel. 276-62.

SPRZEDAM zestaw do odbioru TV sat.
Słupsk, 439-183.____________________

FIAT 126p (1990). Lębork, tel.
62-34-22.__________________________

KOMPUTEROWĄ drukarkę kolorową
star LC 24-200. Koszalin, 180-315.

PRZEDPŁATĘ na samochód. Koszalin,
tel. 250-03, po piętnastej.

SIATKA ogrodzeniowa, ocynkowana,
wysokość 1,5 — cena 18 i 21,5 tys. Słupsk,
43-41-18.__________________________

GARAŻ
Paderewskiego.
Słupsk,
43-86-63.__________________________
GARAŻ ul. Wyspiańskiego. Białogard,
36-15.

po atrakcyjnych cenach i na korzystnych
warunkach ratalnych
G-4052-0

WINOGRONA

ESKKl

DACHÓWKĘ cementową SEEGER —
50m kw. i skórki królicze wyprawiane — 22
szt. Lębork, tel. 623-663.

„GARDEN”

Słupsk
ul. Piłsudskiego 66
oferuje
• DRZEWA I KRZEWY
OWOCOWE
• RÓŻE
• KRZEWY OZDOBNE
Tel. 432-535 (10—18)
G-4147

SAKSOFON tenor B § S (prawie nowy)
saksofon sopran WELTKLANG stan bardzo
dobry tanio sprzedam. Koszalin, tel.
43-50-19.__________________________
AUTOMAT do lodów dwuletni, obieraczkę do ziemniaków, frytkownicę i inne
urządzenia małej gastronomii. Białogard,
tel. 51-84.__________________________

MEBLE sklepowe. Słupsk, Marii Dąb
rowskiej 1.
BATERIE POWERCELL (japońskie,
ważność '94) R6 — 2450,—; R14 —
3500,—; R20 — 4700,—; 6F22 — 6500,—
Rabaty. Poszukujemy przedstawiciela —
Elbląd, Słupsk, Koszalin, Gdańsk, Wroc
ławska 1, 32-09-13.
MĄCZKA
mięsno-kostna
cena
3.500,— 1 kg. Miękowo 12 k.Szczecinka,
tel. 412-92 Szczecinek.
ANTYKWARIAT „KORNIK" Skup-sprzedaż-komis antyków. Słupsk, Partyzantów
29, tel. 237-44.______________________

Koszalin; ul. A. Lampego 20, tel. bezpośredni 222-91 i 262-61 (centrala),
tlx: 0532275, fax: 222-91 w godz. 7-17
Słupsk:
ul. Sienkiewicza 20, tel. 266-08, tlx: 582213, fax: 251 -95, godz. 9-16
Kołobrzeg: ul. Giełdowa12, I piętro pokój 15, tel. 234-73 w godz. 9—16;

PRZEDSTAWICIELSTWA W TERENIE:
Białogard: Dom Kultury — ul. 1 Maja 15, tel. 23-34 (do godz. 15);
Bobolice: Baza GS nr 1 ul. Pocztowa, tel. 495;
Bytów: TUiR „Warta”, ul. Kochanowskiego 3, tel. 22-80, g. 8—16;
Człuchów: „Ruch" S A. ul. Zamkowa 5, tel. 739, tlx: 0533163;
Darłowo: PPZ „Awimex". Biuro Usług Turystycznych, ul. Młyńska — os. Cztery Kąty, tel.
29-36, godz. 9—17;

KUPNO
M-3, M-4. Słupsk 252-08.__________
MIESZKANIE dwupokojowe. Słupsk,
tel. 43-90-44,_______________________
DWUPOKOJOWE kupię. Koszalin
272-19.____________________________
TAUNUSA po wypadku lub do remon
tu. Koszalin 274-17.
KUPIĘ samochody osobowe na części
oraz sprzedaż. Gościno tel. 12-173.

■ „MARS-POL", ul. I Armii WP 42, tel. 624-247;
Malechowo; Kiosk „Ruch" nr 190
Miastko: PHU „Unimarket", ul. 3 Marca 1, tel. 27-92 (9—13)

PO WYPADKU ładę 2007 do remontu
LT 28. Sławno 75-78,

Grunwaldzka, tel. 20-81 wew. 202:
Polanów: ul. Wolności 5 A
Połczyn-Zdrój: Zakład Usługowo-Handlowy „Dukat", ul. 5 Marca 21;
Sławno: Ekspozytura OST „Gromada" ul. Rapackiego 2, tel. 70-12;
Słupsk; Biuro Ogłoszeń i Promocji „Unipress", ul. Jedności Narodowej 4—5 (hotel Staromiej
ski) tel/fax 289-54, tlx 583219, tel. 36-436 (całą dobę). Na terenie miasta ogłoszenia
na telefon.
Szczecinek: DH „Uniwersał", ul. 9 Maja 30 ■ sklep motoryzacyjny ut. Kard. S. Wyszyń
skiego 76 (d. Żukowa) tel. 440-61;
Świdwin: ul 1 Maja 18
Ustka: PHUPiT „Bałtyk", ul. Żeromskiego 9 (g. 8—16):
Złocieniec: AGENCJA REKLAMOWA „KWIATKOWSKI", ul. Zdobywców Wału Pomorskiego
6/58, (do godz. 16.00) tel. 71 -455 (czynny całą dobę) ■ Punkt Usługowy, ul.
Wolności 6, tel. 71-561 (po piętnastej).

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.

Zapraszamy!!!
G-3885-

V//////////////////////////,
KURS TAŃCA

TOWARZYSKIEGO
zapisy codziennie od 17 do 20
w MCK Ustka,
ul. Kosynierów 19
tel. 144-919

ZAPRASZAMY
G-4148^

DUŻE trzypokojowe w Lęborku na małe
w Słupsku. Słupsk tel. 431-243.

POLONEZ, łada, fiat — również remont.
Kołobrzeg 276-17.

KADETT 1,3, rok prod. 85-86, 5 drzwi.
Koszalin 273-15 (8—16)._____________
KUPIĘ numer telefoniczny. Wynajmę
garaż. Szczecinek tel. 443-82, godz.
18—20.

UWAGA!!

„MAREK”

Instalatorzy i użytkownicy:

Spółka Cywilna

oferuje szeroki wybór

Złocieniec, ul. Piłsudskiego 12
tel. 715-70

tel. (091) 536-730
ul. Sopocka 9, 71-475 Szczecin

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe

KOREPETYCJE z matematyki. Kosza
lin, tel. 45-03-39, po szesnastej.
NAUCZANIE muzyki na wszystkich in
strumentach, śpiew, teoria, solfeż w domu
zainteresowanego. Agencja Artystyczna
„Presto", Koszalin tel. 43-40-64.
ANGIELSKI, niemiecki — lektoraty in
dywidualne. Kosżalin, tel. 43-36-03.
SZKOŁA angielskiego, niemieckiego
prowadzi zapisy. Kołobrzeg, 265-02.
JUBILER — Koszalin, ul. Wróblewskie
go 22 poleca atrakcyjną biżuterię złotą.
Skup złota.
PODPISYWANIE umów na sprzedaż
samochodów fiat 126p, Cinquecento, po
lonez caro w systemie argentyńskim pro
wadzi: Biuro „Katani” Słupsk, 3 Maja 22,
tel. 435-434 oraz salon motoryzacyjny Ko
szalin, Szczecińska 25A tel. 278-41
wewn. 294.
MROŻONKI, lody cassie, frytki holen
derskie, flaki, towary elektromisu poleca
„Chłodnia" Kołobrzeg, Wolności 8, tel.
250-06. __________________________

ZAMIENIĘ mercedes 207 D (1983) na
większy. Słupsk 275-33, po siedemnastej.
PILNIE: Łódź jednopokojowe, kwate
runkowe na większe — Koszalin, parter.
Koszalin tel. 264-64.

POGOTOWIE towarzyskie
„Eliza"
Słupsk informuje o zmianie telefonu
444-730. Zatrudnię panie do 35 lat.

prowadzi sprzedaż

|

artykułów rolno-spożywczych,
konfekcjonowanie oraz
przetwórstwo owocowo-warzywne.

| ITÄLERI, FUJIMI,
{academy, hasegawaJ

Zapraszamy do naszej
Hurtowni „Marex"
Spółka Cywilna
Złocieniec ul. Piłsudskiego 12
tel. 71-570

j

MONOGRAM, RETELL, J
TAMIYA, HELLER f
oraz akcesoria |
modelarskie
Złocieniec,
ul. Piłsudskiego 12

^

tel. 715-70

PRACA

K-2681^

ZATRUDNIĘ krawcową do lat 35 z
ważnym paszportem do pracy na wzor
cownię w szyciu odzieży skórzanej. Spot
kanie dnia 18 X 1992 r. w godz. 9—20,
Ustronie Morskie ul. Rolna 4, Albakora.
PRACOWNIA dziewiarska zatrudni
dziewiarki maszynowe, krawcowe do szy
cia dzianiny. Wymagana duża praktyka.
Atrakcyjny system wynagrodzeń. Słupsk,
tel. 430-103.________________________
MGR BIOLOGII, dyplomowany zielarz,
trzy lata pracy w handlu poszukuje pracy.
Białogard, tel. 51 -84.

„BROKAT" — żaluzje poziome, piono
we, antywłamaniowe. Produkcja. Facho
wy montaż. Kołobrzeg, 240-86.
ALMAR, żaluzje pionowe, poziome.
Rolniczy Dom Towarowy Słupsk, tel.
284-49._____________________________
ŻALUZJE tapicerka drzwi — najtaniej.
Słupsk, 437-976._____________________
MARKIZY -żaluzje, produkcja, montaż.
Rymań, tel. 83-191.
AUTOALARMY — trzyletnia gwarancja — Słupsk, 216-21.________________
SYSTEMY alarmowe. Słupsk, 243-70,
267-86.
_________________________

MEDYCZNE
RÓŻNE

„MIDI-SHOP
Katarzyny" |
detaliczną
i wysyłkową modeli |

WYNAJMĘ M-2 umeblowane płatne z
góry za pół roku. Słupsk tel. 432-364 od 15
do 17.______________________________

Koszalin tel.

K-367/B-0^

prowadzi skup
i sprzedaż

MATRYMONIALNE

NORD-NIERUCHOMOŚCI.
Koszalin
Zwycięstwa 137. Tel. 279-21 w. 171, 176,
177,250-39. Dom — wolno stojący, 102 m
kw. działka 479 m kw., 480.000.000,—

poleca

K-2680

PRAGNIESZ szczęścia, bezpieczeńst
wa, komfortu? Napisz: „Dyskrecja" Stupsk,
skrytka 352.

WYNAJMĘ dwa pokoje, osobne wejś
cie. Słupsk tel. 216-71.

hurt-detal

przedaż wysyłkowa

PPHU „DUNIFEKS"

DO WYNAJĘCIA nowe mieszkanie w
Słupsku. Tel. 437-465.

SPRZEDAM mieszkanie 33 m kw.
Szczecinek 434-06.

★ DOMOFONY NAJNOWSZE]
GENERACJI

ZNICZY NAGROBKOWYCH
W CENACH PRODUCENTA

K-2682

CHCESZ szybko i korzystnie kupić lub
sprzedać samochód — zgłoś się do nas —
Spółka „Baszta" Słupsk, ui. 22 Lipca (róg
Tuwima). Prowadzimy również całodobo
wą pomoc drogową, parking strzeżony i
naprawę samochodów tel. 283-94.

ZAMIANY

Hurtownia

LOKALE

GARAŻ do wynajęcia.
45-79-24.

Drawsko Pom.: OKZ, ul. Sikorskiego 4, tel. 27-21;
Kołobrzeg: „Khan”, ul. Sienkiewicza 17, p. 9; tel. 248-13 wewn. 18,
Koszalin: „Corinfo" ul. Władysława IV 58/32 tel./fax. 45-29-33, całodobowe B O. na telefon i
fax 529-33 ■ „NOR-KAFT Koszalin, tel. 43-38-96, godz. 8.00—10.00;
Lębork: „Ruch” S.A. pl. Spółdzielczy 14/16, tel. 621-719. telex: 534278 oraz

■ Biuro „Warty" ul.

Zapraszamy w godz. 9—17
w soboty w godz. 10—14
Człuchów, ul. kard. Wyszyńskiego 1
(os. Piastowskie 1)

LIGUSTER — krzew żywopłotowy
2.800,—. Koszalin, tel. 45-30-28._______

SPRZEDAM klacz 12 lat. Ustka, tel.
145-125.

BIURA OGŁOSZEŃ i REKLAMY

pełen wybór
odzieży skórzanej
produkowanej przez
Fabrykę Odzieży
Skórzanej w Miastku

DOM bliźniaczy stan surowy zamknięty
w Sianowie sprzedam. Wiadomość Godek
62-031 Luboń Solskiego 6, tel. Poznań
130-672.

KOCUREK perski cameo. Łobez (0923)
74-661.____________________________

„GŁOS POMORZA"

Kod pocztowy i miejscowość

***************************************************^

CENTRUM Ogrodnicze Hortulus —
Dobrzyca 76, poleca bogaty wybór krze
wów ozdobnych, owocowych. Hurt-detal,
niskie ceny, czynne codzienne.

BETONIARKĘ
250.
Koszalin,
43-52-01.__________________________
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Imię i nazwisko
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SPRZEDAM klarnety „SELMER" uży
wane. Szczecinek, 428-04.
PIANINO Czajka — wiśniowy kolor.
Bobolice 495.

1 I Angielskiego
□ Francuskiego CD Hiszpańskiego
0 Holenderskiego CD Niemieckiego CD Rosyjskiego
1 I Włoskiego
0 Angielskiego dla
75.000zŁ)
średnio zaawansowanych
(16mieś.;
85.000zŁ)
IZ] Kroju i szycia
(12mieś.;
1 1 Księgowości dla początkujących (12 mieś.; 95.000zl.)
□ Nauki zawodu sekretarki
(12mieś.;
85.000zŁ)
CD Nowoczesnego zarządzania
(12 mieś.; UO.OOOzŁ)

Bon prosimy przesłać pod adresem:
ESKK 60-959 Poznań Skr. poczt. 200

K-2307-0

dla młodzieży i dorosłych
SPRZEDAM magiel elektryczny dłu
gość wałka 1,6 m tel. 661 -688 Łeba.

cena
nauki
(16 mieś.; 75.000zł.)

Ulica i nr domu

PIERWSZA
NAJWIĘKSZA
NAJLEPSZA

Sklep Firmowy
.Pantera’

Sklep ogrodniczy

okres miesięczna

bezpłatnej lekcji kursu:
dla początkującuch

EUROPEJSKA SZKOŁA KSZTAŁCENIA JT KORESPONDENCYJNEGO

^SSSSSSSSSSSfSSSSSSSSSSSSSSSS,'

(jednorocznego,
wieczorowo-zaocznego).

STAR 200 chłodnia z agregatem, budy
nek w stanie surowym, Dźwirzyno, tel.
85-577.____________________________

AUTO — komis „LOTUS" bezpłatne
przyjmowanie samochodów, sprzedaż ra
talna. Słupsk, róg Szczecińskiej — Duniko
wskiego, 44-26-82.__________________

NAJNOWSZEJ
GENERACJI
TELEWIZORY SONY,
PANASONIC
MAGNETOWIDY
ANTENY SATELITARNE
FAXY I TELEFONY

Prosimy zamówić bezpłatną lekcję próbną
jednego z kursów Europejskiej Szkoły
Kształcenia Korespondencyjnego. Oferujemy
przejrzyste lekcje oraz opiekę prywatnego
nauczyciela, który kontroluje Państwa pracę.
Nasz sposób nauczania przekona
Państwa tak jak i Panią Katarzynę,
iż kursy ESKK to najlepsza
szansa zainwestowania
w swoją przyszłość.

STUDIUM BUSINESSU

DOM w stanie surowym zamkniętym
wraz z budynkiem gospodarczym i działkę.
Lębork, tel. 621 -333.

FIAT 125p combi 1985 tanio. Koszalin,
Zwycięstwa 177/2, po dwudziestej.

tel. 288-82

poleca

wspólnie z RW NOT w Koszalinie
organizują nabór do:

ŻUK — izoterma, stan berdzo dobry,
21 min. Gurzyński, Suchorze 36/1.

PRZYCZEPA najazdowa 9 min. Koło
brzeg, tel. 229-88.

NOWO OTWARTY
SKLEP HANDLOWY
„TADEK”

Proszę o przysłanie mi

LECZENIE i usuwanie zębów w znie
czuleniu ogólnym. Lekarz stomatolog Bia
łogard, ul. Moniuszki 2A, tel. 29-56.

PRANIE podciśnieniowe dywanów, tapicerki
samochodowej.
Koszalin,
43-52-01.

PRYWATNY gabinet stomatologiczny.
Lekarz stomatolog Jadwiga Szparaga przyj
muje wtorki i piątki w godz. 15.30—18.
Słupsk ul. Królowej Jadwigi 1/137.

DOMOWE usługi hydrauliczne, elekt
ryczne,ślusarskie,
murarskie.
Słupsk,
43-47-42.

SPECJALISTA — Okulista. Poniedziałki
— środy od 13. Leczenie zeza, zaćmy
(katarakty), innych chorób oczu dzieci,
dorosłych. Wszczepianie sztucznych so
czewek podczas operacji katarakty. Po
znań, ul. Śniadeckich 7 — koło dworca
PKP, tel. 659-590 codziennie.__________
APARATY słuchowe, wkładki uszne
„corekton". Słupsk, Wojska Polskiego 49,
tel. 220-51.______________ ___________
BIOENERGOTERAPEUCI niekonwen
cjonalnie leczą! Koszalin, Gwardii Ludo
wej 6, tel. 412-130.

USŁUGI
WIDEO FILMOWANIE.
Koszalin,
43-44-92.___________________________
WIDEOFILMOWANIE, Słupsk 215-22.
TELENAPRAWA
Koszalin, 45-33-43.

wideofilmowanie.

TELENAPRAWA — Szyszka. Koło
brzeg, 230-20._______________________
TELENAPRAWY domowe.
241-97._____________

Słupsk,

TELENAPRAWA — tanio — solidnie.
Słupsk, tel. 430-264.
ŻALUZJE, Koszalin 45-47-75, Szczeci
nek 261 -83.

CYKLINOWANIE, układanie. Koszalin,
45-40-24.
KRATY harmonijkowe rozsuwane —
wykonawstwo i montaż. Słupsk, 29-529.
„RENIFER" —- czyszczenie kożuchów,
futer, zamszy, tkanin, odnawianie skór. Ko
szalin, Obotrytów.
NIEMIECKI, Słupsk 43-45-16.______
USŁUGI transportowe — star chłodnia.
Dźwirzyno 85-577.

Serdeczne podziękowania
dla Powszechnej
Spółdzielni Spożywców,
Urzędu Miejskiego
w Bytowie
oraz Koleżankom, Kolegom,
Przyjaciołom i Znajomym,
którzy pomagali i brali udział
w ostatniej drodze
mojego Kochanego
^
Męża i Ojca

Mariana Jenczyka
składa
Żona z dziećmi.
G-4146
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SOBOTA

9.50 Porozmawiajmy o dzieciach
10.00 Arcydzieła sztuki filmowej
„Do utraty tchu" — film fab. prod,
francuskiej (powt.)
11.35 Dalecy a bliscy
magazyn
mniejszości narodowych
12.00 Wiadomości
12.10 Program dcdnia
TELEWIZJA
EDUKACYJNA:
12.15 Magazyn notowań, 12.25 Mle
czne specjały, 12.35 Zamiast zlewni
— mleczarnia, 12.45 Miejsca niezwy
kłe (1): „Nevers", 13.00 Kronika 70:
Rok 1970, 13.20 Arsenał: Chwała i
rzeczywistość losu żołnierza, 13.40
Miejsca niezwykłe (2): „Voquais",
13.55 Tajne Archiwum: Zamach na
Hitlera, 14.15 Miejsca niezwykłe (3):
Konewka, 14.30 Co się stało...? —
Październik
1956, *
14.50
Sensacje XX wieku: Zabójstwo Robe
rta Kennedy'ego, 15.10 Pan Adam:
spotkanie z Adamem Hanuszkiewi
czem, 15.30 Dzieło, arcydzieło, kicz:
Stanisław Wyspiański, Projekty mebli
i wnętrz, 15.35 Szkoły w Europie:
Różnorodność i zmiana (Francja)

PROGRAM 1
7;25 Program dnia
7.30 Wieści
7.40 W smudze cienia — różne formy
zapobiegania chorobom ludności wiejs
kiej
8.00 Rynek Agro
8.20 Z Polski. Jest taka szkoła
8.35 Wszystko o działce
9.00 Wiadomości
9.10 Ziarno — program Redakcji Ka
tolickiej
9.35 „5—10—15" oraz film z hisz
pańskiej serii „Krzysztof Kolumb"
(7)
10.50 Język angielski dla dzieci —
Muzzy Comes Back (27)
11.00 Rockendroler
11.30 Sobotnie rendez-vous: Archi
tektura Warszawy
12.00 Wiadomości
12.10 Eko-Echo — program ekologi
czny
12.25 Podróże na celuloidzie Stanis
ława Szwarca-Bronikowskiego: „Sier
ra"
13.00 Walt Disney przedstawia:
„Super Baloo" i „Syrenka" (1)
14.20 Telewizyjny Teatr Rozmaitoś
ci: John Murrel — „Wspomnienia"; reż.
Irena Wollen, wyk. Anna Polony, Jerzy
Trela.
15.30 Sobotnie rendez-vous: Archi
tektura Warszawy
16.35 Teatr Telewizji: „W życiu jak
w teatrze" (3): „Moje życie z filmem"
Wspomnienia Edwarda Dziewońskiego
17.00 Teleexpress
17.20 „Domek na prerii" (16):
„Narzeczona doktora" — serial prod.
USA
18.15 Wiecznie zielone — teleturniej
18.30 Pegaz
19.00 Małe wiadomości DD
19.10 Wieczorynka: „Przygód kilka
wróbla Ćwirka"
19.30 Wiadomości
20.00 Polskie ZOO
20.30 „Miecz z kraju Bushido" —
film fab. prod, angielsko-japońskiej
(1980)
Akcja filmu toczy się w Japonii, w roku
1854, kiedy to do Zatoki Yokohama wpły
nęły „czarne okręty” komandora Matthewiu Berry’ego, aby wymusić na tamtejszych
władcach zdjęcie blokady przed cudzoziem
cami. Część wiernych tradycji japońskich
panów feudalnych buntuje się przeciw ustępstwom shoguna Tokugawy...

22.05 Portret: Czesław Miłosz
22.50 Wiadomości
23.00 Sportowa sobota
23.10 Jutro w programie
23.20 „Emmanuelle" — film fab.
prod, francuskiej (1974)
Mąż Emmanuelle uważa życie seksualne
za najważniejszą sferę życia i żąda ód zony,
by przeszła wszystkie szczeble wtajemni
czenia erotycznego i osiągnęła wyzwolenie,
odrzucając wszelkie hamulce. Emmanuelle
najpierw spróbuje ucieczki od tego w miłość
do kobiety, ale potem dostanie się w ręce
mistrza sztuki miłosnej, który wyedukuje
ją, zgodnie z życzeniem męża.

0.50—1.35 Kanał 5 Zdrowie na bu
dowie

16.25 Losowanie gier liczbowych
Totalizatora Sportowego
16.30 Panorama
16.40 „Pełna chata" (16)—serial
prod. USA
17.10 Moda pod gwiazdami — pre
zentacja najwybitniejszych kreatorów
mody włoskiej
18.00 Program lokalny
18.30 Halo dzieci: Opowieści kapita
na Misia
18.35 Akademia Filmu Polskiego
„Nóż w wodzie" — film prod, polskiej
(1961); reż. Roman Polański

17.20 „Dynastia" (158) — serial
prod. USA
18.20 7 dni — Świat — przegląd
wydarzeń międzynarodowych
18.50 Śpiewnik domowy Jana Kacz
marka
19.00 Wieczorynka — Walt Disney
przedstawia: „Nowe przygody Kubusia
Puchatka"
19.30 Wiadomości
20.10 „Wolter — człowiek nie
zwykły” (4): „Pruskie burze" — ser.
prod, francuskiej
21.10 Pamiętasz Jędrek? — program
poświęcony Andrzejowi Zausze
22.10 Sportowa niedziela
22.55 Wokół wielkiej sceny — maga
zyn operowy
23.25 Kino europejskie „David" —
film prod, niemieckiej (1979)
W małym, niemieckim miasteczku mie
szka rodzina rabina Singera. Kiedy w 1938
roku nasilają się prześladowania Żydów,
Singerowie, szukając ocalenia, przenoszą
się do Berlina. Syn rabina, David roz
poczyna pracę w przedsiębiorstwie ogrod
niczym. Jego rodzina i przyjaciele zostają
wywiezieni w nieznanym kierunku...
1.25 Jutro w programie

PROGRAM 2
7.30 Przegląd tygodnia (dla niesłyszących)
8.00 „Mała księżniczka" (32):
„Tajemnica pana z sąsiedztwa" — serial
animowany prod, japońskiej
8.25 Film dla niesłyszących: „Wol
ter — człowiek niezwykły" (4):
„Pruskie burze" — serial prod, francus
W Akademii Filmu Polskiego — „Nóż w
kiej
wodzie” (sobota, program 2, godzina 18.35).
Film zdobył wiele nagród na festiwalach filmo
9.20 Słowo na niedzielę (w języku
wych m.in. w Wenecji i Oberhausen, a przez
migowym)
Władysława Gomułkę został uznany na obrazę
9.25 Powitanie
klasy robotniczej.
9.30 Program lokalny
Na zdjęciu: Joanna Umecka i Zygmunt
10.30 Bogusław Kaczyński zaprasza
Malanowicz.
dzieci „Bajka o Koniku Garbusku"
12.00 „Rodzinny
bumerang"
Popularny dziennikarz sportowy jedzie z
(25) — serial prod, australijsko-ang.
żoną na Mazury, aby spędzić weekend na
12.50 Kresowe korzenie (1) — w
żaglówce. Po drodze zabierają młodego
podolsztyńskiej daczy Kora czyta frag
autostopowicza. Dziennikarz chce wziąć go
ment swojej biograficznej książki
ze sobą na łódź, aby na jego tle móc
13.00 Podróże w czasie i przestrzeni
błyszczeć przed żoną. Okazuje się, że chło
— „Powstawanie kontynentu" (2):
pak ulepiony jest z tej samej gliny.
„Bogata pustynia" — serial prod, an
“20.30 Wielki spor?: AüTö motó klub
gielskiej
21.00 Panorama
13.55 Jubileusz Jerzego Mierzejew
21.30 Słowo na njędzielę
skiego .
21.35'W 143. rocznicę śmierci Fry
14.10 Zwierzęta wokół nas: Podaj ładeryka Chopina — koncert e-moll w
pę
wyk. Dang Thai San
14.40 Przecież to znamy: „Humores
22.20 „Mąż Pani Ambasador"
ka" Antoniego Dworzaka — gra i mówi
(11) — serial prod, francuskiej
Waldemar Malicki
23.15 Moda pod gwiazdami (2)
15.00 Wydarzenie tygodnia
15.30 Godzina z Hanną Barberą —
24.00 Panorama
filmy animowane dla dzieci
0.10—1.10 Rock Noc — magazyn
16.25 Program dnia
16.30 Panorama
16.40 „Cudowne lata": „Dom,
który zbudował Jack" — serial prod.
USA
PROGRAM 1
17.10 Literatura niepokorna: Leo
pold Tyrmand
6.55 Program dnia
17.50 „Blaszany bębenek" po latach
7.00 „Podwójna odyseja ekipy
film dok.
kapitana Cousteau": „Smoki z Gala
18.15 Warszawski Festiwal Filmowy
pagos" — serial dok. prod, francuskiej
18.25 Życie i śmierć (2): Kora czyta
7.45 Rolnictwo na świecie
fragment swojej książki
8.00 Dylematy
18.35 Halo dzieci: Opowieści kapita
8.20 Notowania
na Misia
8.45 Polskie ZOO (powt.)
18.40 „Domtowarowy" — kome
9.00 „Zamek Eureki" (7) — serial
dia prod. USA (1941)
prod. USA
Znany piosenkarz obiecuje swojemu sta
9.25 Teleranek
remu nauczycielowi muzyki, że wybuduje
9.50 „Dzieci z ulicy Degrassi" (7)
wspaniałe konserwatoriüm dla dzieci. W
— serial prod, kanadyjskiej
spełnieniu obietnicy ma pomóc połowa akcji
10.15 Język angielski dla dzieci —
dużego domu towarowego. Piosenkarz chce
Muzzy Comes Back (28)
sprzedać akcje i za zarobione pieniądze
10.25 „W 80 dni dookoła świata"
rozpocząć budowę, ale na przeszkodzie
(7-ost.): „W ostatniej chwili" — serial
staje nieuczciwy dyrektor domu towaro
dok. prod, angielskiej
wego. Skomplikowaną sprawę rozwiążą
oczywiście bracia Marx.
11.15 Morze — magazyn
20.00 Kobiety (3): Kora czyta frag
11.35 Tydzień
ment swojej książki
12.20 Telewizyjny Koncert Życzeń
20.10 Telekonferencja Dwójki — to
12.45 Teatr dla dzieci: Jan Brzechwa
już 40 |at
— „Księżniczka na ziarnku gro
21.00 Panorama
chu"; reż. Andrzej Maj, wyk.: Anna
21.40 Koło Fortuny — teleturniej
Polony, Anna Dymna
22.10 Mężczyźni (4): Kora czyta fra
13.20 Z kamerą wśród zwierząt:
gment swojej książki
Zwierzęta nocy
22.20 Piwnica pod Baranami — re
13.45 W starym kinie: „Dziennik u
portaż
23.00 „Wieczór z Marleną Dietrich"
— film dok. prod, angielskiej
SPRZEDAZ
23.50 Religia drzew (5): Kora czyta
hurtowa i detaliczna
fragment swojej książki
24.00 Panorama
0.10—0.25 Mandala sztuki (1):
AMSTRAD
Dzień Powietrza

kowych osiedli chłopskich — film w
wersji niemieckiej, 14.15 In Italiano —
język włoski (7), 14.30 Walcome to
English — język angielski (7), 15.00
„Alf" — serial prod. USA (wersja orygi
nalna), 15.30 Prezentacje: Szkoła po
obu stronach granicy.
16.00 Program dnia
16.05 Luz
17.00 Teleexpress
17.20 „Alf" — serial prod. USA
17.50 Fotogram — magazyn foto
grafii
18.10 Magazynio — program satyry
czny
18.20 Z Polski rodem — magazyn
polonijny
18.45 Polska z oddali — Jan Nowak
Jeziorański
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.05 Antena
20.30 Teatr Telewizji: Sofokles —
„Król Edyp"; reż. Laco Adamik, wyk.:
Jan Frycz, Teresa Budzisz-Krzyżanows
ka, Jerzy Trela, Jan Paszek
21.35 „Tama" — film dok. Budowa i
odsłonięcie „Pomnika-Krzyża” poświę
conego pamięci ks. Jerzego Popiełuszki
22.00 Wiadomości
22.15 „Pogranicze w ogniu" (8)
— serial TP
23.10 Mam nadzieję, więc jestem —
reportaż

PROGRAM 2
8.00 Panorama
8.10 Program lokalny
8.40 „Tajemnicze złote miasto"
(8) — serial prod, japońskiej
9.10 „Pokolenia" — serial prod.
USA
9.30 Kolekcjoner (4)—magazyn dla
zbieraczy i kolekcjonerów
10.00 Język angielski (33)
10.30 Przeboje MTV
11.00 Na życzenie — powtórka naj
ciekawszych programów Dwójki
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 Sport: Z wiatrem i pod wiatr —
magazyn żeglarski

NIEDZIELA

„Emmanuelle” (sobota, program I, godz.
23.20) jest klasykiem kina erotycznego i nie
doścignionym wzorem, balansującym przez
cały czas na granicy dobrego smaku.
W roli głównej występuje słynna gwiazda
filmów erotycznych, Holenderka Sylvia Kristel.

PROGRAM 2
7.30 Peryskop — wojskowy film do
kumentalny
8.00 Panorama
8.05 „Ulica Sezamkowa" — program
dla dzieci
9.05 Ona — magazyn dla kobiet
9.25 Powitanie
9.30 Tacy sami — program w języku
migowym
9.50 Magazyn przechodnia
10.00 Wspólnota w kulturze: Jan
Wieliczko
10.30 Artysta i jego świat „Artyści i
modele": „Mijające widowisko, Jaques
Louis David" (3) —film prod, angiels
kiej
11.00 Seans filmowy (37)
11.30 Klub Yuppies? — program dla
młodzieży
12.00 Wzrockowa lista przebojów
12.30 Auto — magazyn motoryzacy
jny
13.00 Studio Sport
13.50 Misz-Masz
14.20 Róbta, co chceta
14.40 Image — style w modzie
15.00 Zwierzęta świata „Wielki rów
afrykański" (1): „Ślady stóp w Dolinie"
cz. 1 —film dok. prod, angielskiej
15.30 Lekarz domowy: nowe mate
riały w protetyce, środki przeciwbólowe,
hipnoza.
15.50 Powitanie
15.55 Zapomniana kultura (1): „Za
mek Krzysztopór" — symbol sarmatyzmu"

ANTEN SATELITARNYCH
fachowy, szybki
montaż oraz
TV color, sprzęt
audio-wideo

„VIDEO
W KĄCIE"
ROK ZAŁOŻENIA 1985
Koszalin, ul. Kaszubska 3 (w podwórzu)
^

G-4195

padłej dziewczyny" — film obyczajo
wy prod, niemieckiej (1929)
Szlachetna i cnotliwa córka aptekarza
daje się uwieść pewnemu łajdakowi w dniu
konfirmacji. Odesłana do zakładu wycho
wawczego, buntuje się przeciwko okrutnym
warunkom i ucieka. Trafia do domu pub
licznego. Czy jest jeszcze ratunek dla upad
łej dziewczyny?

15.30 Pieprz i wanilia „Z nami przez
świat" — „Obecność przeszłości"
16.15 Country Ameryka (4): Moda
Country and Western
17.00 Teleexpress

Filmpt. „Do utraty tchu” (wtorek,program
1, godzina 20.10) i (środa program 1, godzina
10.00) jest historią włóczęgi znikąd, będącą
przypowiastką o wolności.
W roli głównej wystąpi JEAN-PA UL BEL
MONDO.

16.55 „Tajemnicze złote miasto"
(8) powt.
17.20 Przegląd Kronik Filmowych —
Bitwa o Arnhem. Powstanie paryskie
17.50 Polska Kronika Filmowa
18.00 Program lokalny
18.30 „Pokolenia" — serial USA
(powt.)
19.00 „Tusitala" (2) —serial prod,
angielsko-australijskiej
19.55 „Dzieciaki, kłopoty i my"
(8) — serial komediowy prod. USA
20.20 Nie ma się z czego śmiać —
program rozrywkowy
21.00 Panorama
21.30 Sport — sportowe wydarzenia
dnia
21.40 Bez znieczulenia
22.00 Koncert Wielkiej Orkiestry
Symfonicznej PRiTV w Katowicach pod
dyr. Antoniego Wita; soliści: Jerzy Knetig, Aleksander Teliga, narrator Krzysztof
Kolberger. W programie: Hector Berlioz
— Monodram liryczny Leilo"
23.00 To nie jest sprawiedliwe —
rodziny zastępcze, rodzinne domy dzie
cka
24.00 Panorama

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

PROGRAM 1

PROGRAM 1

8.00 Kawa czy herbata
9.00 Wiadomości
9.10 Program dnia
9.15 Mama i ja
9.25 Dla dzieci: Przedszkolny kon
cert życzeń
10.00 „Dynastia" — serial prod.
USA (powt.)
11.00 „Pierwsze 365 dni życia dziec
ka" (8): „Dziecko ma już siedem miesię
cy" — serial dok. prod, niemieckiej
11.30 En vogue — historia wideoclipów
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
TELEWIZJA EDUKACYJNA: 12.15
Bonjour. Ca va? — język francuski (6),
12.45 „Świątynie przyrody". „Park Serengeti — film prod, francuskiej, 13.15
Alles Gutes — język niemiecki (7),
13.45 Oblicza Austrii: Ochrona zabyt

8.00 Dzień dobry
9.00 Wiadomości
9.10 Mama i ja
9.25 Domowe przedszkole
9.50 Porozmawiajmy o dzieciach
10.00 „Pogranicze w ogniu " (8)
— serial TP (powt. z poniedz.)
11.00 Giełda pracy, giełda szans
11.15 Przyjemne z pożytecznym
11.40 Gotowanie na ekranie — ma
gazyn kulinarny
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia

„Soja" — serial prod, piemieckiej, 14.10
Spotkania z cywilizacją, 14.20 Co, jak i
dlaczego?: „Dźwignia" — serial prod,
niemieckiej, 14.35 Klub domowego
komputera, 14.55 Przybysze z Matplanety: Drugie danie z ryb, 15.25 My w
kosmosie — historia astronautyki i pod
bojów kosmosu, 15.40 Nasz Bałtyk (3)
c.d. prezentacji badań w Morskim In
stytucie Rybackim, 15.55 Spotkania z
cywilizacją
16.00 Program dnia
16.05 Tik-Tak — program dla dzieci
oraz film „Dennis Zawadiaka"
16.55 Język angielski dla dzieci —
Muzzy Comes Back (29)
17.00 Teleexpress
17.20 „Królik Bugs przedsta
wia" — serial prod. USA
17.50 „Murphy Brown" (5)—se
rial prod. USA
18.15 Rewizja nadzwyczajna
18.45 Armie świata — Armia Dan i —
wojskowy program publicystyczny
19.00 Wieczorynka „Marceli Szpak
dziwi
się światu" —
Kangurek
Hip-Hop"
19.30 Wiadomości
20.10 Arcydzieła sztuki filmowej:
„Do utraty tchu" — film fab. prod,
francuskiej (1959); reż. Jean-Luc Go
dard
Młody przestępca podróżuje skradzio
nym samochodem z Marsylii do Paryża. W
czasie ucieczki zabija ścigającego go polic
janta. W Paryżu poznaje studiującą we
Francji Amerykankę. Zakochana dziew
czyna ukrywa go przed obławą. Romans
staje się coraz poważniejszy, ale kiedy
chłopak namawia dziewczynę na wspólny
wyjazd do Włoch, Amerykanka zaczyna się
wahać...
21.45 Gra o pieniądze — magazyn
gospodarczy
22.15 Telemuzak — magazyn muzyki
rozrywkowej
22.45 Wiadomości
23.00 Jutro w programie
23.05 Wieczór z... Posiadaczem
23.45 Powrót bardów: Platr Bałtorczyk
0.15 Jutro w programie

16.00 Program dnia
16.05 Dla młodych widzów: Mój
program na antenie oraz film prod,
angielskiej z serii: „Oddział dziecię
cy" (8)
17.00 Teleexpress
17.20 „Na wariackich papie
rach" (3) — serial prod. USA

PROGRAM 2

PROGRAM 2

8.00 Panorama
8.10 Programy lokalne
8.40 „Kapitan Planeta i Planetarianie" (16): „Błękitna linia" — film
animowany prod. USA
9.10 „Pokolenia" — serial prod. USA
9.30 Świat kobiet — magazyn
10.00 Język włoski (3)
10.15 „The Carsat Crisis" — język
angielski w nauce i technice (3) dla
zaawansowanych
10.30 Język francuski (3)
11.00 Na życzenie — powtórki naj
ciekawszych programów Dwójki
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 Z kart krakowskiego archi
wum: Kawiarnie
16.55 „Kapitan Planeta i Planetarianie"
(16):
„Błękitna
linia"
(powt.)
17.20 Ojczyzna-polszczyzna
17.40 Moja wiara: Dziękujemy Ci, Ojcze (1)
18.00 Program lokalny
18.30 „Pokolenia" — serial USA
(powt.)
18.55 Europuzzle — turniej wiedzy o
Europie
19.00 „Alan Parker" — film dok.
prod, angielskiej
20.00 Reporterzy Dwójki przedsta
wiają
20.30 Światowe Spotkanie Łodzian
21.00 Panorama

8.00 Panorama
8.10 Programy lokalne
8.40 „Piłkarze" (19): „Dziwny
trener" — serial animowany prod,
japońskiej
9.10 „Pokolenia" — serial prod.
USA
9.30 Świat kobiet — magazyn
10.00 Język angielski (3)
10.30 Język niemiecki (3)
11.00 Na życzenie — powtórka
najciekawszych programów „Dwój
ki"
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 Studio Sport: Gem, set,
mecz — magazyn tenisowy
Totalizatora Sportowego
16.55 „Piłkarze" (19): „Dziwny
trener" — (powt.)
17.20 Ekostres
17.40 Giełda — magazyn kupców
i przemysłowców
18.00 Program lokalny
18.30 „Pokolenia" — serial
prod. USA (powt.)
19.00 Perły z lamusa „Królowa
Kelly" — film fab. prod. USA
(1928—1932); reż. Erich von Strohe-

Hurtownia Ceramiki Budowlanej

CER-BUD
poleca:

REWELACYJNE TERAKOTY
hiszpańskiej firmy GRES
TWARDSZE OD DIAMENTU
— pełna gama kolorów
Sprzedaż hurtowa

FARB STRUKTURALNYCH
wewnętrznych i zewnętrznych

21.30 Sport — sportowe wydarzenia
dnia
21.45 Koło Fortuny — teleturniej
22.15 Klub Filmowy Dwójki: „Bo
cznymi drogami" — film fab. prod.
USA (1981); reż. Martin Ritt.
Były bokser poznaje młodą dziewczynę,
która okazuje się prostytutką. Oboje są
ludźmi bez przyszłości. Po konflikcie z
policją muszą uciekać z miasta. Zaczyna
się ich długa, wspólna droga do Kalifornii,
wymarzonej krainy szczęścia, miejsca,
gdzie może im się uda zacząć życie na nowo.

0.00 Panorama

ŚRODA

TELEWIZJA EDUKACYJNA

12.15 Magazyn notowań: 12.45
Świat chemii (8): „Wiązania chemicz
ne" — serial prod. USA, 13.15 Kuchnia:
„Twarde powietrze" 13.30 Fizyka półżartem (8): „Energia z powietrza" —
serial prod, niem., 13.45 Rysuj z nami
(3): ABC rysowania, 13.55 Surowce:

Tytułową rolę w filmie pt. „Królowa Kelly”
kreuje Gloria Swanson (środa, program 2,
godzina 19.00).

PROGRAM 1
8.00
9.00
9.10
9.25

Dzień dobry
Wiadomości
Mama i ja
Domowe przedszkole

Koszalin, ul. Przemysłowa
7, tel. 43-10-32
Słupsk, ul. Poznańska 82,
tel. 250-61
Sprzedaż na inwestycje
G-4197

Melodramat, którego akcja toczy się
w Kronbergu przed I wojną. Książę
Wolfram szykuje się do ślubu z królową
Heleną. Na przeszkodzie tego związku
staje uczucie, jakim książę zapałał do
pięknej, lecz ubogiej Patrycji. Porywa
dziewczynę i potajemnie %prowadza do
zamku. Matka księcia udaremnia plany
młodych.
20.40 Ekspres reporterów
21.00 Panorama
21.30 „Manhattan Transfer" —
kon
16.50 Losowanie gier liczbowych
certowy prolog Jazz Jamboree '92
23.00 „Zapomnieć" — film dok.
23.45 Ratujmy nowomowę — film
dok.
24.00 Panorama
0.10—0.25 Mandala Sztuki (4):
Dzień wody

(dokończenie na str. 14)

17—18 października 1992 r.

GŁOS POMORZA — magazyn

(dokończenie ze str. 13)

CZWARTEK
PROGRAM 1

19.00 „Cywilny front" (1) —
serial prod. USA (1991)
20.00 Jazz Jamboree'92 — trans
misja koncertu
21.00 Panorama
21.30 Sport — wydarzenia spor
towe dnia

8.00 Dzień dobry
9.00 Wiadomości
9.10 Mama i ja
9.25 Domowe przedszkole
9.50 Porozmawiajmy o dzieciach
10.00 „Columbo" (5) — serial
prod. USA
11.35 Żołnierz nieznany
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
TELEWIZJA EDUKACYJNA —
12.15 Magazyn notowań: — 12.25
ABC rolnika ekologa, 12.50 Powsta
wanie kontynentu (3-ost.) — „Wiel
ka rzeka" — serial dok. prod, ang.,
13.45 Eko-Lego: F. jak fenologia,
14.00 Nie tylko dinozaury — program
o paleontologii i prehistorii, 14.15
Trzydzieści na pięćdziesiąt, czyli za
mknięty krąg, 14.30 Zwierzęta świata
„Wielki rów Afrykański" (2): „Ślady
stóp w dolinie" (cz. 2) —serial dok.
prod, ang., 15.05 Rzeźba Polski: Ordowik, Sylur — formacje skalne i
procesy geologiczne, 15.30 Najlepsi
na start! Czyli 1500 sekund ze zwie
rzętami
16.00 Program dnia
16.05 Dla
młodych
widzów:
Kwant oraz film z serii „Animals in
Action" (3)
17.00 Teleexpress
17.20 „Sława" (15) — serial
prod. USA
18.10 Co nas obchodzi Maastricht
18.20 Inna muzyka—Taniec słoń
ca
18.35
sterstwo
19.00
19.10
demka"
19.30
20.10

Magazyn katolicki: Duszpa
ludzi pracy
„Tęczowy Mini-Box"
Wieczorynka: „Wesoła sió
Wiadomości
„Columbo" (5) — serial

prod. USA
21.50 Tylko w Jedynce
22.45 Wiadomości
23.00 Reporter
23.35 Studio Sport
0.05 Język włoski (3)
0.20 Jutro w programie

PROGRAM 2
8.00
8.10
8.40
na" —
9.10

Panorama
Program lokalny
„Nowe przygody He-Mafilm animowany prod. USA
„Pokolenia" — serial prod.

USA
9.30 Świat kobiet — magazyn
10.00 Zespół UB 40 i Robert Pal
mer — koncert
10.30 Przeboje MTV
11.00 Na życzenie — powtórki z
najciekawszych programów „Dwój
ki"
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 „The Carsat Crisis" (3)
— język ang. w nauce i technice dla
zaawansowanych
16.55 „Nowe
przygody
He-Mana" (powt.)
17.20 Multihobby
17.50 Rozmowy o Rzeczyniepospo litej
18.00 Program lokalny
18.30 „Pokolenia" — serial
prod. USA (powt.)
18.55 Europuzzle — turniej wie
dzy o Europie

Radio
SOBOTA

17.00 Teleexpress
17.20 „Triumf cywilizacji zachod
niej" (8: „Czas oświecenia" — serial
dok. prod, angielskiej
18.15 Prawo i bezprawie — pro
gram rzecznika praw obywatelskich
18.30 „Obstawa Prezydenta" —
koncert zespołu we wrocławskim
Klubie „Rura"
19.00 Wieczorynka: Kacper i jego
przyjaciele
19.30 Wiadomości
20.10 „Wodzirej" — film społe
czno-obyczajowy
prod.
polskiej
(1977)

Obraz stosunków panujących w późno
gierkowskim peerelu, kpinę z lejącego się
zewsząd obłudnego optymizmu ukaże
nam film w reżyserii Feliksa Falka „Wo

dzirej” (piątek, program 1, godzina
10.00 i 20.10). W roli głównej znakomi
ty Jerzy Stuhr.
21.45 Koło Fortuny — teleturniej
22.15 Teatr Sensacji: Peter Cheyney
— „Kat czeka niecierpliwie" (1)
Akcja toczy się współcześnie, w Lon
dynie. Prywatny detektyw otrzymuje
zlecenie rozszyfrowania zagadki morde
rstwa bogatego finansisty. W kręgu po
dejrzanych są najbliżsi zamordowanego
23.30 Film dokumentalny
24.00 Panorama

Wytwórnię Wód Gazowa
nych i Rozlewnię Piwa

prowadzi sklep

(1977)
‘11.45 Sto lat — magazyn ubez
pieczeń społecznych
‘12.00 Wiadomość!"
12.10 Program dnia
TELEWIZJA EDUKACYJNA
12.15 Magazyn notowań, 12.35
Energia z..., 12.45 Tylko u nas —
prezentacja Działów Telewizji Eduka
cyjnej, 12.55 Temat dnia: Być gwiaz
dą: Beata Tyszkiewicz, 13.00 „Triumf
cywilizacji zachodniej" (1): „Niebez
pieczne dary" — film dok. prod, an
gielskiej, 13.50 Temat dnia: Być
gwiazdą, 13.55 O poezji z... Leszkiem
Długoszem, 14.10 Teleplastikon —
społeczne problemy współczesnej
Europy, 14.25 Temat dnia: Narodziny
gwiazdy — Beata Tyszkiewicz, 14.45
Dookoła książki — magazyn czytel
nika, 14.55 Odpowiem na każde py
tanie, 15.00 Euroturystyka: Kazimierz
n. Wisłą — miasto i zabytki, 15.15 Być
tutaj: seks, 15.30 Temat dnia: Być
gwiazdą — Beata Tyszkiewicz, 15.35
Jeśli nie Oxford, to co?, 15.55 Jaka
szkoła?
16.00 Program dnia
16.05 Ciuchcia — program dla
najmłodszych oraz film z serii: „Tao,
Tao"
16.50 Język angielski dla dzieci —
Muzzy Comes Back (30)
11.25 Przeboje MUZYCZNEJ JEDYNKI
12.05 Z kraju i ze świata 13.05—17.00
Radio Relax 18.05 Matysiakowie 20.12
Komunikaty Totalizatora
Sportowego
20.1 5 Koncert życzeń 23.30 Klasycy muzy
ki rozrywkowej
PROGRAM III

Serwis Trójki co godzinę
5.00—9.05 Zapraszamy do Trójki
9.05—14.05 Radiomann 16.00—19.05
Zapraszamy do Trójki 22.05 Informacje
sportowe 22.10 Cały ten rock 23.05—3.00
Trójka pod księżyc.em

Serwis, gwarancja.

„Brytanica"

Oto zestaw piosenek, proponowanych słuchaczom Koszalińskiej Rozgłośni Radiowej w
nocnym koncercie życzeń z piątku na sobotę. Wszelkie informacje i zgłoszenia: Radio
Koszalin, tel. 45-28-12.
1 ZESPÓŁ „UNIVERSE”: „Deszczowa nieznajoma", 2. ELTON JOHN: „Sory Seems to
Be The Hardest Word", 3. KRYSTYNA PROŃKO: „The Prayer for Love", 4. MAGGIE
REILLY:„Echoes", 5. ELVIS PRESLEY: „Can't Help Falling in Love”, 6. JOLA JASZKOWSKA: „Bez ciebie sypiam gorzej", 7. DOLLY PARTON: „Here You Come Again”, 8.
DANUTA MIZGALSKA: „Ze wspomnień został tylko ślad", 9. KYLIE: „Torn It into Love",
10. GEORGE MICHAEL: „Mothers Pride", 11. BEVERLEY CRAVEN: „Promise Me", 12.
LITTLE VILLAGE: „Don't Go Away Mad", 13. THE SHARP: „Some Sails", 14. STAN
BORYS: „Anna 1991", 15. GARY MOORE: „Nothing's the Same”, 16. BARBRA
STREISAND: „Someone That I Used to Love", 17. MARK KNOPFLER: „The Way It
Always Stars", 18. AL BANO & ROMINA POWER: „Donna per amore", 19. LIONEL
RICHIE: „Hello", 20. ROBERT JURCZYK: „Wraca tamta noc".

ogłasza przetarg ograniczony
na wykonanie robót drogowych na targowisku
przy ulicy 22 Lipca w Słupsku.

„

— ciągi pieszo-jezdne — trylinka 12 cm z podsypką żwirową
grub. 15 cm — powierzchnia — 1760 m kw.
— chodniki z płyt 50 x 50 x 7 cm na podsypce piaskowej grub,
do 10 cm powierzchnia — 2605 m kw.
— rozbiórka istniejącej nawierzchni — powierzchnia 420 m kw.
— odwodnienie terenu — rury betonowe 0 200 dług. 100 m.

Watry”

nabędziesz:
★ papierosy, piwa bro
warów szczecińskich,
poznańskich
i koszalińskich

W przetargu mogą brać udział wyłącznie wykonawcy z
terenu m. Słupska.
Oferty zawierające kosztorys ofertowy należy składać w
Miejskim Zarządzie Inwestycji w Słupsku, ul. M. Buczka 33 do
dnia 28.10.1992 r.

w cenach producenta,
najświeższe i najtańsze

Piwo „Lech" powyżej
100 transporterów
w cenie 7.900 zł

O terminie przetargu oferenci zostaną powiadomieni
pisemnie

Zapraszamy w godz. 8—16

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

Sławno, ul. Basztowa 4„B" tel. 71 -45
Złotów, ul. Mackowiczów 56

G-4209

Handel z „Watrą"
to przyjemność. G 4192

* ■■ m
5.30 P. nożna w SAT .1,
6.05
Mr.
Belvedere
W ATj
6.50 Quär Beet —progr.
(powt.), 6.30 AutostrawAaIwI
dla dzieci (seriale), 10.35
0 JM
da do nieba, 7.15 TauZeit
ohne
Flügel
—send Meilen Staub —
(powt.),
12.25
Kino
ser., 8.05 Planet der Gi
News
—
nowości
kinowe,
12.40
So
gesehen
ganten — ser. sf, 9.10 Gefahr am Doro-Pass —
— progr. publicystyczny, 12.45 SAT 1 News
ang. film przyg., 10.40 Im Weissen Rösel
— wiad., 12.50 Vorsicht Kamera — scenki z
(powt.), 12.30 Mini Max — ser., 13.00 Alles
ukrytej kamery, 13.20 Männerwirtschaft —
total normal — Die Bilderbuchfamilie — ser.
ser., 13.50 Raumschiff Enterprise — ser. sf
kom., 13.30 Max Monroe — Wehe, wenn er
USA, po filmie: SAT 1 News, 14.50 Black —
losgelassen (powt.), 14.20 Bill Cosby Show
Der schwarze Blitz — kanad. ser. przyg., 15.20
(powt.), 14.50 Lotterie — ser., 15.40 Der jüngste
Der totall verrückte Strassenräuber — kome
Tag — film sf USA, 17.15 Detektyw w sutannie
dia ang., 17.00 Tarzan — ser. przyg. USA,
— ser., 18.20 Weisser Herrscher über Tonga —
17.30 Baywatch — Die Rettungsschwimmer
film przyg. USA, 20.00 PRO 7 Nachrichten —
von Malibu — ser., 18.30 P. nożna — show,
wiad., 20.15 Jedno szalone lato — komedia
19.20 SAT 1 News — wiad., 19.30 Glücksrad
USA, po filmie: PRO 7 Nachrichten, 22.10
— gra, 20.15 In München steht ein HolbPredator — film sensac. USA, 0.10 Simon , räuhaus mprogr. muz., 22.00 Talk im Turm , .,,
Templar
ang.' ser. krym., Y.YO FRU 7
talk show, 23.20 SAT 1 News
wiad. (sport,
Nachrichten — wiad., 1.20 Nightstick (powt.),
23.25 Fünf vor Zwölf— reportaż ekologiczny,
3.55 Mini Max (powt.), 4.20 Vegas (powt.),, 5.05 , ,23.55 Der total verrückte Strassenräuber.,
Gene Bradley in geheimer Mission — ang. ser.
(powt.), 1.25 Smiley’s Leute — Agent in eigener
sensac., 5.30 Es darf gelacht werden — ser.
Sache, cz. 3 — ang. serial detek.
USA.
9.00 Zeit im Bild, 12.00
^
Kolumbus und die Fol7.00 Fragmenty festiwa
«C/lT
gen, dyskusja (problemy
lu Monsters of Rock,
III świata), 13.00 Zeit im
10.00 The Big Picture —
Bild, 13.10 Przegląd wy
nowości kinowe, 10.30
darzeń
tygodnia,
13.45
Przed 25 laty...
MTV’s US Top 20 Co
SRG-Tagesschau,
13.55
Sanduhr-Geschich
untdown — przeboje z USA, 12.30 XPO —
ten — progr. literacki, 14.00 KultUhr —
nowości teledyskowe, płytowe, 13.00 Fragmen
Extra, 14.30 Ukraine Spezial — reportaż z
ty festiwalu Monsters of Rock, 15.30 Week In
Kijowa, 16.00 Żeglując śladami Kolumba —
Rock — tyg. przegląd inform, muz. ze świata,
film dokum., 16.45 Amerikas Indianische Seele
16.00 Yo! MTV Raps Today — rap śhow, 17.00
— ser. dokum., 17.30 Hallo, Rolf... — mag. o
The Real World — ser., 17.30 The Big Picture —
zwierzętach, 18.00 Das schwarze Gold — hist,
nowości kinowe, 18.00 MTV’s Braun European
ropy naftowej — ser. dokum., 18.30 Tagebuch,
Top 20 — przeboje europejskie, 20.00 Saturday
18.50 Sportzeit — wiad. sportowe, 19.00 Heute
Night Live — amer. progr. rozryw., 20.30 Sport
— wiad., 19.10 Frauenstammtisch — dyskusja
w MTV, 21.00 Mieszanka muzyki soula i
na aktualne tematy, 20.15 Victor — tv spektakl
reggae, 22.00 Partyzone — muzyka taneczna
muz., 21.05 DENKmal — zgadywanka kult.,
świata, 24.00 Fragmenty festiwalu Monsters of
22.05 W Patagonii — film dokum., 22.50 Der
Rock, 2.00 Teledyski nocą.
Kommissar — ser. krym., 23.50 Lew Tołstoj:
Aktorka — reż. Stanisław Lenartowicz, grają:
6.00 Niebezpieczna za
Anna Ciepielewska, Gustaw Lutkiwicz, Zdzi
toka — kanad. ser.
sław Maklakiewicz, 0.15 Dave Brubeck in con
przyg., 6.30 Elephant
cert
jazz kameralny, 1.00 3 SAT-Schlagzeilen.
Boy — ser. wg opowieści
5.55 Alles total normal
Kiplinga, 7.00 Fun Fac
— Die Bilderbuchfami
tory — progr. dla najmłodszych, 12.00 Bar
lie (powt.), 6.20 Im Re
naby Jones — ser. detek., 13.00 Riptide —
ich der wilden Tiere —
ser. detek., 14.00 The Magician — ser., 15.00
film przyr. USA, 7.05
Filmy rysunkowe, 16.00 The Dukes of HazTausend Meüen Staub — western, ser., 7.55
zard — ser., 17.00 WWF — supergwiazdy
Planet
der
Giganten
—
ser. sf, 9.00 Oktaman
wolnej amerykanki, 18.00 UK Top 40 — ang.
Die Bestie aus der Tiefe — horror USA, 10.30
lista przebojów, 19.00 Booker — ser., 20.00
Die geibe Hölle — ang. film wojenny, 11.55 Mini
Unsolved Mysteries—progr. o nie wyjaśnionych
Max — ser., 12.25 Bill Cosby Show — ser., 12.55
zagadkach, 21.00 Cops I — reportaż o akcjach
Detektyw w sutannie (powt.), 13.50 Im Reich der
policyjnych, na żywo, 21.30 Cops II — reportaż
wilden Tiere (powt.), 14.50 Ein Thron für Chris
cd., 22.00 Saturday Night Live — amer. progr.
tine — niem.-hiszp. komedia, 16.25 Die Spur
rozryw., 23.00 Hül Street Blues — ser.
führt nach Soho — ang. film krym., 18.30
Hardcastle and McCormick — ser., 19.30 Die
Reporter — mag. inform., 20.00 PRO 7 Na
chrichten — wiad., 20.15 Nevada Smith —
6.00 Li-La-Launeland,
western USA, po filmie: PRO 7 Nachrichten,
8.00 Li-La Launebär,
22.50 Brennendes Land — film sensac. USA,
8.30 Party u Hanna Bar
0.35 Simon Templer—ang. ser. krym., 1.35 PRO
bera — ser., 9.45 Mini
7 Nachrichten — wiad., 1.45 Mike Hammer
Stars 1992 — dzieci na
(powt), 2.35 PRO 7 Nachrichten — wiad., 2.45
śladują znane gwiazdy muzyki, 10.00 Sztuka i
Die gelbe Hölle (powt.), 4.00 PRO 7 Nachrichten,
przesłanie, 10.05 Człowiek z Atlantydy —
4.10 Mini Max (powt.), 4.35 Vegas (powt.).
ser., 11.00 Opowieści Złotej Małpy—ser., 12.00
Tropikalna gorączka — ser., 13.00 Mój ojciec
7.00 Fragmenty festiwa
lu Monsters of Rock,
jest kosmitą — ser., 14.00 Davy Crockett —
10.00 Week in Rock —
western USA, 16.00 Drużyna A — ser. USA,
tyg. przegląd inform,
17.00 Muzyczna rewia Petera Krausa — mię
muz. ze świata, 10.30
dzynarodowy show muz., 18.45 Wiad., 19.10
MTV's Braun European Top 20 — przeboje
Dzień jak żaden inny, dziś: Quebec — quiz
europejskie, 12.30 XPO — nowości teledyskowe,
podróżniczy, 20.15 Zwei Supertypen in Miami
płytowe, 13.00 The Big Picture — nowości
— Die Schöne mit dem Tick — dreszczowiec
kinowe, 13.30 Fragmenty festiwalu Monsters of
USA, 21.55 Spiegel TV—mag. informac., 22.40
Rock, 17.00 The Pulse with Swatch — mag.
Prime Time — wyd. wieczorne, 23.00 Godziny
mody, 17.30 Week in Rock — tyg. przegląd
miłośd — film mag. „Playboya”, 24.00 Kanal 4
inform, muz. ze świata, 18.00 MTV’s US Top 20
— im Revier, 0.55 Mój ojciec jest kosmitą
Video Countdown — przeboje z USA, 20.00 120
(powt.), 1.20 Quincy (powt.), 2.15 Dr med.
Minutes — ciekawostki muz., koncerty na żywo,
Marcus Welby (powt.), 3.10 Hans Meiser Show
wywiady, 22.00 XPO — nowości teledyskowe,
(powt.), 4.05 Explosiv (powt.), 4.35 Dobre
płytowe, 22.30 Headbanger’s Ball — muzyka
czasy, złe czasy (powt.), 5.10 Elf ’99 (powt.).
metalowa i hardrockowa, 1.00 Fragfcenty fes
tiwalu Monsters of Rock, 2.00 Teledyski nocą.
st
0.30 Wyścigi drągów
IHRA, Norwalk, Ohio,
6.00 Hour of Power —
1.00 Baseball 1992 Ma
©
progr. relig., 7.00 Fun
jor League, 4.00 Tenis,
** ~
Factory — progr. dla
turniej Krafta — prze
najmłodszych,
11.30
gląd tyg., 4.30 Wyścigi samochodowe, Mis
World Tomorrow —
trzostwa Dunlop Rover GTI, 5.00 Go —
progr. relig.-spoleczny, 12.00 Lost In Space —
mag. sportów motorowych, 7.00 Gillette
ser. przyg. sf, 13.00 Combat — ser. wojenny,
World Sports Special — mag., 7.30 Niemiec
14.00 Trapper John — ser. komediowy, 15.00
ka Formula 3,7.50 P. nożna w Brazylii, 10.00
Eight is Enought — ser. komed., 16.00 Hotel
Motocykle zawodowe, Augsburg, 10.30 Boks,
—ser. obycz., 17.00 Hart to Hart—ser., 18.00
12.00 Bilard klasyczny, rozgrywki w Chinach,
Dzieciaki, kłopoty i my — ser. komed., 18.30
The Simpsons — ser. rys., 19.00 21, Jump
14.00 Golf PGA, Puchar Dunhilla, 16.30 Revs
Street — ser. krym., 20.00 Jenny’s War —
— brytyjski mag. sportów motorowych, 17.00
mini serial wojenny, 22.00 Entertainment To
Baseball Major Leagure, 19.00 Koszykówka
night — mag. ze świata filmu i rozrywki, 23.00
— Bundesliga, 21.00 P. nożna w Holandii,
22.00 Golf PGA, Puchar Dunhilla, 23.30 Żu
Falcon Crest — ser. obycz.
Redakcja nie odpowiada za zmiany w prożel, liga brytyjska, Bradford, 0.30 Futbol NFL
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9.35 Świat kobiet
10.00 Zespół UB 40 i Robert Pal
mer — koncert (2)
10.30 Przeboje MTV
11.00 Na życzenie — powtórki
najciekawszych programów „Dwój
ki"
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 Studio Sport: Świat sportu
— magazyn
16.55 „Wojownicze żółwie Ni
nja" — serial prod. USA (powt.)
17.20 „Kate i Allie" (7) — an
gielski serial komediowy
18.00—19.30 Program regionalny
19.30 Koncert z okazji Dnia Or
ganizacji Narodów Zjednoczonych
Giuseppe Verdi: „Requiem" Wyk.
Ork. i Chór Fiiharm. Narodow. pod
dyr. Kazimierza Korda
21.00 Panorama
21.30 Jazz Jamboree'92 — trans
misja koncertu
22.30 „Koklusz" — film fabular
ny prod, węgierskiej (1986) reż. Peter
Gardos
24.00 Panorama
0.10—1.10 Muzyka rozrywkowa

Koszalin
SOBOTA
Wiadomości: 6.05, 8.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00, 20.00
6.00 Studio Bałtyk, w nim: 6.15 5 minut o wsi i
rolnictwie 6.45 Prognoza pogody dla rybaków
7.00 B BC 9.00 Studio Kontakt 13.00 Popołudnie z
nami 15.00 Muzyka po szkole 16.00 Magazyn
katolicki 16.15 Muzyczny relaks 16.30 Audycja w
języku ukraińskim w opr. J. Muszyńskiego 17.00
Przegląd muzyczny — aud. B. Gołembiewskiej
18.00 Od osiemnastej do dwudziestej — aud. P.
Mroczka 20.00 Ireneusz Suboto zaprasza 22.00
BBC 23.00 Muzyka przed północą 24.00—3.00
Radio Koszalin nocą — aud. W. Stachowskiego.

8.30 Omówienie programu 8.35 Muzyczne prze
budzani 9.00 Minął tydzień 9.20 Muzyczny relaks
9.30 Mężczyzna z dnia na dzień — aud. D.
Pawlikowskiego 9.45 Muzyczny non-stop 10.00
W pasiece—-aud. A. Rawskiej 10.20 Wielcy twórcy
muzyki — aud. B. Gołembiewskiej 11.20 Roz
mowy... 11.30 Muzyczny non-stop 12.00 Opowie
ści wędrownicze — aud. J. Koprowski^ 12.40
Audycje Redakcji Ekumenicznej 14.00 Magazyn
Kaszubski w opracowaniu D. Sowy 15.00 Me
tronom — aud. W. Stachowskiego 15.30 Po wiejs
kich drogach — aud. Wł. Króla 16.00 Niedziela z
przebojem — aud. S. Podgórskiego 16.55 Program
na poniedziałek 21.00 Wiadomości sportowe 21.15
Muzyczny relaks 21.30 Powtórka z historii — aud. T.
Grzechowiaka 22.00 BBC 23.00 Muzyka przed
północą 24.00b-3.00 Radio Koszalin nocą.

oferty pracy:
Bobolice
tel. 187-367.

ZAKRES ROBÓT:

PH

Film pt. „Koklusz” (piątek, program
2, godzina 22.30 przedstawia problemy
dręczące węgierską rodzinę w czasie
powstania w 1956 r.

Absolwent
Uniwersytetu

MIEJSKI ZARZĄD
INWESTYCJI W SŁUPSKU

zaprasza dzieci

Tylko w hurtowniach

niemiecki
angielski

K-2710

G-4193

PROGRAM 2

NIEDZIELA

ŻYCZENIA NOCĄ

Oferty prosimy składać
w biurze GS, tel. 818-22.

Sławno, ul. Chełmońskiego 12, tel. 36-61

na kursy języka niemiec
kiego a dorosłych na kurs
zaawansowanych.
Koszalin,
tel. 41-00-28.

8.00 Dzień dobry
9.00 Wiadomości
.9.10 Mama i ja
9.25 Domowe przedszkole
9.25 Porozmawiajmy o dzieciach
10.00 „Wodzirej" — film społe
czno-obyczajowy
prod.
polskiej

Warszawa UKF 71,45 MHz stereo UKF
66,41 70,97 MHz mono od godz. 4.57 do
3.00 w niedzielę od godz. 5.57 do 2.00 w
pozostałe dni od godz. 4.57 do 2.00

0.10—3.00 Muzyka nocą 3.45 Muzycz
ny arsenał 4.50 Muzyczne wycinanki
6.00—8.15 Sygnały dnia

oraz części zamienne

PROGRAM 1

PROGRAM I

Prognoza pogody dla rybaków: 0.58,
6.28, 13.00, 21.00

w Siemyślu

odda w dzierżawę

PIĄTEK

Wiadomości: 0.05, 2.00, 3.00, 4.00,
5.00, 6.02, 6.30,8.00,9.02,10.02,11.00,
13.00, 16.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00
Komunikaty energetyczne, gazownic
twa i losowe: 7.55, 13.00, 21.00

firmy ST1HL
w szerokim asortymencie

22.00 Zawsze po 21 -ej
22.45 Wiadomości
'
23.00 Jutro w programie
23.05 Film dokumentalny
23.45 Godzina z zespołem „Status
Quo"
0.45—1.45 „Siódemka" w „Jedy
nce". Spotkania z wielkimi pisarzami:
„Joseph Conrad"

8.00 Panorama
8.10 Program lokalny
8.40 „Wojownicze żółwie Nin
ja" — serial animowany dla dzieci
9.05 Benny Hill — angielski pro
gram rozrywkowy

Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc Chłopska”

Pilarki spalinowe
i elektryczne

6.00 Georgie — ser. anim. (ost.), 6:45 Archie
— ser. anim., 7.10 Piff i
Herkules — ser. anim.,
7.30 Cubitus — ser.
anim., 8.00 Klack — telegra dla dzieci i
rodziców, 8.45 Maus reiss aus—teleshow dla
dzieci, 9.00 Nastolatki z Beverly Hills — ser.
anim., 9.30 Lucky Luke — ser. anim., 10.00
Piotruś Pan 4- ser. anim., 10.30 Kapitan N
(1) — ser. anim., 11.00 Marvel Universum —
seriale anim., 12.25 Michel Vaillant — ser.
anim., 12.50 Żółwie mutanty, rycerze Ninja
— ser. anim., 13.20 Winspector — ser. tv
(ost.), 13.45 Amerykańscy gladiatorzy (ost.)
sportowy teleshow, 15.00 Jeździec na
motorze — ser., 15.55 Drużyna A — ser.,
16.50 21, Jump Street — ser., 17.45 Cena jest
właściwa — teleturniej, 18.15 Potyczki ro
dzinne — gra, 18.45 Wiad., 19.15 Beverly
Hills, 90210 — ser., 20.15 Teatr, 22.00 Die
Gailtalerin—progr. rozrywkowy, 23.00 Ero
tyczny film tygodnia wybrany przez telewi
dzów spośród trzech propozycji, 0.30 Ehepa
ar sucht Gleichgesinntes — film erot. RFN,
2.00 Tutti Frutti — erotyczny teleshow, 2.45
Różowa seria — franc, ser. erot., 3.20 Eroty
czny film tygodnia, 4.40 Ehepaar sucht Gleichgesinntes (powt.), 5.55 Film animowany.
stiff,-..

0.30 Motocykle zawo
dowe, Springfield, Illionois, l.OOTajskikickbo
xing, 2.00 Futbol NFL
1992, 4.00 Bilard klasy
czny w Chinach, 6.00 Wyścigi motorówek F
3000 we Francji, 7.00 Pokaz skoków Pavarotti
IT, 8.00 Wyścigi samochodów turyst. w Nie
mczech, 9.00 Wyścigi motorówek F 3000 we
Francji, 11.00 Go — mag. sportów motoro
wych, 11.00 Fascynacja sportami motorowy
mi, 12.00 Gillette World Sports Special —
mag., 12.30 Futbol NFL — przegląd tygod
nia, 13.00 Baseball 1992 —mag. tygodniowy,
14.00 Golf PGA, turniej Dunhilla, 16.30 Wy
ścigi drągów, THRA, 17.00 Baseball 1992
Major League, 18.50 Powersport Internatio
nal — mag. sportów motorowych, 19.50 P.
nożna w Brazylii, 22.00 Golf PGA, 23.30
Wyścigi samochodów turyst. w Niemczech.

^ AT 4
mJL
* Iw*

Idffal

6.15 P. nożna w SAT 1
(powt.), 7.15 Quär Beet
— progr. dla dzieci (seriale), 11.00 Piękna i bes

tia— ser. fantasy, 11.50
Glücksrad
gra (powt.), 12.30 Forum gosp.,
13.00 SAT 1 News — wiad., 13.05 Auf und
Davon — show podróżnicze, 13.35 Dr Kulani —
Arzt auf Hawaii — ser., 14.30 Männerwirtschaft
— ser. famil., 15.00 Der Mann, von dem man
spricht — austr. komedia, 16.30 Dröschers Tier
welt — progr. o zwierzętach, 17.00 Herz ist
Trumpf — gra, 17.30 Punkt, Punkt, Punkt —
progr. rozryw., 18.00 P. nożna w SAT 1, 19.20
SAT 1 News — wiad., 19.30 Glücksrad — gra,
20.15 Zeit ohne Flügel — film tv USA, 22.05
Mann-o-Mann — show, 23.05 Sexreport blut
junger Mädchen — niem.-austr. film erot., 0.35
SAT 1 News—wiad. i sport, 0.40 Mädchen beim
Frauenarzt (powt.), 2.05 Sexreport blutjunger
Mädchen (powt.), 3.30 Piękna i bestia (powt.),
4.20 Dr Kulani — Arzt auf Hawaii (powt), 5.10
Zwei Herren Dick und Doof (powt.).
9.00 Zeit im Bild, 13.00
Zeit im Bild, 13.10 3
SAT-Börse
(powt.),
13.35 Tips und Trends
(powt.), 14.10 Bettkan
tengeschichten — ser. dla dzieci, 14.40 Spannagl and Sohn — ser. tv, 15.05 Mag. kulinar
ny, 15.30 Sportzeit extra, 17.20 Junge über
Bord — film fab. USA, 19.00 Heute — wiad.,
19.20 3 SAT-Studio — wywiad na żywo, 19.30
Wolfgang Amadeus Mozart: Wesele Figara —
opera, 20.40 Der zerbrochene Regenbogen —
film dokum., 23.25 Günter Grass czyta fragmen
ty swojej powieści pt. „Szczurzyca”, 0.20 Das
aktuelle Sport-Studio, 1.40 3 SAT-Schlagzeilen.
.
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GŁOS POMORZA — magazyn

W Słupskiem

Dziś w Przechlewie
Mimo że istnieje możliwość wyboru i nikt nie stawia oporu, lekcjami
etyki w szkołach średnich w województwie słupskim zainteresowa
nych jest niewielu uczniów. Zdecydowana większość uczęszcza na
lekcje religii. Tych, którzy wybrali kreskę na świadectwie, jest tylu, co
tych, którzy zdecydowali się na etykę. W sumie potwierdza się opinia,
że jesteśmy społeczeństwem katolickim — poinformowano nas w
słupskim Kuratorium Oświaty.
Stwierdzenia te dotyczą głównie
uczniów szkół średnich, bo dotąd
tylko na ich temat zebrano dane
statystyczne. W przypadku szkół
podstawowych odsetek uczniów
wybierających lekcje etyki albo nie
uczęszczających w ogóle na zajęcia
z etyki lub religii będzie prawdopo
dobnie jeszcze mniejszy, gdyż —jak
twierdzą pracownicy Kuratorium Oświaty — większość rodziców bar
dzo pilnuje, aby ich dzieci przy
stąpiły do komunii świętej i
bierzmowania.
Już teraz natomiast wiadomo, że
zajęcia z etyki wybrali przede wszy

stkim licealiści. Najwięcej, bo aż 48
uczniów zdecydowło się brać udział
w lekcjach etyki w Liceum Ogólno
kształcącym nr 1 w Słupsku. 37 osób
uczęszcza na nie w Liceum Ogólno
kształcącym nr 2 w Słupsku. Więk
sze zainteresowanie etyką wykazali
też uczniowie Zespołu Szkół Drzew
nych w Słupsku (30 osób), Zespołu
Szkół Kolejowych w Słupsku (27 osób), Zespołu Szkół Mechanicznych
w Miastku (29 osób), Zespołu Szkół
Gastronomicznych w Słupsku (22 osoby). W pozostałych przypadkach
decyzję taką podjęło zaledwie kilku
uczniów. W sumie etykę wybrało
240 osób. (maz)

Pieniądze leżą odłogiem
Rejon lęborski uznany został za
szczególnie zagrożony bezrobo
ciem a Rejonowe Biuro Pracy w
Lęborku otrzymało z państwo
wego Funduszu Pracy dodatko
wo 9.800 min zł na organizowa
nie aktywnych form przeciw
działania bezrobociu.
Razem
więc z wcześniejszą kwotą biuro
dysponuje 13.850 min złotych.
Najwięcej, bo 6,9 mld złotych prze
znaczono na prace interwencyjne,
3,4 mld zł na roboty publiczne, 2,2
mld na szkolenia i 1,3 mld na pożyczki
dla osób podejmujących działalność
gospodarczą.
Wykorzystanie pieniędzy na roboty
publiczne nie jest łatwe, bo nie wszy

stkie gminy przygotowane są finan
sowo, a one ponoszą koszty inwes
tycji, materiałów, urządzeń, maszyn
itp. Biuro pracy płaci tylko za pracę
bezrobotnych. Najbardziej zaawan
sowane są roboty w gminie Potęgo-

Lębork
wo, najsłabiej wygląda to w Łebie.
Co prawda Łeba ma najniższe bez
robocie, ale jak powiedziała nam kie
rownik biura pracy p. Krystyna Mazur,
bezrobotnych można by wykorzystać
tam np. do obsadzania wydm.
Kłopoty są także z wykorzystaniem
pieniędzy przeznaczonych na prace

Słupsk. W Urzędzie Miejskim pracują juz komputery. Na razie zainstalowano je w Wydziale Finansowym
aby usprawnić obliczanie wielkości wpływów i wydatków budżetowych. W ten sposób kasa miejska będzie
pod stalą kontrolą.. Niedługo komputery zaczną też funkcjonować w Wydziale Geodezji i Gospodarki
Gruntami. W sumie w tym roku Rada Miejska w Słupsku na komputeryzację magistratu przeznaczyła 500
milionów złotych. Być może pieniędzy będzie jeszcze więcej, jeśli wojewoda słupski pozytywnie zareaguje na
wniosek pani prezydent Teresy Krasowskiej, która przed kilkoma dniami wystąpiła doń z prośbą o
sfinansowanie komputeryzacji wydziałów Urzędu Miejskiego, realizujących zadania zlecone przez władze
wojewódzkie. Chodzi o 250 milionów złotych. Suma ta pozwoliłaby usprawnić działalność Wydziału
Rozwoju Gospodarczego i Handlu oraz Wydział Spraw Społecznych, (maz)
Na zdjęciu, pracownica Wydziału Finansowego podczas wpisywania danych do pamięci komputera.

Fot. Jan
interwencyjne. Zakłady nie mając za
pewnionej pracy dla własnych załóg,
nie mogą przyjmować pracowników
interwencyjnych i nic dziwnego, że
prawie 4 mld zł przeznaczone na
ten cel leżą na razie nie wykorzy
stane!
Nie ma kłopotów z kredytami i
szkoleniem. Obecnie prowadzi się aż
12 kursów, na które uczęszcza ponad
300 osób. Są to kursy komputerowe,
księgowych, zarządzania i wielozawodowe. Bezrobotni uczęszczający
na te kursy dostają 115 proc. zasiłku,
najprawdopodobniej przedłuży im się
też prawo do pobierania zasiłku o czas
trwania kursu, nie krócej jednak niż 1
miesiąc. Ukończenie kursu ma też
zwiększyć szanse uzyskania pracy. 0kazuje się jednak, że tylko nielicznym,
którzy skończyli kurs bankowości i
kurs dla sekretarek zorganizowany
przez biuro kilka miesięcy wcześniej,
udało się znaleźć zatrudnienie, (wb)

Maziejuk

Misterium
Katharsis
W stanie medytacji można znieczu
lić ból, sterować własną fizjologią,
przyspieszyć regenerację organizmu
— mówi Georgij Kriszczew, mag, mis
tyk, uzdrowiciel. Zanim wyjechał z
Rosji, wszystkie rzeczy porozdawał
znajomym. Długi przebaczył. Zam
knął medyczny gabinet na klucz —
pełen darów za pomoc. Z małą wali
zeczką w garści i biletem w kieszeni
poszedł pomodlić się w intencji
szczęśliwej podróży i wyruszył w
świat.
W sobotę, 17 bm. poprowadzi swój
niezwykły spektakl „Misterium Ka
tharsis" w usteckim kinie „Delfin"
(początek, godz. 19.00). Nazajutrz
spotka się w MDK z mieszkańcami
Bytowa, (mim)

Okradli muzeum

sta/y się w ostatnich kilku tygodniach

— Sprawa jest dla nas, muzealników,
nieprzyjemna i stresująca — usłyszeliśmy
od pani Piotrowskiej z Muzeum Pomorza
Środkowego w Słupsku. — To, co podaje
policja, może nie być pełnym rachunkiem
strat. Bo bywa tak, że dopiero po jakimś
czasie okazuje się, co jeszcze zginęło. Do
tychczas złodzieje jakoś omijali naszą pla
cówkę. Ot, ginęły rynny, kiedyś dzieci pobuszowały w młynie zamkowym, ale to
było dawno...
Zdarzenie najświeższej daty miało miejs
ce w nocy z 13 na 14 bm. Sprawcy, jeszcze
nie znani policji wykorzystali okratowanie
parterowego okna, po którym jak po drabi
nie dostali się na piętro przyzamkowego
dworku. Wybili szybę w gabinecie dyrek
tora MPS i weszli do środka. Stamtąd
złodzieje przedostali się do innych pomie
szczeń dworku i przyległej Bramy Młyńs
kiej. Zdarzyło się coś zdumiewającego: nie
zginął żaden zabytkowy przedmiot. Ukra
dziono najzupełniej współczesne przed
mioty: akumulatory do wideokamery oraz
dwa oświetlacze halogenowe. Policzona
naprędce suma strat wynosi co najmniej 15
min zł. Można powiedzieć, że złodziejami
nie byli kolekcjonerzy staroci, ani znawcy
zabytków, (wir)

Uciążliwością dla mieszkańców Sławna

W „MIAMI NICE"
TO WIECZÓR I NOC
PEŁNE ATRAKCJI
zabawa do białego rana
• wybory miss „Miami Nice ’92”
Początek godz. 21
10% zniżki przy bilecie wstępu dla
każdego, kto przyniesie zabawkę w
dobrym stanie, którą „Miami Nice”
przekaże chorym dzieciom
w Przetocku.
G-4158-0

Sportowy weekend

Lekkoatletyka
Biegi przełajowe „Grand Prix" dla roczników
1980-82 —w Słupsku (sobota, godz. 13, Lasek
Północny)

Piłka nożna

Telefony
Słupsk: 991 — Pogotowie Energetyczne,
992 — Pogotowie Gazownicze, 993 — Pogo
towie Ciepłownicze, 994 — Pogotowie Wod
nokanalizacyjne, 997 — Policja, 998 — Straż
Pożarna, 999"— Pogotowie Ratunkowe, pod
stacja przy ul. Banacha, tel. 43-13-71,913 —
Biuro Numerów, 995 — Automatyczna Infor
macja Paszportowa, Informacja Kolejowa,
933 — Pociągi przejeżdżające do Słupska,
934 — Pociągi odjeżdżające ze Słupska, In
formacja o komunikacji miejskiej MZK w
Słupsku — 240-60, Pogotowie weterynaryj
ne, tel. 226-31. Alkoholowy telefon zaufania
242-78 czynny w godz. 16—20 (wtorki i
czwartki). Telefon zaufania 280-35 czynny w
godz. 15—20, soboty 9—14, niedziela 9—19

Usługi
POGOTOWIE SZKLARSKIE (cało
dobowe) SŁUPSK, ul. Mostnika 7, tel.
435-593

„ADA" KOMPUTEROWY BANK IN
FORMACJI (całodobowy) —usługi—han
del—produkcja, tel. 434-316
TELENAPRAWA — przestrajanie w domu
klienta. Słupsk i okolice tel. 241—97
„INSAT" montaż anten satelitarnych, po
miary opracowania w zakresie ochrony śro
dowiska (hałas), Słupsk, tel. 434-895
SERVISCO — przesyłki ekspresowe krajo
we i zagraniczne, Słupsk, ul. Andersa 5 F, tel.
43-46-79. Koszalin, ul. Jantarowa 8
tel. 43-00-42
NAPRAWA LODÓWEK I ZAMRAŻA
REK— szybka, tania. Tadeusz Piotrowski, ul.
Piłsudskiego 4, tel. 433-731

INSTALATORSTWO SANITARNE CO,
GAZ, Słupsk, tel. 442-085

POMOC

nąć, czy trzeba brać butelki, czy też mleko

Fot. Zbigniew Bielecki

będzie w woreczkach foliowych, czyli tzw.
rękawach.

Zapomogi dla poszkodowanych
Mleko w rękawach przez III Rzeszę

Fot. Jan Maziejuk

SOBOTA 17 PAŹDZIERNIKA BR.

Ogólnopolski Turniej o Puchar Bałtyku — w
Rędzikowie k. Słupska (sobota godz. 10.30 —
turniej par na imp, godz. 16 — turniej drużynowy,
niedziela godz. 10 —turniej par, klub garnizonp-

zakupy... mleka. Nigdy nie można zgad

Zagadka:jest to tablica oznaczająca granicęjakiejś gminy w woj. słupskim. Jakiej?

NICI^

Brydż

Jesień, to pora roku szczególnie nie łubiana przez rybaków. Coraz częstsze sztormy
uniemożliwiają wyjście w morze, (bz)
Na zdjęciu: powrót jednego z usteckich kutrów z połowu.

Jeśli mleko jest w „rękawach” nie
można w sklepie zostawić butelek, bo
personel po prostu nie ma ich gdzie
ustawiać. Trzeba więc wracać z nimi do
domu. Jeśli butelki pozostawi się w domu,
trzeba przewidzieć odpowiednią kwotę na
ewentualny zastaw. W ten sposób ludzie
gromadzą w domach zapas butelek od
mleka, których nie można potem zbyć i
narzekają coraz bardziej. A może Spół
dzielnia Mleczarska pomyślałaby o jakiejś
regule, tzn. w określone dni tygodnia
mleko w określonym opakowaniu?, (jes)

MUH

Turniej w ramach rozgrywek o mistrzostwo I ligi
w Słupsku (niedziela godz. 9, sala SP 16, ul.
Zaborowskiej). Udział biorą: Warta Gorzów Wlkp.,
AZS AGH Kraków i miejscowy Piast.

Chrześcijańsko-Demokratycznego
łeczno-politycznym i gospodarczym
w kraju, a przede wszystkim w woje
wództwie, roli jaką powinni odgry
wać ludzie kierujący się naukami Koś
cioła katolickiego. Poszukiwano for
muły współpracy i współdziałania z
innymi partiami i organizacjami uzna
jących ten sam system wartości
chrześcijańskich, demokratycznych i
polskich.
Zjazd ocenił dotychczasową dzia
łalność w województwie oraz ustalił
kierunki pracy na najbliższy okres, (a

grody. Do wylosowania będzie
radiomagnetofon, ufundowany
przez p. Witolda Zblewskiego,
nagrody od gościa specjalnego
naszego spotkania — senatora
RP Mieczysława Włodyki. Miejs
cowi sponsorzy ufundowali ró
wnież wiele nagród, których wa
rtość przekracza kwotę kilkunas
tu milionów złotych. Centrala
nasienna ufundowała na przy
kład dwa kwintale sadzeniaków
„Orlika" w superelicie, a wi^c
rarytas dla działkowiczów. .
konkursie piosenki dla przed
szkolaków zwycięskie przed
szkola otrzymają odtwarzacze
wideo. Wystąpi artysta kabare
towy Jan Wanago. Bawić też pa
ństwa będą zespoły przedszkola
ków.
Impreza zakończy się zabawą
ludową. Prosimy więc o przyby
cie najpierw na stadion, a potem
do hali sportowej. Do zobacze
nia! (kor)

Badminton

Zjazd Polskiego Forum
W Słupsku odbył się I Zjazd Pol
skiego Forum Chrześcijańsko-Demo
kratycznego, podczas którego wybra
ne zostały władze. Prezesem został
Józef Majkowski ze Słupska, zaś w
skład pięcioosobowego zarządu we
szli: Andrzej Chart z Lęborka —'wice
prezes, Romuald Dyczewski — sek
retarz, Janusz Łosiński — członek,
poseł Władysław Staniuk (wszyscy ze
Słupska) oraz Jerzy Ziętara ze Sław
na. Podczas Zjazdu dyskutowano o
zachodzących zmianach w życiu spo

W Przechlewie organizujemy
wspólnie z Radą Gminy, Urzę
dem Gminy i RG LSZ imprezę,
która rozpocznie się dzisiaj (so
bota) o godzinie 11. meczem old
boyów Koczała — Przechlewo —
na boisku „Brdy". Potem będzie
wielki turniej wsi, w którym sta
rtować będą zespoły z ośmiu so
łectw.
O 15. w hali sportowej miejs
cowej szkoły rozegramy mecz pi
łki nożnej z radnymi Przechlewa.
016.30 rozpocznie się nasze spo
tkanie z Czytelnikami, w trakcie
którego będzie można porozma
wiać o naszej gazecie, o proble
mach gminy. Żywą reakcję
wzbudzą na pewno wywiady z
przewodniczącym Rady Gminy i
wójtem. Przewidujemy kilka cie
kawych konkursów, między in
nymi „Czy znasz „Głos Pomo
rza"?, specjalny konkurs dla
dzieci. Za zwycięstwa przewi
dziane są ciekawe i cenne na-

Otrzymaliśmy pismo od sekretarza Za
rządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Po
laków Poszkodowanych przez III Rzeszę
Niemiecką — Henryka Zaręby, który infor
muje, że Zarząd przystąpił do wypełniania
kart kwalifikacyjno-weryfikacyjnych. Ze
brane wnioski w liczbie 900 przesłane będą
do Fundacji i dopiero po ich zweryfikowa
niu zostaną naliczone zapomogi. Każdego
zainteresowanego Fundacja powiadomi o
przyznanej wysokości zapomogi ze wska
zaniem banku, w którym będzie można
pobrać należność. W prasie lokalnej ukaza
ła się informacja podająca adres i telefon
Rejonowej Komisji Weryfikacyjnej miesz
czącej się w Gdańsku, która swoją działal
nością obejmuje też województwo słups
kie. Ta wzmianka prasowa wprowadziła
zamieszanie i dezinformację, gdyż zada
niem tej komisji jest prowadzenie weryfika
cji tych osób, które nie są zrzeszone w
stowarzyszeniu lub związku, a są poszko
dowane. Tylko one mogą zgłaszać się do tej
komisji.
Słupsk. W sobotę, 17 bm. sklepy spoży
wcze pracują następująco:
W godz. 6—22 dyżuruje sklep „Agat"
przy Starym Rynku. W godz. 7—20.30
sklep nr 70 przy ul. Królowej Jadwigi, w
godz. 7—22 spożywczo-monopolowy
przy ul. Kotarbińskiego 6. W godz. 6—19
„Continental" przy ul. Mickiewicza 42, W
godz. 7—13 „BIS" przy ul. Arciszews
kiego, a do godz. 15 — sklep przy ul.
Piłsudskiego. W godz. 7—21 „Mini-Market" przy ul. Gdyńskiej. W godz. 8—11
sklep przy ul. Wiatracznej. W godz. 8—12
sklep przy ul. Partyzantów 33. W godz.
7—16 „Stella-Market" przy ul. Sportowej
6. W godz. 8—13 sklepy przy ul. Sobies
kiego, Grottgera (nr 89), „Mikrus" przy ul.
11 Listopada. W godz. 8—14 „U Wojtka"
przy ul. Zamenhofa i pawilon przy ul. Zyg
munta Augusta 16. W godz. 8—15 przy ul.
Obrońców Wybrzeża, Mieszka I, Piłsuds
kiego, Królowej Jadwigi, Małachowskie
go, Racławickiej, Kulczyńskiego, Braci
Gierymskich, Szczecińskiej (sklep 2), Ka
szubskiej, Starzyńskiego (sklep 8), „ABC"
przy ul. Hubalczyków, „Awax" przy ul.
Norwida. W godz. 8—16 pawilon przy ul.
Pstrowskiego 8, sklep przy ul. Wiejskiej 6 i
Jodłowej 37. W godz. 8—18 „Market-Sawa" przy ul. Gwardii Ludowej i sklep
przy ul. Nowowiejskiej. W godz. 8—20
przy ul. Słowackiego. W godz. 8—19
„Market" przy ul. Starzyńskiego.
Delikatesy „świt" przy ul. Tuwima i
JJ Olszewskich przy ul. Kołłątaja czynne
całą dobę. DT „Słowiniec” przy ul. Sien

Zgłaszający się muszą przedstawić takie
same dokumenty, jak na komisji wojewó
dzkiej w Słupsku. Ci, którzy są już zweryfi
kowani lub oczekują na weryfikację nie
mają obowiązku zgłaszania się do Gdańs
ka. Jednocześnie informujemy, że w przy
padku weryfikacji na podstawie źeznań
świadków, jeden ze świadków musi dołą
czyć dokument odbity na ksero potwier
dzający wspólną pracę. Wówczas zeznanie
jest wiarygodne. Takie wymagania stawia
Fundacja, która pobyt w obozach stalagu
uznaje jako prace przymusowe.
Podajemy terminy weryfikacji w 1992 r.
— 30 października, 13 i 27 listopada oraz
18 grudnia. Wydawanie legitymacji, pobie
ranie składek i wszelkie informacje udziela
ne są w każdą środę w pokoju nr 101
Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto tego sa
mego dnia tygodnia przyjmowane są uzu
pełnienia dokumentów w pok. 639 (VI
piętro) w godz. 8.30—13.30. (fen)
kiewicza 20 w godz. 10—15. Sklep „Tele-Kram" przy al. Sienkiewicza w godz.

10—15.

Usługi: zegarmistrz przy ul. 3 Maja 76 w
godz. 11—17.
Mięsno-wędliniarskie
w
godz.

8—15.

Sklep „Jantar" przy ul. Zygmunta Au
gusta 71 w godz. 7—21 (również w nie
dzielę).
W niedzielę, 19 bm. w godz. 8—13
pracują sklepy spożywcze przy ul. Szyma-

Informator
handlowy
nowskiego, Mickiewicza (sklep 49), Koś
ciuszki, 3 Maja 77, Lelewela, Zygmunta
Augusta 62 i 16, Jodłowej 37. W godz.
7—15 „Continental" przy ul. Mickiewicza.
W godz. 8—12 przy ul. Partyzantów 33,
Sportowej 6, Wojska Polskiego 52, Hen
ryka Pobożnego, Norwida, „Awax", Hubal
czyków. W godz. 8—16 przy ul. Szczeciń
skiej i Braci Gierymskich. W godz. 8—18
przy ul. Kotarbińskiego 6. W godz. 12—18
„Delikatesy" przy ul. Nowobramskiej i Mar
ket przy ul. Starzyńskiego. W godz.
7—20.30 sklep przy ul. Królowej Jadwigi.
Ustka. W sobotę, 17 bm. w godz.
6—13 pracuje sklep „U Janusza" przy ul.

Pomorska Liga Oldboyów — w Słupsku CZA
RNI/GRYF — OSiR/JANTAR Ustka (sobota,
godz. 15, stadion PKP, ul. Krzywoustego).
Liga „szóstek" — w Słupsku (19.10) MZK —
Delta (godz. 15.30), Iskra — Pomorzanka (godz.
16.20), wtorek — (20.10) SFM-ZNMR (godz.
15.30), Student— MPEC (godz. 16.20), czwartek
(22.10) Student—Delta (godz. 15.30),ZNMR —
Zakł. Gaz. (godz. 16.20). Wszystkie mecze na
boisku osiedlowym, ul. Pstrowskiego (za mote
lem). Liga piłkarskich „5” — w Słupsku (21.10)
o godz. 15.30 zmierzą się: SP 16 I — SP 9, SP 11 —
SP 16 II, SP 18 — SP3, SP 1 —SP 14, SP 5 — SP
2. Gospodarze spotkań wymienieni są na pierw
szym miejscu.

Piłka ręczna
Strefowy turniej makroregionu pomorskiego
młodziczek — w Słupsku (sobota godz. 10, sala
SP 14, ul. Banacha 5). Grają: AKS Gdynia, Wierzy
ca Starogard Gdański, SP 35 Gdańsk i SP 14
Słupsk. Liga makroregionu pomorskiego juniorek
młodszych — w Słupsku MKS SŁUPIA — MKS
Kwidzyn (niedziela, godz. 14, sala SP 14, ul.
Banacha 5).

Siatkówka
I liga „A” kobiet — w Słupsku CZARNI — STAL
Mielec (sobota, godz. 17, niedziela, godz. 11.30,
halą ul. Grottera 18). II liga kobiet — w Słupsku
AZS WSP— RADOMKA Radom (sobota, godz.
17.30, niedziela, godz. 11, hala WSP, ul. Ar
ciszewskiego 22). Liga międzywojewódzka męż
czyzn — Lęborku POGOŃ — START Starogard
Gdański (niedziela, godz. 15, sala ZS Rolniczych,
ul. Warszawska 17).

Szachy
Rozgrywki w szachach aktywnych—w Słupsku
(sobota i niedziela godz. 10, sala Komendy Woje
wódzkiej Policji, ul. 3 Maja 1. (fen)

Grunwaldzkiej, „ABC" przy ul. Marynarki
Polskiej. W godz. 7—20 „Pod Syrenką"
przy ul. Marynarki Polskiej i nr 13 przy ul.
Grunwaldzkiej. W godz. 6—16 przy ul.
Małej, Brzozowej, Grunwaldzkiej (sklep
1), Marynarki Polskiej, Wróblewskiego,
Dunina, Walki Młodych. W godz. 7—16
„Aga" przy ul. Darłowskiej. W godz.
6—20 przy ul. Banacha, a do godz. 22
„Cama" przy ul. Marynarki Polskiej. W
godz. 6—23 Delikatesy przy ul. 9 Marca.
W godz. 20—24 przy ul. Leśnej. W godz.
12—22 przy pl. Dąbrowskiego. W godz.
6—18 przy ul. Darłowskiej.
Mięsne w godz. 8—13. Piekarnie pry
watne w godz. 7—16.
W niedzielę, 18 bm. w godz. 7—13
DH „Bałtyk" przy ul. Grunwaldzkiej, „Sto
krotka" przy ul. Brzozowej. Do godz. 13
przy ul. Marynarki Polskiej („W Dołku").
W godz. 8—20 „Delikatesy" przy ul
9 Marca. W godz. 8—20 „Mini-Market"
przy ul. Kopernika 19. W godz. 16—21
przy ul. Walki Młodych. W godz. 14—22
sklep przy pl. Dąbrowskiego. W godz.
8—15 „Alicja" przy ul. Marynarki Polskiej.
Lębork. W sobotę sklepy pracują wg
własnych harmonogramów.
W niedzielę, 18 bm. w godz. 7—10
dyżuruje sklep spożywczy przy‘ul. Wolno
ści, Okrzei, Czołgistów. W godz. 10—15
piekarniczy przy ul. Staromiejskiej.
Nocny przy ul. Armii Krajowej w sobo
tę w godz. 14—2, w niedzielę w godz.
14—24. (a)

DROGOWA

(całodobowa)

Słupsk, tel. 279-40, 211-46

Dyżury
SŁUPSK: „STAROMIEJSKA' ul. Stary
Rynek 5, tel. 249-32
LĘBORK: „POD WAGĄ", ul. Tczewska,
tel. 622-804
USTKA: „PANACEUM", ul. Kopernika
18, tel. 144-367
MIASTKO: „POD LIPAMI", ul. Dwor
cowa, tel. 22-56
BYTÓW: „POD ORŁEM" ul. Wojska Po
lskiego 27 tel. 25-55
CZŁUCHÓW: „NOWA", ul. Sobieskiego
1, tel. 11-78
SŁAWNO: „REMEDIUM", ul. Mielczarskiego 2, tel. 79-92

Wystawy
SŁUPSK: MUZEUM POMORZA ŚRO
DKOWEGO czynne 10—16, Zamek Książąt
Pomorskich: „Skarby Książąt Pomorskich",
„Sztuka dawna Pomorza od XIV do XVIII
wieku", „St.l. Witkiewicz — firma portreto
wa", „Insygnia miast polskich", MŁYN ZA
MKOWY:* rr,'u,lu,B
„Kultura 1i OŁ.lur\a
sztuka lUUUWd
ludowa ruillUIZtl
Pomorza
Z
Środkowego", „Kwiaty wsi polskiej",BWA
BASZTA CZAROWNIC: Tadeusz Glaza
Chojnic — rysunek KLUB MPiK: Grafika
Mirosława Jarugi, MOK: stała galeria twór
czości plastycznej dzieci — „Martwa natu
ra",MCK: kawiarnia czynna 14—22, Krzysz
tof Grzesiuk z Lęborka — akwarele

BYTÓW: MUZEUM ZACHODNIO KA
SZUBSKIE czynne 10—15, „Kultura mate
rialna Kaszubów Bytowskich",„Współczesna
sztuka ludowa Kaszubów", Bogdan Kraśniewski z Torunia — malarstwo
KLUKI: SKANSEN czynny 9—15, „Kul
tura i sztuka ludowa Słowińców"

USTKA: BWA BAŁTYCKA GALERIA
SZTUKI — Tadeusz Glaza z Chojnic —
malarstwo

SŁUPSK: MILENIUM (tel. 251-91) —
„Stój! bo mamuśka strzela" — (USA, 1.15), g.
17.00, „The Doors" (USA, 1.18), g. 19.15 —
niedziela LEKTURY NA EKRANIE — „W
pustyni i w puszczy" cz. I g. 15.00
USTKA: DELFIN (tel. 144-677) — „Wojo
wnicze żółwie Ninja" (USA), g. 17.00, „Pan
ny i wdowy" (pol., I. 15), g. 19.00
LĘBORK: FREGATA (tel. 622-084) —
„OBCY 3" (USA, I. 15), g. 19.00, 21.00
BYTÓW: ALBATROS (tel. 25-17) —
„Mucha 2" (USA, I. 15) g. 18.00
SŁAWNO: SŁAWIEŃSKI DOM KUL
TURY — sobota „Oszukana" (USA), q
17 30

'

U

O#* Wideo
SŁUPSK:
MAGIC, ul. Findera 3 (WDK)
kasety wideo, audio, CD, itp. zaprasza co
dziennie 12—20, niedziela 16—20, tel
235-38
„ASTERIX",w kinie „MILENIUM" kasety
wideo, płyty kompaktowe, czynne 11—20
„MAX" — ul. Sienkiewicza 15a, czynna:
poniedz.—sobota 12—20 (sprzedaż kaset z
licencją na wypożyczanie), ul. Kopernika
(ROT) czynna: poniedz.—piątek 10—18, so
bota 10—15, ul. Wolności (targowisko)
czynna: poniedz. — piątek 9—18, sobota
9—14
„PACO" Słupsk, ul. 3 Maja 22 (MCK)
czynna codziennie 10—19, niedziela 10—15,
Filia—Łeba, ul. Kościuszki 42, Filia Kępice —
ul. Szkolna 2. (Teb)

Ł
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Koszyk emeryta
Trochę wikliny, sznurka za grosze —
To emeryta polskiego koszyk.
W koszyku — jakieś skromne sprawunki
No, i — rachunki! No i rachunki!

Sandra
30-letnia dzisiaj Sandra Launer, któ
ra związała się z kompozytorem fran
cuskim Michaelem Cretu (razem stwo
rzyli duet „Enigma”) mieszka obecnie
wraz z nim na wyspie Ibizie. Ostatnio
bardzo źle sypiała, a jak twierdzi, nie
mogła zasnąć ze strachu. Okazało się,
że to jakiś Rumun wdarł się do ich
posiadłości. Obozował tam podobno
osiem tygodni zupełnie nie zauważony.
Pewnego dnia pojawił się jednak w ich
ogrodzie, w którym akurat przebywali i
domagał się, aby Michael nauczył go
gry na instrumencie.
— Później znaleźliśmy w jego obo
zowisku wiele przedmiotów pochodzą
cych z naszego domu — mówi Sandra.
Zaangażowali po tym zdarzeniu ochro
niarza, który regularnie patroluje teren
posiadłości.
Teraz Sandra sypia do godziny trzy
nastej. Może się tym rozkoszować, bo
jak twierdzi, ona i Michael należą do
ludzi, którzy prowadzą nocny tryb ży
cia. Pracują w studiu nagraniowym do
wczesnych godzin rannych. Po wstaniu
z łóżka Sandrze nie brakuje nigdy czasu
na relaks. Najpierw zawsze pływa, a
później odwiedza swych, mieszkają
cych w pobliżu, rodziców. Często też
urządza sobie przejażdżki swoim no
wym BMW 21 albo wypływa łodzią

Za gaz i światło. Za ciepłą wodę.
Za ogrzewanie, gdy niepogoda.
W koszyku — groźne grasują hieny:
Rosnące ceny! Rosnące ceny!
wraz z mężem na sąsiednią wyspę Formenterę. Niedawno Frank Farian, pro
ducent hitów i przyjaciel małżeństwa
Cretu, zaprosił ich do uczestnictwa w
przyjęciu, jakie wydał z okazji srebr
nego jubileuszu w „Melibu Beatch”.
Zachodnioniemiecki „Bild Zeitung”
napisał, że małżeństwo Cretu „pokaza
ło się na tym przyjęciu znowu pogodzo
ne”. Wcześniej inne gazety rozpisywały
się o tym, że Sandra i Michael często się
kłócą i dochodzi między nimi do wielu
nieporozumień. Sandra śmieje się jed
nak z tych plotek i mówi: „Jest to
zabawne. Przecież my się wspaniale
rozumiemy i nigdy się nie kłócimy”.
Fani Sandry z niecierpliwością ocze
kiwali na nowe przeboje. Wprawdzie
nowych przebojów jeszcze nie ma, ale w
bieżącym miesiącu na rynku muzycz
nym pojawił się krążek pt. „Sandra —
Greatest Hits”. Znajduje się na nim 18
jej największych przebojów od „Marii
Magdaleny” po „Don’t Be Aggressi
ve”. Może już niedługo pojawią się
nowe nagrania tej piosenkarki, (suw)

Coraz ktoś bierze z tego koszyka.
Syn, córka, wnuczek, z rządu władyka.
Coraz ktoś bierze, a nie dodaje.
Więc prócz rachunków — nic nie zostaje...
Lecz niech emeryt dziś nie pomstuje.
W grudniu się wszystko zwaloryzuje.
Wszystkie należne kwoty uzyska...
Lecz — na pół gwizdka! Lecz na pół gwizdka!
A Pani Premier już dziś go krzepi:
Za dziesięć latek — będzie mu lepiej...

Lody po szwajcarsku
Wszystko wskazuje na to, że Szwajcarzy dzierżą europejski prymat w konsumpcji lodów.
Rocznie zjada się tu ponad 52 miliony litrów lodów — średnio po 7,7 litra na każdego
mieszkańca. Mówiąc obrazowo: lody, które zjadają Szwajcarzy w ciągu roku, zmieściłyby
się w typowym basenie długości 50 metrów, ale musiałby on być szeroki na 526 metrów!

AMASZyQ

ŁAMACH
Przed 40 laty
• W zakładach pracy całego województ
wa robotnicy zaciągają Wyborcze Warty
Pokoju. Warty zaciągane są również w pege
erach.
'
• Chłopi gromady Wiesław, w powiecie
białogardzkim zorganizowali spółdzielnię
produkcyjną III typu.
• Przodujący chłopi pow. białogardzkiego organizują masowe dostawy żywca do
punktów skupu. Do gminnego punktu spędu
w Kluczewie chłopi z gromad Chłopowo,
Kluczewo, Nowe Worowo i Polno zbiorowo
przywieźli 12 ton zwierząt rzeźnych, w gminie
Okonek chłopi zespołowo dostarczyli na
spęd 5 ton żywca. Chłopi gromady Kwakowo
i Stępień przywieźli zbiorowo 28 świń, 4
krowy i 2 cielaki.
• Pięściarze słupskiej Gwardii odnieśli
drugie zwycięstwo w rozgrywkach o mist
rzostwo II ligi. Tym razem pokonali Koleja
rza Bydgoszcz. Po dwóch rundach Gwardia
zajmuje pierwsze miejsce w swojej grupie.
• Flota Ustka pokonała w zapasach Flo
tę z Gdyni 3:2, a w podnoszeniu ciężarów
WKS 4:2.
• Na czele rozgrywek I klasy wojewódz
kiej znajdują się Budowlani Człuchów, przed
Unią Szczecinek. Ostatnie miejsce zajmuje
Gwardia II Słupsk.

Przed 30
• Zatwierdzono w Koszalinie plan budo
wy zakładu maszyn lampowych. Nowy za
kład, który zatrudni około tysiąca osób,
specjalizować się będzie w produkcji pomp
próżniowych, niektórych typów maszyn lam
powych.
• Dobiegają końca prace przy budowie
pierwszego bloku mieszkalnego spółdzielni
„Nasz Dom” przy ulicach Szymanowskiego i
Waryńskiego w Koszalinie. Dwa następne
przekazane zostaną spółdzielni jeszcze w tym

PZF

Z TEKI
filatelisty

Informacje,
nowości,
ciekawostki
• Na wrześniowym plenarnym posie
dzeniu Zarządu Okręgu PZF w Koszalinie
poinformowano, że Zarząd Główny PZF,
opierając się na artykule 28 punktu 16
Statutu związku ustalił na rok 1993 składkę
członkowską w wysokości pięciu tysięcy
złotych miesięcznie. Natomiast składka
członkowska dla młodzieży szkolnej wyno
si też 5 tys. zł, ale na cały rok szkolny.
Światowa WysUma FłhueWstyotfta'
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roku, a trzeci w pierwszej połowie 1963 roku.
• Wytwórnia Win i Przetworów Rejono
wej Spółdzielni Ogrodniczej w Słupsku uzys
kała pierwsze miejsce w kraju w jakości win i
miodów pitnych we współzawodnictwie mię
dzy spółdzielniami. Zakład produkuje rocz
nie około czterystu tysięcy butelek win.
• Na osiedlu Władysława IV w Koszali
nie otwarto przychodnię lekarską dla miesz
kańców dzielnicy. Nowa placówka, dla któ
rej przeznaczono 2 mieszkania, odciąży zna
cznie Miejską Przychodnię Obwodową.
• We współzawodnictwie pracy załóg
PGR o miano przodującego gospodarstwa w
1961/62 roku gospodarczym I miejsce uzys
kała załoga PGR Jarkowo, II — PGR Szwemino, III — PGR Zalesie. We współzawod
nictwie w tzw. III strefie PGR — Jarkowo
uplasowało się na drugim miejscu w kraju.
• Koszalińscy siatkarze pokonali w
NRD reprezentację Rostocku i Schwerina, a
siatkarki — reprezentację Schwerina.
• Kina wyświetlają: „Adria” w Koszali
nie — „Serce i szpada”, „Polonia” w Słupsku
—,„Książę i aktoreczka”, „Wybrzeże” w
Kołobrzegu — „Wszyscy na śnieg”.
• Rozpoczęły się rozgrywki pięściarskie
o mistrzostwo ligi międzywojewódzkiej koszalińsko-szczecińskiej. Z naszych drużyn
najlepiej wypadł zespół Piasta Człuchów,
który pokonał pięściarzy Floty Świnoujście.
• Liderem piłkarskich rozgrywek w kla
sie A jest w dalszym ciągu Gwardia Słupsk,
która w kolejnym meczu zwyciężyła Victorię
Sianów, (mr)

Śmierć z pragnienia
Najwidoczniej mocno spragniony, mło
dy sprzedawca z syberyjskiego miasteczka
Moskalenki, niedaleko Omska, nachylił się
tak głęboko nad cysterną z piwem, by
zaczerpnąć dopiero co przywiezionego na
poju, że poniósł w nim śmierć. Kiedy zau
ważono jego sterczące w górze nogi nad
otworem cysterny, było już za późno na
ratunek.

abyś wygospodarował (a) więcej wolnego
czasu. Staraj się przynajmniej relaksowo spę
dzić weekend. Dystans do codziennych
spraw będzie ci teraz szczególnie potrzebny.
Musisz liczyć się z konsekwencjami twoich
wcześniejszych kroków. Ktoś spod znaku
Ryb lub Raka nie jest zadowolony z twoich
posunięć. Każdy kij ma dwa końce.

BARAN
21 III—19 IV
Trzymaj się teraz mocno szczęścia, które
zesłały ci gwiazdy. Na razie nie żądaj więcej,
ciesz się tym, co masz. Konsekwentnie idź tą
drogą, którą wybrałeś (aś), lepszej nie było. A
więc żadnych smutków i zahamowań, ani
chwili zastanawiania się „co by było, gdyby”.
W wolnym od zajęć czasie — pisz listy do
przyjaciół.

BYK
20 IV—20 V
Byk Bykowi nierówny, w ogólności jednak
każdy wygrywa, jeśli kieruje się szlachetnymi
intencjami. Zwalczaj stale wrodzoną sobie
zachłanność i zaborczość, miej na względzie
dobro innych. Wtedy i ty odczujesz więcej
życzliwości wokół siebie. Najlepiej swoją
niepohamowaną często energię wykorzystaj
na pomnażanie zasobów materialnych i finan
sowych. Tu ci gwiazdy wróżą najjaśniej.

BLIŹNIĘTA
21 V—20 VI
Chociaż pora nie ku temu — przydałby ci
się urlop. Niestety nie ma widoków na to,

JERZY

RAK
21 VI—22 VII
Gwiazdy coraz jaśniej oświetlają ci cel
życiowej podróży. Dalej i dalej naprzód —
oto co powinno być twoją dewizą. Ufaj
współpracownikom i wspólnikom od intere
sów. Więcej także niech będzie uśmiechu w
twoim zwykłym dniu. Nie patrz na ręce
Wodnikowi, który jest ci wyjątkowo przy
chylny, raczej uważaj na Bliźnięta.

LEW
23 VII—22 VIII
Ktoś cię sprowokuje do ataku. Chyba nic
cię nie powstrzyma przed ostrzeniem pazu
rów. Z próżnego, beztroskiego Lwa wyłoni
się groźne zwierzę. Jeśli już musisz odeprzeć
atak, wybierz najłagodniejszą jednak formę,
żeby potem nie czuć niesmaku. Jak najszyb
ciej odmień kierunek uwagi, ponieważ czeka
na to ktoś sympatyczny.

PANNA
23 VIII—22IX
Długo nie wytrzymasz w skorupie, w któ
rej się schowałeś (aś). Panna lubi pochwały.
Na pewno brakuje ci ich, więc nie bacząc na

Chciałoby się powiedzieć „a widzisz”!,
wypominając ci lęk i błędne przewidywania.
Cóż, nawet lotnej Wadze zabraknie czasem
wyobraźni i chce wówczas mieć namacalne
dowody. Przynajmniej teraz, gdy masz czar
ne na białym, wyzbądź się jakichkolwiek
złych myśli. Swoją radość dziel z przyjació
łmi. Nie zapomnij podziękować przewidują
cym gwiazdom.

SKORPION
23 X—21 XI

KOZIOROŻEC
22X11—19 1
Całkiem dobre widoki, przynajmniej na
najbliższą przyszłość. Zwłaszcza interesująca
druga połowa tygodnia, i to na każdej linii.
Zagęści się od pochwhł pod twoim adresem.
Zwierzchnicy dostrzegą twoje zasługi w pra
cy, przyjaciele uznają cię za najlepszego kom
pana w planowanej eskapadzie, płeć przeciw
na zauważy twoją atrakcyjność.

WODNIK
20 1—18 II
Nie oglądćłj się za siebie, nie źi^aźaj ńa

Żeby wygrać życie, emocje podporządkuj
rozsądkowi. Inaczej ważne cele poplączą ci
się z zachciankami, nie tam, gdzie trzeba,
będziesz unosić się ambicją i równie szybko
rezygnować przy byle trudnościach. Cierp
liwość, wiara w sukces, chęć zwycięstwa — to
drogowskazy dla ciebie. Postaw je wreszcie
na swojej drodze.

STRZELEC
22 XI—21 XII
Dobrze jest stanąć z boku wydarzeń —
tym trzeźwiej ocenisz sytuację, a również
własną osobę. Nie trzeba wówczas natych
miast reagować i odsłaniać przez to myśli,
które nie wszystkim są w smak. Jeśli możesz,
pozostań jak najdłużej na uboczu. Niech gra
toczy się bez twojego udziału.

ubogich duchem. Wodnik, wielki samotnik
—>jak dowodzi astrologia — ma oparcie W
ideach i dalekosiężnych celach. Ufaj absolut
nym wartościom i swoim ideałom, skoro nie
można ludziom. Nie przejmuj się, że nikt cię
naprawdę nie rozumie i nikomu do końca nie
możesz powierzyć swego losu. Radość i
szczęście jest w tobie, nie licz na nikogo.

RYBY
19 II—20 III
Zmąciły się wody, w których pływasz. Jeśli
nawet nie miałeś (aś) w tym decydującego
udziału, przyzwoliłeś (aś) na to. Nie wierz
tym, którzy będą ci z tego powodu składać
gratulacje. LTczynią tak z tchórzostwa albo
wyrachowania. Zajmij się czymś konkret
nym i bez wątpienia pożytecznym. Tutaj nie
zbłądzisz.

KRZYŻÓWKA Z „ALGĄ”

Kanadyjski środek przeciwko seksual
nym maniakom i złodziejom z zadowole
niem powitałyby również nasze panie.
Mieszczący się w dłoni pojemnik z ostro
zieloną farbą w aerozolu naznacza sprawcę
co najmniej na tydzień, ułatwiając w ten
sposób pracę policji przy jego identyfikacji.

Reprod. Jan Maziejuk

WAGA
23 IX—22 X

19 — 25 X

Przeciw maniakom

• Komisja Młodzieżowa Zarządu Okrę
gu informuje, ze tematem XXXI Ogólnopol
skiego Młodzieżowego Konkursu Filatelis
tycznego będzie „100 lat filatelistyki pol
skiej". Konkurs, jak i organizowana z tej
okazji wystawa odbędą się w kwietniu
1993 roku w Słupsku. Gospodarzem im
prezy będzie Młodzieżowy Dom Kultury.
• Wprowadzony do obiegu polski blok
„Światowa Wystawa Filatelistyczna — 0lymphiiex 92" z jednym znaczkiem poczto
wym ząbkowanym o nominale 20.000 zł,
przedstawiającym lekkoatletów kończą
cych bieg, wydany został również w wersji
nie ząbkowanej, z przeznaczeniem dla
członków PZF (patrz zdjęcie).
• W maju przyszłego roku Państwowe
Wydawnictwo Naukowe zapowiada wy
danie tak długo oczekiwanej „Polskiej En
cyklopedii Filatelistyki". Wcześniej zosta
nie rozpisana subskrypcja.
• Redakcja pisma „Filatelista" już po
raz XXXII ogłosiła konkurs-plebiscyt na
najładniejszy znaczek roku — tym razem
1991. Ta próbka badania opinii filatelistów
(i nie tylko) daje wiele materiału do prze
myślenia emitentowi, członkom komisji oceny, a także samym projektantom.
• Od czasu powstania Rzeszy Niemiec
kiej w 1871 roku znaczki niemieckie nosiły
aż siedem różnych oznaczeń. („Reichspost", „Deutsche Reichspost", „Deuts
ches Reich", „Grossdeutsches Reich",
„Deutsche Post", „Deutsche Bundes
post", „Deutsche Demokratische Repub
lik"). Obecnie, zgodnie z wymogiem Świa
towego Związku Pocztowego (UPU), po
jawia się napis „Deutschland".
• W Stanach Zjednoczonych, w połu
dniowej Dakocie, opracowano oryginalny
zbiór znaczków pt. „Śmierć i jej symbole".
Z tego wynika, że jest sporo walorów
filatelistycznych związanych z tym tema
tem. O zakup tego zbioru do swego mu
zeum zabiegał związek dyrektorów przed
siębiorstw pogrzebowych w USA.

to, czy zasłużyłeś (aś) — będziesz zabiegać o
trochę komplementów. Spodziewaj się trud
nych rozmów z Koziorożcem, natomiast
łatwych i przyjemnych z Baranem.

Ekologiczne dywany
Od dwóch do czterech plastikowych butelek
zbieranych dziennie—jako surowiec wtórny — w
mieście Hadano w Japonii służy lokalnej fabryce
jako materiał wyjściowy do produkcji między in
nymi barwnych, trwałych dywanów.

Na zdjęciu: produkt finalny — dywan —w
fabrycznej wzorcowni.
Fot. PAP/CAF-Pana

Zemsta
45-letni Malezyjczyk ugryziony
przez małego węża wpadł we wściek
łość i wziął odwet na 30-centymetrowym napastniku, połykając go.
Lekarze szpitala w mieście Seremban, gdzie wydarzył się ten niezwykły
wypadek, po prześwietleniu pacjenta
potwierdzili, że M. Krishnan rzeczy
wiście ma w żołądku węża, ale uspokoili go zapewnieniem, że gad jest
martwy. Nierozważny Malezyjczyk uskarża się jednak na bóle żołądka i nie
czuje się zbyt pewnie — twierdzi, że
wyczuwa ruchy węża.

POZIOMO: 3) świstawka; 9)
część lodowca; 10) wskaźnik wiatru
na lotniskach; 11) grzechotka w ręku
dziecka; 12) państwo środka; 13)
napisał „Salome"; 14) ekspozycja;
15) odmiana włókna syntetycznego
poliestrowego; 18) mieszkaniec An
kary; 21) wraz z Lechem i Rusem; 22)
stosowany do odkażania pomiesz
czeń; 23) „kradnie" przedmioty bły
szczące; 26) niejeden na Wawelu;
29) lodowiec kontynentalny; 32) je
go znak to „Z"; 33) tajemnicy u spód
nicy; 34) ten kto odnajmuje; 35) ture
cki policjant; 36) jezioro na Pojezierzu
Iławskim; 37) klasztor pod zarządem
opata
PIONOWO: 1) rzeki do morza; 2)
ramota; 3) u niektórych zwierząt: dłu
gie włosy na głowie; 4) śnieżna pan
tera; 5) porcja, 6) zwis męski; 7)
pospolita ryba akwariowa; 8) drzewo
iglaste; 16) błękit nieba; 17) gatunek
nietoperza; 19) duch, widmo; 20) w
starogreckiej liryce chóralnej: strofa
następująca po strofie i antystrofie;
23) Maruti; 24) książki lub albumu;
25) Jose (ur. 1925), reżyser hiszp.;
26) najstarsze miasto na Sycylii; 27)
imię męskie; 28) tajemnica; 30) kro
wa dająca mleko; 31) górna granica.
„LESZEK”
Litery z kratek oznaczonych
cyfrą w prawym dolnym rogu,
uszeregowane od 1 do 29, utwo
rzą hasło, które wystarczy nade
słać jako rozwiązanie.
Wśród Czytelników, którzy popra
wnie rozwiążą krzyżówkę (hasło) i
wyślą ją na kartce pocztowej w ter
minie siedmiu dni pod adresem Biura
Turystyczno-Przewozowego
„Alga”, rozlosowana zostanie na
groda pieniężna w wysokości
100 tysięcy złotych.
Wśród Czytelników, którzy rozwią
żą trafnie pięć październikowych
krzyżówek i wyślą hasła wraz z kupo

nami pod adresem Biura Turystycz
no-Przewozowego „Alga", rozlosu
jemy nagrodę miesiąca — wycie
czkę turystyczną do Rzymu. Ku
pony wraz z hasłami należy przesłać
po ukazaniu się ostatniej paździer
nikowej krzyżówki.
Wśród Czytelników, którzy nade
słali trafne rozwiązanie krzyżówki z
„Algą" z 3 października br., roz
losowano nagrodę — 100 tysięcy
złotych. Otrzymują ją państwo Gra
żyna i Tadeusz Synak ze Słupska.
Gratulujemy.
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