Najtrudniejsza watka z własnymi uroje
niami, bo nie widać nieprzyjaciół.
(F. Chwalibóg)
Imieniny:
dziś — Alfonsa, Augusta, Urbana
jutro — Wszystkich Świętych
Wschód słońca — 6.30, zachód —
16.09
Pogoda nie powinna przeszkodzić
w odwiedzeniu grobów najbliższych.
Zachmurzenie będzie umiarkowane. Wiatr
słaby i zmienny. Nieznaczny wzrost ciś
nienia. Możliwość wystąpienia przygruntowych przymrozków.

„Kałasznikow"
dla młodego
Wałęsy

Nasz redakcyjny
dyżur

Temat:
dotacje celowe

„GŁOSU POMORZA”
GŁÓWNA NAGRODA:

JUBILEUSZOWY
WIELKI KONKURS'

Wczoraj rano w Centrum Szkolenia
Marynarki Wojennej w Ustce odbyła
się inauguracja szkolenia nowo przy
jętych do tej jednostki. Po odegraniu
hymnu narodowego i wciągnięciu na
maszt flagi państwowej młodym żołnie
rzom rozdano również broń. Karabiny re
prezentantom
poszczególnych
pod
oddziałów wręczał osobiście komendant
Centrum, kmdr Zygmunt Urbański. Przed
frontem wszystkich kompanii swojego

Na podstawie rozporządzenia Ra
dy Ministrów samorządy lokalne oraz wszystkie podmioty gospodarcze
w rejonach zagrożonych bezrobo
ciem mogą ubiegać się o dotację
celową w wysokości 30 proc. kosztów
inwestycyjnych. Termin składania
wniosków upływa 12 listopada br.
Masz wątpliwości przy re
dagowaniu wniosków? Za
stanawiasz się, kto może się
starać o dotację? — zadzwoń
do naszej redakcji! Na pytania
odpowiadać będą pracowni
cy Urzędu Wojewódzkiego w
Koszaline: Elżbieta Habich
(Wydział Gpspodarki Państwo
wej), Andrzej Mirecki (Woje
wódzkie Biuro Pracy), Wojciech
Bereżyński (Wydział Polityki
Regionalnej).
We wtorek (3 listopada) w
godz. 8—11 — możesz skorzystać
z fachowej porady! Dzwoń pod
numer: 243-53.

JUBILEUSZOWY WIELKI KONKURS

„kałasznikowa" z rąk dowódcy jed
nostki otrzymał również syn prezyde
nta Reczypospolitej, marynarz Bog
dan Wałęsa.

(dokończenie na str. 2)

TOYOTA COROLLA l
SZCZEGÓŁY NA STRONIE 2

ZBIGNIEW BABIARZ-ZYCH
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A cmentarze nie chodzi się śpiewać, chodzi się,
żeby płakać. Stary Kawalec nie uronił ani jednej
łzy. Przyklęknął, rozejrzał się po bokach. Sporo
grobów, za dużo przybyło. Chwycił w garść gliniaste
ziemi i rzucił na trumnę. Odpowiedziała głuchym echem. Twardo zacisnął w kieszeniach pięści. Cmen
tarze teraz jak ogrody. Dla umarłych kwiaty, dla ży
wych ból. Umarli nie cieszą się i już nie płaczą.
W Zakrętach, gdzie żyje, w tym roku z tego świata
zeszło już osiemnastu. Na wszystkich pogrzebach był.
Ludziom chociaż pokłon w ostatniej drodze się należy.

N

• SENATOR Walerian Piotro
wski zZChN został przewodniczącym
Nadzwyczajnej Komisji Konstytucyj
nej. (ces)

• PREMIER H. Suchocka bę
dzie przebywać 5 i 6 listopada w
Niemczech, prowadząc tam politycz
ne rozmowy — poinformowała DPA.
Podczas pobytu spotka się z kancle
rzem Niemiec H. Kohlem, przewod
niczącą Bundestagu R. Śuessmuth i
ministrem spraw zagranicznych K. Kinkelem. (ces)

• W ZABRZAŃSKIM „bieda-szy
bie" doszło do kolejnych tragedii.
Dwóch 20-letnich mężczyzn, próbują
cych wydobyć węgiel z głębokości
kilkunastu metrów pod ziemią zostało
zasypanych w wyniku osunięcia się
gruntu, (ces)

• PAKT o przedsiębiorstwach pań
stwowych był wczoraj tematem nego
cjacji pomiędzy centralami związko
wymi a stroną rządową. W Ministerst
wie Pracy i Polityki Socjalnej gotowość
podpisania porozumienia w sprawie
prywatyzacji wyraziło OPZZ. Wcześ
niej związkowcy zgodzili się podpisać
porozumienie w sprawie popiwku, dy
widendy* i ustawy o restrukturyzacji
banków i przedsiębiorstw. Rząd zaak
ceptował 5 postulatów związkowych.
Odrzucono postulat o udziale pracow
ników w środkach ze sprzedaży przed
siębiorstw. (ces)
• SEJM przyjął rezolucję nakazu
jącą rządowi przedstawienie do końca
tego roku wykazu usług medycznych
świadczonych bezpłatnie oraz założeń
finansowania służby zdrowia w przy
szłym roku i latach następnych. Wice
minister zdrowia M. Balicki stwierdził,
że jest to termin nierealny.
Posłowie przyjęli także znowelizo
waną ustawę o wynalazczości, w któfej
nie ma już podziału na pracownicze i
niepracownicze projekty wynalazcze.
Prawo do patentu ma twórca wynalaz
ku, a wyjątkowo także pracodawca lub
zamawiający wynalazek. Przyjęto rów
nież ustawę o ochronie topografii układów scalonych i rzeczników paten
towych. Przewiduje ona m.in. gwaran-

cje ochrony praw i interesów dla za
granicznych kontrahentów, co dla Pol
ski oznacza dostęp do najnowszych
technologii elektronicznych, (ces)

• 10 LAT WIĘZIENIA grozi 31 le
tniemu Polakowi, mieszkańcowi Leg
nicy, który został zatrzymany przez
władze szwedzkie podczas próby prze
mytu na terenach tego kraju 3,5 kilo
grama amfetaminy, (ces)

ZABIERA ZE SOBĄ SMUTEK I
MASZERUJE. Im więcej konduktów,
tym więcej w nim smutku. Mówi
niewiele. Ludzie za trumną rozma
wiają. Niektórzy tak dla rozweselenia.
On unika towarzystwa, wszystkie po
grzeby odbywa sam. Nie lubi, kiedy
mu przeszkadzać.
Przystanął z boku. Na krzyże spoj
rzał. Same drewnianel Cmentarz za
garnął duże pole. Świerki też umiera
ją, stojąc. Buki i dęby. Zające nie chcą

• PODCZAS spotkania z T. Ma
zowieckim, specjalnym wysłanni
kiem oenzetowskiej Komisji Praw
Człowieka, prezydent L. Wałęsa za
proponował wykorzystanie baz byłych
wojs radzieckich na ośrodki dla ucho
dźców z terenów Jugosławii, (ces)

• PO OŚMIU miesiącach ostrzeli
wania i długim oblężeniu Serbowie
zdobyli, opuszczone przez Chorwa
tów i muzułmanów miasto Jajce.
Jest to ważny punkt strategiczny, ot
wierający drogę do Bośni i Hercegowi
ny oraz do zamieszkałej, także przez
Serbów, Krajiny w Chorwacji. Istnieje
prawdopodobieństwo podziału BiH
między Serbię i Chorwację z pominię
ciem muzułmanów, (zm)

• FINLANDIA chce się zbliżyć do
Unii Zachodnio-Europejskiej, ale przy
należność do NATO nie wchodzi w
rachubę — oświadczył jej prezydent
M. Koivisto. (zm)

i wyjazd w maju 1993 r. do Las Vegas
Fot. Jan Maziejuk

Skorzystaj z okazji! Zagraj! Wygraj! Nagrody czekają!
Szczegóły — na stronie 2.

odchodzicie
co dnia
male świeczki
na ofiarnym
ołtarzu
świata
chciej im wiecznej pamięci
wieczny znicz zapalić
Janina Sadowska

Jak nas poinformował p. Maciej
Miller, zastępca ds. handlowych dy
rektora Okręgowej Dyrekcji CPN w
Słupsku, wydłuża się czas pracy stacji
benzynowych w woj. koszalińskim,
pilskim i słupskim, w związku ze
Świętem Zmarłych.
Stacje CPN tzw. całodobowe czyn
ne są bez zmian.

Stacje, które normalnie w dni po
wszednie czynne są do godz. 16, 17
lub 18, dzisiaj (31 bm.), 2 i 3 listopada
pracować będą do godz. 20., a w
niedzielę (1 listopada) do godz. 18.
Punkty sprzedaży paliw funkcjonu
jące w dni powszednie do godz. 21.
lub.22., otwarte są od 30 bm. do 3
listopada do godz. 22. (maj)

———■—— ii umili'lin u' mii' 111.w mimin' ni» iihiwm—

BIURO »HAW«

„PEWEX”

proponuje

PW „PROJBUD” ul. Piłsudskiego 11—15

PRACĘ ZA GRANICĄ

Koszalin, tel. 244-21

Propozycje pracy dla kobiet i mężczyzn
w zawodach różnych, w przedziale wiekowym

IB—50 lat
Praca dla osób wykwalifikowanych, jak i bez zawodu
Zarobki od 1.500 do 4.000 USD
Sezonowe i kontrakty od 1 m-ca do 4 lat
Możliwość wyjazdu sponsorowanego.
Informacje przesyłamy wraz z drukami zgłoszeniowymi.
List z dokładnym adresem prosimy kierować do:
Biuro Informacyjno-Handlowe »HAW«
78-600 WAŁCZ, ul. Kościuszki 17, skr. pocz. 86
UWAGA: W razie nieotrzymania ofert pracy nasz zakład
zobowiązuje się do zwrotu poniesionych przez Państwo kosztów.
K-372/B-0

OKAZJA! OBNIŻKA 10%
W LISTOPADZIE I GRUDNIU
Hurtownia art. metalowych

Dzięki naszej firmie masz szansę wyjazdu do:

Niemiec, Francji, Szwecji, Norwegii,
Holandii, Kanady, USA i in.

\

Główna nagroda: 10 tysięcy dolarów USA

nckie w USA. Trwają pojedynki na
inwektywy. Kandydaci wydali dotych
czas na swoją kampanię 60 min dola
rów, z tego sam Perot — 36 min. (zm)

• I. ILIESCU został uroczyście za
przysiężony na prezydenta Rumunii.
Jego rota kończyła się słowami „Niech
mnie Bóg wspiera". Iliescu obiecał
strzec demokracji, swobód obywatels
kich i integracji terytorialnej Rumunii.
(zm)

(dokończenie na str. 5)

„WIEM WSZYSTKO »

• 3 LISTOPADA wybory prezyde

• EFEKTEM zakończonej w Tokio
konferencji na temat pomocy dla WNP
jest 270 min dolarów zaoferowanych
przez USA i 100 min przez Japonię. W
konferencji uczestniczyło 70 państw i
19 międzynarodowych organizacji.
(zm)

pod nimi siedzieć. Tylko zają
czki-podgrzybki gdzieniegdzie wyrosną.
Trochę dziwak z Kawalca. Obser
wator życia, Kościoła ostatnio jakby
specjalnie unikał. Nie wszystkie po
grzeby odbywają się teraz z nabożeń
stwami. Ksiądz bez pieniędzy modlić
się nie chce. I nie wszyscy umarli
zasługują też na modlitwę.

(import NIEMCY)

•
•
•
•
•

atrakcyjną odzież damską i męską, w tym nowe kolekcje skór
luksusowe kosmetyki
niezawodny sprzęt AGD
klocki lego i inne zabawki
sprzęt audio-wideo renomowanych firm

oferuje w dużym wyborze (500 rodź.)

oraz UWAGA!!!
SPRZĘT FIRMY „FINLUX”
• ZESTAW PREZYDENT • OTVC 21,25,28 cali,
• OTVC 28 cali z kolumnami
FINLUX to: NOWOCZESNOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ i ELEGANCJA
SPRZEDAŻ Z BONIFIKATĄ

oraz wagi uchylne jedno-szafkowe w cenie 1.500.000 zł/szt.

PUH „PROXIMA11
Biuro handlowe

— łańcuszki rozrządu, paski klinowe — fiat 125, 126p
oraz ŁADY — 40 proc. — kaset wideo — 50 proc.

Koszalin, ył. Marii Ludwiki 9 tel. 258-59 fax 231-27

Jednocześnie informujemy PT Klientów, że prowadzimy sprze
daż ratalną na korzystnych warunkach — tj. od 2—12 rat!

ZAPRASZAMY7 w godz. 10—18.

★ śruby maszynowe (czarna, kadmowana) ★ wkręty
do metalu (czarne, ocynk) ★ śruby imbusowe ★
wkręty ,do drewna (czarne, ocynk, kadmowane) ★
blachowkręty ★ kotwy iż szpilki iż nakrętki iż
podkładki ★ zawleczki ★ nity (stalowe, aluminiowe)
ic gwoździe do betonu
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Koszalin ul. Lechicka 70
K-2458-0

Str. 2

GŁOS POMORZA — magazyn

(
^
^ąałisżiiikow"

(dokończenie ze str. 1)
Jak się dowiedzieliśmy, marynarz
Wałęsa mieszka w normalnej żołnier
skiej sali razem z innymi kolegami. W
pomieszczeniu mieści się około 10
łóżek. Wszystko wskazuje na to, że
będzie dobrym żołnierzem.
Razem z synem prezydenta służbę
w Centrum rozpoczęli w tym miesiącu
także dwaj bracia Rychter ze słynnej
gdańskiej rodziny pięcioraczków.
W przyszłym tygodniu specjalna
komisja lekarska zakwalifikowała
przyjętych marynarzy do poszczegól
nych specjalności. Już wkrótce za
cznie się normalne szkolenie, (mb)

Sądowy epilog
sprawy
kępickiej „Matry"
Przed rokiem dosyć regularnie informowaliśmy naszych Czytelników o wyda
rzeniach w zakładzie Spółki „Matra-International” w Kępicach. Firma ta do
marca 1990 roku prosperowała pod szyldem Zakładu nr 3 Fabryki Akcesoriów
Meblowych w Chełmnier Od lutego 1991 roku nowy pracodawca zaprzestał
wypłacania poborów oraz uiszczania składek ubezpieczeniowych. I to było
jednym z głównych powodów późniejszych wydarzeń w firmie, które wstrząsały
opinię publiczną (strajk głodowy). Dość wspomnieć, iż jednym ze sposobów
rewindykacji należności było... zamknięcie na kłódkę pięciu osób z kierownictwa
zakładu.
Poczucie krzywdy załogi kępickiej
„Matry" najprawdopodobniej stało
się powodem tego niezgodnego z
prawem postępowania grupy ludzi, w
jej imieniu, pod szyldem „Solidarno
ści", Prowadzone przez rok docho
dzenie wykazało jeszcze inne wykro
czenia przeciwko prawu, między in
nymi nielegalność długotrwałego
strajku w „Matrze". Materiał dowo
dowy jest bogaty, na jego podstawie

Prokuratura Rejonowa w Sławnie
sporządziła akt oskarżenia przeciwko
trzem osobom: Ryszardowi B., Ta
deuszowi S. i Andrzejowi P. Odgry
wali oni główne role podczas ubieg
łorocznych wydarzeń w kępickiemj
„Matrze". Lista świadków obejmuje
75 nazwisk, wśród których nie brak
osób z tzw. świecznika. Zanosi się na
trudny i żmudny proces sądowy. Jego
data jeszcze nie jest znana, (wir)

31 października — 1 listopada 1992 r

Wicepremier H. Goryszewski
H—Ü Koszalinie "

Spotkanie z mieszkańcami
Koszalińskie jest województwem
specyficznym. I po to przede wszystkim
przejechałem, by zobaczyć, jak kształ
tuje się sytuacja w rejonie najbardziej
obciążonym bezrobociem i mającym
największy ciężar ziemi, która długo
jeszcze pozostanie ziemią państwową.
Tego nie da się zmienić w ciągu roku,
może nawet nie starczy jednego poko
lenia — powiedział wicepremier Rządu
RP, Henryk Goryszewski, podczas
wczorajszego spotkania z mieszkań
cami Koszalina w auli Katolickiej
Szkoły Podstawowej.
Na spotkanie przyszło około 100
osób. Prawie godzinę H. Goryszewski
odpowiadał na pytania koszalinian.
Dotyczyły one między innymi ustaw:
antyaborcyjnej, dekomunizacyjnej, emerytur kombatanckich.
' Jedna z uczestniczek spotkania
wręczyła wicepremierowi petycję 500
mieszkańców Koszalina, zadłużonych
w spółdzielniach mieszkaniowych.
Dużo miejsca poświęcił wicepre
mier sprawie kredytowania budow

nictwa mieszkaniowego. Opowie
dział o swych staraniach w NBP i
innych bankach o to by kredyty były
tu znacznie tańsze.
Wicepremier H. Goryszewski zwró
cił uwagę także na pozytywne objawy
sytuacji gospodarczej w Polsce. —
Może nie widać tego jeszcze w Ko
szalinie, ałe jest to już widoczne na
przykład w stoczni szczecińskiej, w
gorzowskim Stilonie. Pozytywne
przejawy gospodarczych zmian po
winny pojawić się także zA kilka tygo
dni
w Starachowicach.
’&■*

‘

★

Dzisiaj*H. Goryszewski spotka się z
przedstawicielami władz wojewódz
kich i miejscowego biznesu. Złoży
także wizytę w gminie Silnowo, gdzie
szczególnie interesować go będzie
opuszczone przez Rosjan Borne-Sulinowo. (jura)
Na zdjęciu: H. Goryszewski przy
chodzi na spotkanie
Fot. IZABELA OLEŚ
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SPRZEDAM lub zamienię merce
desa 124D, oraz na części Volkswa
gen passat. Koszalin, 115-014.
SPRZEDAM meble koszalińskie.
Koszalin, tel. 43-00-52.
KUPIĘ handlówkę karpia. Kosza
lin, tel. 185-737.
POSZUKUJĘ mieszkania w cent
rum Lęborka. Lębork, 622-687.
ZATRUDNIĘ akwizytora z samo
chodem dostawczym zamkniętym i
pracownika w zawodzie rzeźnik.
Ustronie Morskie ul. Chrobrego, tel.
15-537.
ELEKTRYKÓW na umowę-zlece
nie zatrudnię w Lęborku, 623-037.
PRZYJMĘ mechanika, blacharza
samochodowego. Sławno, 34-26.
AUD1100 (1980) 1600 sprzedam.
Słupsk Fornalskiej 12/2.

ZLECĘ ocieplenie dachu pianą ter
moizolacyjną. Słupsk 259-04.
ZA DŁUGI żony Joanny Szutenberg zam. Słupsk Prof. Grucy 7 — nie
odpowiadam — mąż Mirosław Szutenberg.
' FRANKFURT nad Menem — 4
wolne miejsca na 2 XI 1992. Wiado
mość Słupsk tel, 442-420.
KAWALERKĘ (może być stare
budownictwo) — kupię. Ustka
145-836.

NASZ 1I0NKURS DLA DZIECI
1

SPRZEDAM ciągnik C-330. Brze
ście 7, koło Sławna.

OPEL
kadett
1,3S
(1981)
39.500.000 Słupsk tel. 43-77-67.
PEUGEOT” 205
(1989)
—
96.000.000
sprzedam.
Słupsk
292-56.

Zgodnie z regulaminem konkursu dziś na stronie czwartej magazynu
drukujemy kolejne dwa karnety zbiorcze. Zasady ich wypełniania są takie
same jak we wrześniu.
W tym miesiącu wygranych będzie więcej. Zgłosili się do nas bowiem
kolejni sponsorzy. Tym samym uczestnicy naszego konkursu będą mogli
wygrać więcej cennych rzeczy.
Ale rekordową pulę nagród mieć będziemy w listopadzie. Kto będzie
uczestniczył w konkursie w przyszłym miesiącu — ma szansę na wygranie
np. nagrody o wartości... kilkudziesięciu milionów zło.tych!
Warto więc grać dalej. Zapraszamy!
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MERCEDES-MINI KUPON 18
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 regional
nego, 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 tylko ilość trafnych 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 (prawidłowe odpowiedzi należy zakreślić).

WIEM WSZYSTKO" Ä
Pytania eliminacyjne (zestaw XXV)

JUnLLI/ iJ

A/O itnio
A Małzcwmo
r\r-l/
1. Podaj właściwe
imię ii nQ7lA/icU
nazwisko
Maksyma Gorkiego.
Odpowiedź:
2. Molier, sławny francuski dramaturg, umarł w szczególnych i mogą
cych nasuwać aluzje okolicznościach, które komentowano długi
czas. Co mu się zdarzyło?
a) został zamordowany podczas wykonywania sztuki dotyczącej morderstwa;
b) został zabity przez kogoś o tym samym nazwisku, jak jedna z postaci;
c) umarł w czasie spektaklu, kiedy odgrywał rolę inwalidy w sztuce o
inwalidzie.
3. Co to jest kobold?
a) skandynawska bohaterka;
b) broń Islandczyków;
c) gnom i duszek domowy w folklorze germańskim.

4. Hymn grany na cześć prezydenta USA ma tytuł „Pozdrowienia
wodzowi", a jego pierwsza linijka brzmi: „Pozdrowienia wodzowi,
który czyni triumfalne postępy...". Skąd pochodzą te słowa?
a) z „Hymnu bitewnego Republiki";
b) z „Marszu Zwycięstwa" autorstwa Johna Philipsa Sozcea;
c) z „Pani Jeziora" sir Woltera Scotta.

2,0

C-360 i opony do C-330 sprzedam.
Słupsk 430-943.
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SPRZEDAM ford sierra
(1983). Sławno, 22-69.

KSEROKOPIARKĘ TOSHIBA,
drukarkę OKI (24 igłowa) — sprze
dam. Słupsk tel. 224-34.

JUBILEUSZOWY WIELKI
KONKURS „GŁOSU POMORZA”

Wygraj

Cuperekspres

Kilka dni temu radio i telewi
zja podały wiadomość, że w ciągu 1993
roku dolar „podskoczy” do 18.600
złotych. Jak zwykle, wiele osób usły
szało tylko część informacji, inne zro
zumiały ją niewłaściwie — plotka gło
si, że ów „skok” będzie miał miejsce
jeszcze w tym roku. Czy w związku z
tym zwiększył się ruch w koszalińskich
kantorach?
— Panuje absolutny zastój — usłyszeliśmy w kantorze przy ul. Kniewskiego. — Może wynika to z tego, że
u mnie przez kilka miesięcy było za
mknięte i ludzie jeszcze nie wiedzą, że

Z Pomorza
Jarosław Kaczyński w Koszalinie
Zarząd Wojewódzki Porozumienia
Centrum w Koszalinie serdecznie za
prasza na spotkanie z prezesem
PC i posłem na Sejm, Jarosła
wem Kaczyńskim. Otwarte spotka
nie odbędzie się we wtorek, o godz.
18 w sali konferencyjnej Domu
Związków Zawodowych w Ko
szalinie
przy
ul.
Zwycięstwa
137/139.
W tym samym dniu o godz. 16.30 w
siedzibie PC przy ul. Zwycięstwa 168
(II piętro) prezes J. Kaczyński spotka
się z członkami PC, a o godz. 17.30
odbędzie się konferencja prasowa.
(el)

okresu Cro-Magnon. Gdzie zostały one znalezione?
a) na Bliskim Wschodzie;
b) we Włoszech;
c) w południowej Francji i północnej Hiszpanii.

Imię i nazwisko:
Adres:

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

— Gdyby taką wiadomość podano
dwa lata temu, ludzie już by się rzucili
do kantorów — mówi Henryk Menke
z kantoru na Kaszubskiej. — Teraz są
aszą redakcję odwiedziła pani
Izabella Grzybicka mieszkanka
Słupska. Jest matką 9-letniego
Andrzejka, dotkniętego zespołem
Downa. Przed rokiem zapisała dziec
ko na długotrwały pobyt w ośrodku
prowadzonym przez Fundację „Revita" w Sosnowcu. Trwająca co naj
mniej rok kuracja znacznie poprawiła
by stan zdrowia Andrzejka, przyczyni
łaby się do widocznego postępu w
jego rozwoju psychicznym i fizycz
nym. Niestety, pobyt w ośrodku kosz
tuje... Do 12 listopada trzeba wpłacić
na konto fundacji 25 milionów zło
tych. Skąd je wziąć? Jeżeli wpłata nie
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Zapowiedź współpracy?

Kolejny grób

Jak nas informuje szef biura słups
kiej „Solidarności" Barbara Suchojad, wczoraj w siedzibie Zarządu Re
gionu doszło do spotkania i rozmów
posła Edwarda Mullera i zastępcy
przewodniczącego ZR, Wiktora Usyka z prokuratorem wojewódzkim w
Słupsku, Mirosławem Kido.
Informacja jest o tyle interesująca,
że dotychczasowe stosunki Prokura
tury Wojewódzkiej z Zarządem Re
gionu NSZZ „S" — i odwrotnie —
trudno byłoby uznać za poprawne.
Tyle się ostatnio zmienia...

W.czwartek popełnił samobójstwo
22-letni mieszkaniec Bonina. Powie
sił się z nie ustalonych przyczyn.

#

5. Najwcześniejsze dzieła sztuki malarskiej, jakie znamy, pochodzą z

znowu otworzyłem? Moim zdaniem
do końca 1993 roku cena dolara bę
dzie dużo wyższa niż 18 tysięcy. Przy
takiej inflacji...
W kantorze przy ul. Zwycięstwa
również pusto. — Na dolarach nie
zarabiamy prawie wcale — mówi pra
cownica. — Właściwie trzyma nas
marka. Myślę, ze ci, którzy mają pie
niądze, zatrzymują je na czarną godzi
nę. Inni, po prostu nie mają.

i

Wczoraj w Koszalinie miejsco
wa Gwardia wygrała swój kolejny,
już czwarty mecz o mistrzostwo II
ligi w piłce ręcznej.
Gwardziści pokonali Górni
ka Libiąż 25:20 (14:10), mając
najlepszych zawodników w bram
karzu W. Winokurowie i strzelcu 7
bramek — G. Kromce.
Dla pokonanych aż 13 bramek
zdobył B. Mózgowski. (el)

Święto Reformacji
31 października 1517 roku ks. dr Marcin
Luter przybił na drzwiach kościoła zamkowe
go w Wittenberdze swoje 95 tez, co dało
początek Reformacji i podziałowi Kościoła
Zachodniego. Do wydarzenia tego nawiązują
obecnie Kościoły protestanckie skupiające
prawic pół miliarda ludzi.
W dniu tym członkom polskich Kościołów

protestanckich przysługuje ustawowe zwolnie
nie od pracy (jednak bez prawa do wyna
grodzenia).
Na Pomorzu Środkowym główne uroczystości
„Pamiątki Reformacji” odbędą się w słupskim
kościele św. Krzyża (ul. Słowackiego 40, po
czątek nabożeństwa w sobotę o godzinie 17).

(J)

Prośba do Czytelników

Kto pomoże
upośledzonemu dziecku?
zostanie dokonana w wyznaczonym
terminie, Andrzejek „wypadnie" z ko
lejki, w której oczekiwał przez ponad
rok. Środki zgromadzone przez naszą
Czytelniczkę na koncie bankowym i
na książeczce oszczędnościowej nie
wystarczą.
czem skradziono różne części i ak
cesoria samochodowe o wartości
13,2 min zł. W Koszalinie okradzio
no mieszkanie prywatne przy ul. Łu
życkiej. Zniknął telewizor „Sony",
odtwarzacz kompaktowy, biżuteria
złota i odzież skórzana — suma strat
przeszło 25 min zł.

Seria włamań
W Koszalinie ze szklarni przy ul.
Przemysłowej po wypchnięciu okna
zabrano 400 ciętych chryzantem, 2
sekatory i 2 noże o wartości 2,4 min zł.
Z zaparkowanego przy ul. Karłowi
cza w Koszalinie audi 100 po ot
warciu drzwi dopasowanym klu-

już zmęczeni kolejnymi skokami kur
sów walut, a przede wszystkim nie
mają pieniędzy. Ruch jest niewielki,
liczymy na Niemców, którzy przyjadą
tu na groby swoich bliskich, ale oni
będą tylko sprzedawać marki. Kto je
potem od nas kupi? Myślę, że — jak
co roku — dolar skoczy przed Bożym
Narodzeniem. Moim zdaniem już w
tym roku będzie kosztował 18 tysięcy.
(kpn)

Mama Andrzejka prosi, za naszym
pośrednictwem, wszystkich ludzi do
brej woli o wsparcie. Osoby, którym
nie jest obojętny los chłopca, mogą
pomóc wpłacając pieniądze na konto
pani Izabelli Grzybickiej w PKO I
Oddział
Słupsk,
nr
77510-144762-170-4 z dopiskiem
„dla syna Andrzeja".
• Liczy się każda kwota. Jeżeli zgro
madzona na rachunku suma przekro
czy 25 milionów, matka Andrzeja
przekaże nadwyżkę fundacji, (mb)

INTERBUS

Szajka nieletnich

przewóz osób

Zanim policja trafiła na ich ślad i
zatrzymała dokonali serii włamań na
terenie Słupska. Trzech młodzień
ców (wszyscy zamieszkali w Słups
ku) ma na swoim koncie m.in. włama
nie na sumę 140 min, okradzenie
autokaru (straty 30 min) i wiele drob
niejszych włamań. Obecnie przeby
wają w zakładzie poprawczym, (ces)

Słupsk, Koszalin
Szczecin, Hamburg
tel 240-27 do 15
Koszalin, Poltawska 8
-

■
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Niespodzianki
pani Hanki
Oceniając przedstawione przez
premier Hannę Suchocką założe
nia polityki na rok 1993, senator
Henryk Makarewicz stwierdził:
— Kolejny rząd chce nas prze
konać, że wie, którędy wiedzie
droga, ale szczegóły pozostawia
na później, by zrobić społeczeńst
wu niespodziankę.

Z kurnika
— Ujawnionych afer jest bar
dzo dużo — zauważył w Sejmie
poseł KLD, Władysław Reichelt.
— Bo to i alkoholowa, rublowa,
ziemniaczana... Wprost brakuje li
czydeł, żeby to zsumować. Ale w
więzieniach — ostatnio wizyto
wałem zakład karny w Poznaniu
— siedzą tylko tacy, którzy ukradli
kurę sąsiadowi.
Ciepło, ciepło... od kury może
łatwiej dojdziemy do grzędy.

W zaparte
Ryszard Zając, działacz Niezale
żnej Inicjatywy Europejskiej, po
szedł na 10 miesięcy do więzienia
za to, że na łamach pisemka „Głos
Wodzisławia" o działaczach miej
scowej „Solidarności" wyraził się
„palanty", i nie chciał ich za to
przeprosić.
Bohater, czy palant?

— Wyniki wyborów na Litwie
są najbardziej komentowanym
wydarzeniem politycznym osta
tnich dni. Jak zostały przyjęte
przez samych Litwinów?
— Na Litwie przebywałem jako
obserwator w składzie delegacji Rady
Europy i mogę powiedzieć, że wyniki
wyborów były tam ogromnym zasko
czeniem. Przypomnę choćby jedną z
ostatnich przed wyborami konferen
cję prasową Landsbergisa, który był
bardzo powściągliwy w ocenie sytua
cji, ale przewidywał, że rząd będzie
utworzony przez koalicję „Sajudisu"
z jakimiś antyprawicowymi ugrupo
waniami. Na kilkanaście dni przed
wyborami rozmawiałem w Strasbur
gu z Algirdasem Brazauskasem, który
w najbardziej optymistycznym waria
ncie przewidywał możliwość zdoby
cia najwyżej 25% głosów. Dziś już
wiemy, że Demokratyczna Partia Pra
cy Litwy zdobyła w wyborach propor
cjonalnych ponad 45% głosów, a jej
kandydaci w wyborach większościo
wych — w okręgach jednomandato
wych — mają ogromne szanse na
zdobycie kolejnych mandatów.
— Czy wybory na Litwie moż
na uznać za „wypadek przy pra
cy" czy też za przejaw pewnej
tendencji, która znalazła popar
cie stosunkowo szerokich krę
gów
społecznych
naszego
wschodniego sąsiada?
— Główną przyczyną zaistniałego
stanu jest katastrofalna sytuacja gos
podarcza Litwy zawiniona przez nieu
dolne rządy „Sajudisu". Nie bez zna
czenia jest także niezwykle napięta
sytuacja społeczno-polityczna — wy
wołana przez ugrupowania politycz
ne nastawione na jątrzenie, rozbijanie
społeczeństwa — na podnoszenie tem
peratury w obrębie wszystkich ukła
dów, w tym także międzynarodowych
i etnicznych. Litwini po prostu wszys
tkiego już mieli dość... To, co w lu
dziach wzbierało objawiło się w po
staci... lawiny. Dlatego dla wszystkich
zaskakujący jest stopień zwycięstwa
Partii i niezwykle wysoka frekwencja
wyborcza, której nie przeszkodziły

SPECJALNIE
DLA „GŁOSU POMORZA”

Litwa
po

wyborach
Rozmowa
z WŁODZIMIERZEM
CIMOSZEWICZEM
bardzo złe warunki atmosferyczne
mające wpływ na wyniki wyborów w
wielu krajach.
— Jest Pan pierwszym zagra
nicznym politykiem, który po
wyborach rozmawiał z Brazaus
kasem. Czy ujawnił on swój po
gląd na przyszłe — dziś nie naj
lepsze— stosunki polsko-litews
kie?
— Jest oczywiste, że dotychcza
sowa polityka Polski w stosunkach z
Litwą poniosła fiasko. Była to polityka
bezkrytycznego popierania ruchu
„siostrzanego" w stosunku do pol
skiej „Solidarności" oraz przemilcza
nia wyraźnie nacjonalistycznej działa
lności „Sajudisu". Dopiero w ostat
nich miesiącach — kiedy nie można
było już ukryć wielu faktów, nasze
środki przekazu zaczęły przebąkiwać
o ekscesach dyskryminujących Pola
ków mieszkających na Litwie. Bez
przesady możha powiedzieć, że zwy
cięstwo DPPL stwarza niezwykłą
.

Przyganiał kocioł...
Jak naskarżył w „Tygodniku
Solidarność" Lech Dymarski, jego
dawny kolega z jednej klasy, a
obecnie osławiony biznesmen Aleksander Gawronik w liceum jako
działacz szkolnego ZMS wypra
cowanie z polskiego dotyczące
epoki romantyzmu „wyposażył w
cytaty z Władysława Gomułki". A
gdy „profesor napisał mu repry
mendę, że te duby smalone", udał
się na niego ze skargą do dyrek
tora szkoły. W rezultacie „profesor
poszedł na dywanik, zwrócono
mu uwagę i przypomniano o eme
rytalnym wieku".
Oj, wychodzi na to, że to cała
klasa skarżypytów.

Zwierzenia na kacu
— W hotelu „Forum" w War
szawie — pochwalił się w tygod
niku „Reporter" redaktor Zyg
munt Broniarek — spotkałem bar
dzo ładną prostytutkę, która po
wiedziała do mnie: „Lubię pana
oglądać w telewizji i dałabym pa
nu d... za darmo, ale niestety, jest
pan w ... pijany".
I co, jeszcze nie wytrzeźwiał
pan, redaktorze?

|
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• W MOSKWIE ujawniono pełny
zestaw dokumentów paktu, który w
imieniu Hitlera i Stalina sygnowali
Ribbentrop i Mołotow. Oficjalnie, u
źródła, potwierdzono czwarty rozbiór
Polski, którego ceną, jak naiwnie
przypuszczał Stalin, było bezpieczeń
stwo ZSRR. „Sojusz" dwóch totalitaryzmów nie wytrzymał próby całych
dwóch lat. Mało tego, płacąc za część
terytorium, twardą walutą i naftą, Sta
lin pomógł Hitlerowi przygotować
napaść na Związek. W tym kontekście
złowrogo, lecz w pełni zrozumiale,
brzmi znana sentencja Stalina: „W
polityce nie ma sentymentów".
Od tamtej pory minęło więcej niż pół
wieku, a wielu z nas ciągle się zdaje,
że o naszej państwowej i narodowej
sytuacji zadecydują właśnie czyjeś
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wprost szansę na poprawę stosun
ków polsko-litewskich. Sam Brazauskas nie podziela poglądu „Sajudi
su", że droga Litwy do Europy prowa, dzi przez Skandynawię. Jest głęboko
przekonany o potrzebie uzdrowienia
stosunków z Rosją, Polską i wszyst
kimi najbliższymi sąsiadami. Deklaro
wał mi wprost, że gotów jest na
spektakularne wręcz posunięcia ma
jące zademonstrować zmianę polityki
litewskiej gdy chodzi o stosunki z
Polską. Polacy mieszkający na Litwie
poparli go gremialnie i w tej sytuacji
nie politycy w Warszawie, ale Polacy
mieszkający na Litwie mają moralne
prawo do oceniania czy zwycięstwo
Partii Pracy jest korzystne z punktu
widzenia interesów polskich — czy
nie.
— Czy sukces Partii Pracy mo
że mieć szerszy kontekst społe
czny. Krótko mówiąc — czy nie
zapowiada on renesansu lewico
wych formacji politycznych,
których zmierzch zapowiadano
bardzo głośno.
— Tu nie trzeba odwoływać się do
żadnych teorii ani proroctw. Jeżeli
ludziom żyje się coraz gorzej — widzą
wokół, siebie korupcję, jeżeli drażnią
ich gigantyczne, wręcz odrażające ró
żnice w poziomie życia materialnego
— jeżeli czują się zagrożeni w eleme
ntarnych prawach socjalnych i eko
nomicznych — to jest oczywiste, że
będą popierali to co jest istotą pro
gramów socjalistycznej lewicy. To
poparcie może równie mocno wyrazić
się w najbliższych wyborach prezyde
nckich, do których stanie Landsbergis, zdający sobie sprawę z szerokich
uprawnień urzędu Prezydenta Litwy.
Układ polityczny, który powstałby w
przypadku rezygnacji lewicy z walki o
prezydenturę byłby trudny do przyję
cia. Popularność Brazauskasa jest ogromna i zapewne z niej skorzysta. A
o tym czy casus Litwy może się po
wtórzyć przekonam się niebawem ja
ko obserwator wyborów w Słowenii.
— Dziękuję za rozmowę.

RYSZARD ULICKI
-
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Majątek w szufladzie
Nadeszły takie czasy, że coraz
więcej mamy ludzi majętnych.
Wśród nich są tacy, co na swoje
bogactwo pracowali latami, także
tacy, którym ndwe warunki stwo
rzyły możliwości w stosunkowo
szybkim czasie dorobić się dużych i
małych fortun.
Z drugiej strony są i Ci, co za
zdrosnym okiem spoglądają na to
bogactwo. Jak zabezpieczyć się
przed niepowołanymi gośćmi? Jak
uchronić dobytek przed stratą? Ta
kie pytania przed kradzieżą zadają
sobie Ci, co posiadają różne kosz
towności. Ze strachu przed kradzie
żą rezygnujemy z wyjazdu na urlop,
delegację, czy wyjścia na imprezę.
Często swoje bogactwa zabieramy
po prostu ze sobą nie bacząc, że w
podróży możemy również je utra
cić.
Są i tacy, co żyją w ciągłym
strachu przed domownikami —
skłóconym współmałżonkiem lub
martnotrawnym potomkiem. Wy
daje się, że takich zmartwień nie
mają tylko ci, co nic nie posiadają.
Jak jednak, mimo wszystko moż
na zabezpieczyć swój majątek? Zna
nych jest kilka sposobów. Najbar
dziej popularnym jest ubezpieczenie
mienia (nie wdając się w szczegóły,
nie chroni ono całkowicie przed
stratami). Możemy swoje skarby
pochować w różne schowki, zaka
marki i kryjówki. Ale czy nasza
pamięć nie jest zawodna?
Z ciekawą propozycją naprzeciw
tym wszystkim wyszedł Bank O-

sentymenty, komplementy, których
zresztą Polsce się nie szczędzi. Za
miast rzeczywistej pomocy.
• BYĆ MOŻE właśnie o tym
przekonała się premier H. Suchocka,
wraz z kolegami z Węgier i Cze
chosłowacji zabiegająca w Londy
nie o zdefiniowanie warunków przy
jęcia naszych państw do Wspólnoty
Europejskiej. Wcześniej rząd sondo
wał możliwości przygarnięcia Polski
przez NATO. Pani premier wobec J.
Majora i J. Delorsa powiedziała, że
przynależność do Wspólnoty jest
„kotwicą naszej stabilności politycz
nej i ekonomicznej". Ładnie, ale efek
ty
lodyńskich rozmów sprowadzają się do
zapowiedzi dalszych rozmów, mogą
cych trwać do niedalekiego już końca
stulecia. Na pełną przynależność do
zachodu Polska musi zapracować.
Europa, jak Moskwa, nie wierzy łzom.

chrony Środowiska Oddział w Ko
szalinie oferując wynajem kaset i
skrytek sejfowych.
Pozwalają one na przechowywa
nie: złota, biżuterii, zbiorów numiz
matycznych, papierów wartościo
wych, dokumentów i innych przed
miotów, które nie powinny zaginąć
lub wpaść w niepowołane ręce.

Skrytki i kasety znajdują się w
szafie sejfowej. Posiadają metalowe
drzwiczki ze specjalnym zamkiem
otwieranym dwoma kluczami. Je
den jest w posiadaniu Banku, drugi
otrzymuje deponent. Szafa znajduje
się w skarbcu, do którego dostęp
mają tylko specjalni pracownicy
Banku i najemcy skrytek oraz ich
pełnomocnicy. Otwarcie skrytki
może nastąpić tylko przy udziale
pracownika Banku i najemcy. Bank
gwarantuje dochowanie tajemnicy
użytkowania, zawartości skrytki
(której sam nie zna), nieskrępowane
przeglądanie zawartości oraz swo
bodne przynoszenie i wynoszenie
przechowywanych przedmiotów.
Zamknięcia skrytki dokonuje naje
mca i upoważniony pracownik Ba
nku.
Jedyne zastrzeżenie co do prze
chowywania przedmiotów dotyczy
broni, amunicji, materiałów łatwo
palnych, wybuchowych, duszących,
żrących, gryzących i narkotyków.
Skrytki i kasety są różnej wielko
ści. Można w nich przechowywać
przedmioty zbliżone do gabarytów
np. magnetowidu i mniejsze. Więk
sze, np. obrazy mogą być składane
w sejfie depozytowym.

• WRACAJĄC jeszcze do jaw
ności. Jedną z najbardziej zagmatwa
nych zagadek naszego wieku jest za
bójstwo J.F. Kennedy'ego. I oto do
wiadujemy się, że prezydent USA,
kandydujący na prezydenta USA czyli
G. Bush podpisał ustawę, która ma
spowodować ujawnienie dokumen
tów dotyczących morderstwa w Dal
las. Kompletu załączników opinia pu
bliczna jednak nie ujrzy, gdyż „ważne
względy" przemawiają za pozosta
wieniem ich w sejfach.
• WYBORY na Litwie wygrała De
mokratyczna Partia Pracy, nazywana
„postkomunistyczną". Spodziewany
zwycięzca — „Sajudis" będzie miał w
nowym parlamencie o połowę mniej
miejsc (18) niż DPP. Polaków ma być
tam trzech. Rezultaty wyborów wy
wołały lawinę komentarzy, co natura
lne, oraz histeryczny list otwarty szefa
PC, nawołujący do zapobieżenia
przejęciu władzy w Polsce przez ko
munistów.

POLSKA
• REALIZUJĄC założenia poli
tyki gospodarczej i społecznej rząd

Umowy do wynajęcia skrytek są
zawierane z osobami prawnymi peł
noletnimi osobami fizycznymi. Na
jemca może udzielić stałych lub jed
norazowych pełnomocnictw na do
stęp do skrytki. Opłata za wynajęcie
skrytki nie jest uzależniona od wiel
kości a od czasu, na jaki pozostaje
do dyspozycji wynajmującego i wy
nosi: dzićnnie do 30 dni —10.000 zł,
miesięcznie — 300.000 zł, rocznie 2
min zł.
Należy pamiętać, że deponent
musi pilnować, by nie zgubić klu
cza, gdyż jego dorobienie może po
ciągnąć za sobą bardzo wysokie
koszty.
Bank Ochrony Środowiska w
Koszalinie dysponuje ograniczoną
ilością skrytek i kaset sejfowych.
Kto teraz wynajmie skrytkę na czas
nieokreślony, zapewni sobie do niej
stały dostęp. Kto natomiast odłoży
to na później może w przyszłości
trafić na listę oczekujących i nie
uzyskać skrytki w terminie dla nie
go dogodnym, na czas wyjazdu na
urlop lub remont.
Bank Ochrony Środowiska Ko
szalin, ul. Szczecińska, tel. 230-05
zaprasza do korzystania z takiej
formy zabezpieczenia mienia —
gwarantuje nie tylko tajemnicę de
pozytu ale i pełne jego bezpieczeńst
wo.
Bardzo ważnym argumentem jest
tu fakt niskich kosztów związanych
z takimi gwarancjami, których pra
ktycznie nikt inny nie daje.
J StZ
G-4467

opracował zarys budżetu na 1993 rok.
Planowany deficyt ma być równy 5,5
proc. produktu narodowego brutto i
wynosić nie więcej niż 85 bilionów zł.
Rząd spodziewa się, że produkcja
wzrośnie o 2 proc. i jest pewien, że
realna płaca spadnie o 2 proc. Do
siego!
• SEJM nie zgodził się, żeby sa
motnie wychowujący swoje dzieci
płacili mniejsze podatki niż wszyscy
inni.
• MINISTER FINANSÓW za
powiedział, że ulgi celne na zachod
nie samochody, sprowadzane w za
mian za zrezygnowanie z „malu
chów" na przedpłaty, będą ograni
czane do 1,8 tys. — 2 tys. dolarów.
Zamiar ten dyktują dane: w ten spo
sób trafiło do Polski 90 proc. wszyst
kich kupionych na zachodzie pojaz
dów; wartość nie pobranych za nie ceł
wynosi 100 min dolarów; sprowa
dzający auta sprzedają je z wielomi
lionowym zyskiem. Państwo za dużo
traci. Państwo straciłoby więcej, gdy
by do każdego, należącego się na
przedpłatę „malucha", a należy się
150 tys. dopłaciło po 22,5 min zł.

\

PROSTOWANIE

GWOŹDZI

Cygan zawinił,
kowala chcą wieszać'»
a kto się cieszy?
Podobno nie należy pytać, komu
bije dżwon. Natomiast dobrze jest
wiedzieć, w którym kościele dzwo
nią.
W „Gońcu Pomorskim”, z 26
października br., ukazała się ob
szerna notatka pt. „Bazar czeka na
przeprosiny”. Jest w niej mowa o
tym, że Sąd Wojewódzki, Wydział
Cywilny w Koszalinie ogłosił wyrok
w sporze koszalińskiej spółki „Ba
zar” z .,Głosem Pomorza” i radną
Ireną Śmiałek, o naruszenie dóbr
osobistych. Chodzi o dwie publika
cje z października i grudnia 1990 r.,
w których —jak ocenia dziennikarz
— pod dość bulwersującymi tytuła
mi — radna powątpiewa w czyste
intencje spółki „Bazar”.
Dalej w notatce jest mowa o roli
precedensów w procesach sądo
wych, o tym, że sprawa ta wróciła
po raz wtóry na wokandę Sądu
Wojewódzkiego (po uchyleniu po
przedniego wyroku przez sąd apelacyjny), o prawie do wolności słowa,
które sąd przyznał autorce oraz
zasadzie odpowiedzialności za ko
mentarz, jaką sąd zastosował wo
bec redaktora naczelnego.
„Goniec Pomorski” wali grubą
czcionką: „Sąd nakazał redaktoro
wi naczelnemu, „Głosu Pomorza”,
publiczne przeproszenie „Bazaru”
za bezprawne użycie w publikac
jach... tytułów, naruszających dob
ra osobiste w postaci dobrego imie
nia i wiarygodności jako podmioto
wi gospodarki”.
I komentuje: Skazując redaktora
naczelnego „Głosu Pomorza” nie z
imienia i nazwiska, lecz z funkcji, sąd
wskazał, że odpowiedzialność za
ewentualne złośliwe komentarze mo
gące naruszać prawnie chronione do
bra osobiste ponosi wydawca gazety.

Konia z rzędem temu, kto po
przeczytaniu owej notatki zrozu
miał, o co w tej sprawie dokładnie
chodzi. Odniosłem wrażenie, że
dziennikarzowi „Gońca Pomors
kiego” chodziło wyłącznie o to, aby
w druku ukazało się zdanie: „Sąd
skazał redaktora naczelnego „Gło
su Pomorza”. Resztę potraktował
jako sprawę mało istotną. Ważne,
że konkurencji się dostało.
A czy nie należało rzetelnie poin
formować Czytelników, jak tego
wymagają elementarne zasady
dziennikarstwa kto, co, kiedy uczy
nił, w jakim celu i z jakim skutkiem?
W informacji wszak najważniejsze
są fakty i ich społeczne znaczenie, a
nie to, że „oberwało” się konkuren
cji.
A co wynika z akt sprawy, do
których dostępu nikt przecież
dziennikarzom nie zabronił.
Otóż dwa lata temu, kiedy „Głos
Pomorza” był jeszcze pismem RSW
(w likwidacji) ukazały się na jego
łamach dwie publikacje, zawierają
ce krytykę rozstrzygnięć administ
racyjnych na rzecz spółki „Bazar”.
Autorką ich była radna z Koszali
na, pani Irena Śmiałek. Tu trzeba
zaznaczyć, że — jak wykazano w
toku rozprawy — pani Śmiałek była
autorką tekstów, zaś ich tytuły po
chodziły od kierownictwa redakcji.
A były to tytuły tak sformułowane,
aby spółce „Bazar” wyraźnie „do
kopać”.
Intencja ówczesnego kierownict
wa redakcji była — jak należy są
dzić — zgodna z linią programową
. pisma RSW: należało „dołożyć”

• ZDECYDOWANA większość
pytanych przed „Demoskop" odpo
wiedziała, że zdrajcą jest Kukliński, a
patriotą Jaruzelski. Generał był w ub.
tygodniu gościem papieża, promując
we Włoszech swoją książkę, wcześ
niej wydaną we Francji.
• FUNDACJA BEZDOMNYCH
nosi się z zamiarem urządzenia Krajo
wej Loterii Mieszkaniowej „Szansa".
30 min losów po 50 tys. zł może
przynieść szczęście jednemu tysiącu
bezdomnych, bo tyle mieszkań ma
być potem rozlosowanych.

REGION
• WIADOMOŚĆ TYGODNIA
nadeszła z Ustki: zameldował się tam
syn prezydenta — Bogdan Wałęsa.
Przez trzy miesiące będzie służył w
Centrum Szkolenia Specjalistów Mo
rskich. Potem, być może, wróci do
Gdyni. Dowódca nie obiecał żadnych
względów dla „prezydentowicza".
• KOŁOBRZESKIE
Przedsię
biorstwo Połowów i Usług Rybac
kich „Barka" zwalnia część doświad

prywatnej przedsiębiorczości, re
prezentowanej w tym przypadku
przez spółkę „Bazar”.
Właściciele spółki „Bazar” stanę
li jednakże na stanowisku, że po
stępowanie ówczesnego kierownict
wa redakcji, acz może zgodna z linią
programową wydawcy, jest niezgo
dna z duchem czasów, które właśnie
nadchodzą, a także literą prawa (co
do niedawna może nie miało zna
czenia, ale teraz już zaczęło mieć). I
wnieśli sprawę do sądu, przeciwko
autorce oraz redaktorowi naczelne
mu, który tak spreparowane arty
kuły zamieścił.
Sąd w trakcie długotrwałego
przewodu, z zaangażowaniem
dwóch instancji, ustalił, że jedynym
naruszeniem prawa w całej tej spra
wie było dopisanie przez redakcję
obraźliwych dla „Bazaru” tytułów.
Reszta, czyli to, co napisała autorka
— mieściło się w normie prawnej.
Na tej podstawie sąd skazał redak
tora naczelnego obecnego, a nie
tego, który zawinił — jak na wstę
pie.
I w tym miejscu sprawa aż się
prosi o komentarz, na który dzien
nikarza „Gońca” nie było jednakże
stać. Bo:
W połowie roku 1991, a więc w
kilka miesięcy po owych publikac
jach, koszalińskie Wydawnictwo
RSW „Głos Pomorza” zostało zlik
widowane. Prawo do używania ty
tułu tej gazety zakupiła spółka „Fo
rum”. Kupując „Głos Pomorza”,
„Forum” nie zobowiązywało się do
tego, że będzie ponosić konsekwen
cje prawne za czyny wynikłe z nad
gorliwej realizacji linii programo
wej byłej RSW przez tych jej byłych
pracowników, którzy się takich czy
nów w przeszłości dopuścili. Tym
bardziej nie do pomyślenia wyda
wał się transfer odpowiedzialności
prawnej za czyny osób, pełniących
funkcje kierownicze w RSW — na
późniejsze kierownictwo pisma,
które w wyniku likwidacji RSW
przeszło w ręce nowych właścicieli.
Bo to byłoby tak, jak gdyby rzecz
nik prasowy rządu Hanny Śuchockiej miał ponosić konsekwencje
prawne za słowa i czyny rzecznika
rządu, powiedzmy byłego premiera
Zbigniewa Messnera.
A jednak dziś sąd wydaje wyrok
nie na sprawcę, lecz na aktualnego
redaktora naczelnego, który z tam
tą sprawą nie miał nic wspólnego. A
dziennikarz „Gońca” dopatruje się
w tym szczególnego precedensu,
wręcz symbolu nowej sprawiedli
wości, który ma jakoby świadczyć,
że odtąd „odpowiedzialność za na
ruszenie dóbr osobistych przecho
dzi na wydawcę”.
Na którego wydawcę? Tak w
ogóle, na pierwszego, który jest
akurat pod ręką?
A może należałoby, Panowie Pu
blicyści, właśnie na kanwie tej spra
wy domagać się, aby odpowiedzial
ność za wszelkie czyny była wyłącz
nie personalna? Jak we wszystkich
cywilizowanych krajach. Czyja wi
na — temu kara?!
Bo inaczej, któregoś dnia mo
żecie otrzymać wyrok za coś, co
napisał wasz poprzednik, redakcyj
ny kolega lub zgoła ktoś wam nie
znany. I gdzie wtedy pójdziecie po
sprawiedliwość? Przecież to jest sy
tuacja żywcem jak z „Procesu” Franza Kafki. Tyle że —jak się okazuje
— może być prawdziwa, (wis)

czonej załogi, w ślad za wycofaniem z
eksploatacji 13 kutrów i wyczerpy
waniem się kwot połowowych. Ry
bacy, zwłaszcza o wieloletnim stażu,
czują się... Wiadomo jak. Co charak
terystyczne, narazie nie chcą służyć u
tych byłych kolegów z firmy, którzy
zdążyli sprywatyzować się.
• PRACOWNICY Przedsiębior
stwa
Produkcyjno-Handlowego
„Troć" w Kobylnicy pod Słupskiem
bezskutecznie czekają na 100 min
zaległych pensji, których właściciel
nie może wypłacić.
• PANI JUSTYNA KUKLIŃ
SKA z Jezierza (gm. Kołczygłowy)
skończyła 102 (sto dwa) lata. Jej
rodzina to 6 synów, 19 wnucząt i 38
prawnucząt. Jubilatka lubi rozmowy
przy prawdziwej kawie.
• W Nosowie pod Koszalinem
syn ugodził ojca siekierą w głowę.
Narzędzie zbrodni wyjęto ofierze do
piero w szpitalu, wcześniej groziło to
śmiercią. W samym Koszalinie znale
ziono kobietę i mężczyznę martwych.
Wszystko wskazuje na to, że było to
wewnętrzne „rozliczenie", bez udzia
łu osób trzecich. „Rodzina nie cieszy,
gdy jest"?

,
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GŁOS POMORZA — magazyn

olacy dobrze zdawali sobie sprawę, że Jelcyn
posłużył się tymi dokumentami w grze politycz
nej. Jego celem było zdyskredytowanie radziec
kiego przywódcy Michaiła Gorbaczowa, którego
skarżył o kontynuowanie zacierania śladów dokony
wanego przez jego poprzedników. Gorbaczow z gnie
wem temu zaprzeczył. Twierdził, że ujrzał te dokumenty
dopiero, kiedy opuszczał swój urząd i przekazał je
Jelcynowi nakłaniając go do natychmiastowego ich
opublikowania. Dla większości Polaków wszystkie te
motywy są bez znaczenia, ważne jest że prawda wyszła
na jaw.
Oczywiście rosyjskie rewelacje nie oznaczają peł
nego triumfu sprawiedliwości. Ci, którzy dopuścili się
tej zbrodni, są już dawno poza zasięgiem prawa.
Większość wschodnich Europejczyków pogodziła się
już z myślą, że era postkomunistyczna niewiele im daje
okazji do wyrównania rachunków z davynymi ciemięż
cami. W paru wypadkach prokuratorzy zdołali sfor
mułować pod adresem byłych przedstawicieli władz
oskarżenia o konkretne przestępstwa, ale większość
odpowiedzialnych za takie czyny zatarła ślady, nisz
cząc dowody jeśli takie w ogóle istniały —- lub potrafiła
wykorzystać jako osłonę powszechniejsze poczucie
winy.
Społeczeństwa Europy wschodniej nękane były gor
szą zmorą: że prawda o zbrodniach popełnionych przez
reżimy komunistyczne ulegnie zapomnieniu w efekcie
dawnej oficjalnej propagandy i ulotności zaintereso
wania współczesnego świata. W „Księdze śmiechu i
zapomnienia" czeski emigrant Milan Kundera napisał,
że krwawa masakra w Bangladeszu szybko przesłoniła
pamięć, rosyjskiej inwazji na Czechosłowację, zabój
stwo Allende zagłuszyło jęki Bangladeszu, wojna na
pustyni półwyspu Synaj sprawiła, że ludzie zapomnieli
o Allende, masakra w Kambodży spowodowała, że
zapomniano o Synaju itd. itd. że w końcu wszyscy
zapomną o wszystkim.

P

(„Newsweek"
„Lekcja Katynia")

ikt z Drausendorf nie obudzi się pewnego pora
nka w Polsce.
Chodzi o przesunięcie koryta Nysy Łużyckiej
zaledwie o kilkaset metrów na zachód. Po
onaszej stronie znalazłyby się jedynie nieużytki, tereny
nie zabudowane. No i oczywiście węgiel.
Sygnały o planach przesunięcia granicy polsko-nie
mieckiej pojawiły się już kilka miesięcy temu. Do
chodziły z „Worka Turoszowskiego" — najbardziej na
południowy-zachód wysuniętego skrawka terytorium
RP wciśniętego między Niemcy a Czechy. Inicjatorem,
już po raz drugi, jest kopalnia w Bogatyni. Dwanaście
lat temu rządy PRL i NRD prowadziły już na ten temat
negocjacje. Strajki z sierpnia 1980 roku ochłodziły
nasze stosunki i zamroziły rozmowy.
Dyrekcja KWB „Turów" proponuje, by wykopać
nowe koryto dla Nysy Łużyckiej i przesunąć granicę o 1
kilometr na zachód, na odcinku 2,8 km. „Turów"
mógłby wówczas sięgnąć po 124 miliony ton dosko
nałego węgla brunatnego zalegającego tuż pod po
wierzchnią ziemi. Dzisiaj znajdują się one pod obec
nym korytem Nysy, w jej strefie — tzw. filarze rzeki.
Niemcy, ze względów ekonomicznych i ekologicz
nych, i tak ich nie eksploatują. Za to dla „Turowa"
mogą oznaczać jeszcze 40 lat rozkwitu.
Złoża ekspoloatowane obecnie przez kopalnię w
Óogatyni, drugą co do wielkości w Polsce po bełchatowskiej — wystarczą do 2035 roku. Ale niekorzys
tny układ geologiczny spowoduje, że przy zachowaniu
obecnej granicy, wydobycie będzie w ciągu najbliż
szych lat gwałtownie malało.

(Dariusz Terlecki
„Za miedzą Niemcy na węglu siedzą")

„Spotkania" nr 44
ej walce towarzyszy pośpiech, a czasem nawet
coś więcej.: „To rodzaj korupcji duchowej, w
atmosferze której wszystkie zachowania zostają
podporządkowane ostrej grze o własną karierę,
co kompletnie zdestruowało warstwę japiszonów" —
twierdzi Śpiewak, przytaczając przykład znajomego
urzędnika wysokiego szczebla, dawniej japiszona z
naukowym rodowodem. „Kiedy doczekał się swojej
wielkiej chwili, natychmiast wskoczył w inną skórę.
Dzisiaj, wsiadając do służbowego samochodu, czeka aż
kierowca osobiście otworzy mu drzwi, a dopiero potem
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rozkłada na miękkim siedzeniu swoją wielką urzęd
niczą pupę. I gestem tym mówi wszystkim: ja mam teraz
władzę”.
Czy japiszon dzięki osiągnięciu spóźnionego suk
cesu przybliżył się do pierwowzoru z Manhattanu? Z
pewnością. Ale ponieważ chcąc nie chcąc dociąga już
do czterdziestki, coraz trudniej mówić o nim „młody".
Wygląda jednak na to, że tuż za japiszonami podążają
przedstawiciele nowego inteligenckiego pokolenia, w
dużym stopniu „zjapizowani" i stylizujący się na „pro
fessionals". W większości niechętnie angażują się w
działalność społeczną i polityczną, są za to silnie
zorientowani na cele materialne, przedsiębiorczy i
niezależni. Polscy japi. Już niedługo będą prawdopo
dobnie stanowić siłę napędową prywatnego biznesu,
ponieważ pracują na giełdzie, w polskich i zagranicz
nych firmach, są wysokiego szczebla menedżerami.
Podobnie jak yuppies, wyznają kult pracy, kompeten
cji, usiłują mieć styl i chcą być coraz bardziej niezastąpieni.

(Sławomir Mizerski
„Nadchodzi japi")

„Poliyka" nr 44
stosunku do wojewodów URM zrobił pierw
szy krok, o niewiadomych jeszcze skutkach
praktycznych: opracowano tam „Kryteria oce
ny wojewodów". Dokument nie został jeszcze
przesłany do wglądu najbardziej zainteresowanym, jak
przedwcześnie powiadomiło Biuro Prasowe Rządu;
wciąż krąży on po gmachu URM.
Pierwszy punkt „Kryteriów" przypomina nieco para
graf 22 z książki Hellera, ponieważ zdecydowanie
przeważa nad wszystkimi pozostałymi: jest to wymóg
„całkowitej zgodności postępowania z linią rządu".
Dopiero potem następują punkty bardziej konkretne,
chociaż nie zawsze wymierne.
Oceniany będzie zatem poziom merytoryczny lokal
nych aktów prawnych i decyzji indywidualnych, a
miernikiem ma być liczbą uwzględnionych odwołań od
decyzji wojewodów. Wnikliwie przeglądane będą sta
tuty wojewódzkich urzędów. Przedstawiciel rządu w
terenie musi dobrze badać uchwały rad gmin przed ich
zatwierdzeniem, gdyż za gafy prawne właśnie on
będzie odpowiadać.
Liczyć się będzie ścisła współpraca z URM, szybkość
wykonywania poleceń i nadsyłania szczegółowych
sprawozdań. Znaczenie ma zakres międzynarodowych
kontaktów wojewody, ale z dyskretnym acz stanow
czym zaznaczeniem, że lokalna polityka wobec mniej
szości narodowych musi uwzględniać pryncypia MSZ.
Czyli swoboda, ale — bez szaleństw.
„Sprawność działania" zmierzy się tempem prze
kształceń własnościowych na terenie danego wojewó
dztwa, efektywnością komunalizacji, odpowiednim
„dysponowaniem budżetem, w warunkach ograniczo
nych środków". Poza tym, wojewoda powinien budo
wać „nieantagonistyczne relacje z samorządem".

W

(Mariusz Janicki
„Młot na wojewodów")

JUBILEUSZOWY WIELKI KONKURS „GŁOSU POMORZA"

Karnety na toyotę i nagrody rzeczowe października

OGŁOSZENIA
iiiiiiiiiDROiNiiiiiiii
v.............. :..............

KOŁOBRZEG, kiosk jugosłowiański
KC z lokalizacją na molo. Tel. 266-51.
SPÓŁKĘ joint-venture, ulgę podatko
wą. Warszawa, tel. 22-59-66.
PUDELKI miniaturki sprzedam. Słupsk,
tel. 224-21.

SPRZEDAŻ

TANIO piec akumulacyjny, patelnię ele
ktryczną. Ustka, 145-603, po osiemnastej.
SPRZEDAM volkswagena passata,
grudzień 1990, mały przebieg, pełna doku
mentacja. Słupsk, tel; 438-888, po dzie
więtnastej.

ANTENA satelitarna „Amstrad". Ustka,
146-518.

FORDA scorpio (1990 X) sprzedam lub
zamienię. Słupsk, tel. 291-22.

KUPNO

SPRZEDAM lub zamienię renault 25,
prod. 1989. Bardzo bogato wyposażony.
Mielno, 189-584 wieczorem.
OPEL kadet 1600 D (1982). Kołobrzeg,
tel. 250-78.

MIESZKANIE
438-370.

spółdzielcze.

Słupsk,

ZAMIANA

126 p (1986) Szczecinek, tel. 400-31.
VOLKSWAGEN passat 1600 (1990 r.).
Barwice, 364-35.
PILNIE
sprzedam
audi
80
170.000.000. Koszalin, 45-11-47.

—

SPRZEDAM peugeota 309 graffic, li
piec 1991, silnik 1124 cm sześć., przebieg
32.000 km. Szczecinek, tel. 442-28, po
dwudziestej.

KAWALERKĘ, kwaterunkowe na wię
ksze. Słupsk, tel. 441 -900.

M-3 (50 m kw.) zamienię na mniejsze
M-2. Kołobrzeg, Walki Młodych 22 m 3.
M-3 kwaterunkowe 33 m kw. zdecydo
wanie zamienię na większe. Kołobrzeg,
255-34.

PRZEDPŁATĘ na fiata 126p. Miastko,
tel. 35-28, po piętnastej.
SPRZEDAM
411-10.

przedpłatę.

Szczecinek,

ŻUK — blaszak — tanio. Słupsk, tel.
112-259 od 2 listopada.
POLONEZ Caro
144-654.

(XII

1991).

Ustka,

FORD sierra (1990). Ustka, 145-593.
FIAT 126p (1982) 7.300 tys. Słupsk,
264-64.
MERCEDES 123 D, Volkswagen golf,
Volkswagen derby. Tel. 11 -21 -50 Bierkowo k. Słupska.
MERCEDES 240 D, bez cła 1980 r„
cena 3.500 DM, Volkswagen golf, rok
1991, poj. 1400, wtrysk, z odprawą/zareje
strowany, przebieg 22 tys. cena 136 min.
Kołobrzeg, tel. 273-25.
JETTA
237-29.

diesel

sprzedam.

LOKALE
POSZUKUJĘ kawalerki z wygodami w
Lęborku. 623-432.
OFERUJĘ lokal w centrum Kołobrzegu,
30 m kw. na parterze.
PODNOŚNIK samochodowy kupię.
Szczecinek, tel. 445-98.
POSZUKUJĘ pomieszczenia do produ
kcji elektronicznej. Kołobrzeg, tel. 254-75.
POSZUKUJĘ garażu w śródmieściu.
Koszalin, 265-59.
WYNAJMĘ
43-89-65.

kawalerkę.

Słupsk,

tel.

WYNAJMĘ pomieszczenie z kanałem
na warsztat. Słupsk, tel. 437-681.

Kołobrzeg,

PRACA

PRZEDPŁATĘ. Słupsk, 43-35-85.

Dziś drukujemy dwa kolejne
karnety konkursowe. Pierwszy
uppważniał będzie do losowania
nagrody głównej — samochodu
TOYOTA COROLLA, drugi — na
gród rzeczowych października.

Wypełnianie karnetów
W poszczególnych kratkach każde
go karnetu podane są numery, od
powiadające numeracji drukowanych
codziennie w październiku — na stro
nie pierwszej „Głosu Pomorza" —
kuponów. Kupony z takimi właś
nie numerami trzeba nakleić w
poszczególne kratki.
O wyborze tych a nie innych kupo
nów i w takiej właśnie kolejności
zadecydowało losowanie przeprowa
dzone przez Komisję Konkursową.

Losowanie nagród
października
Kto prawidłowo wypełni kar
net oznaczony „nagrody rzeczo
we października" — weźmie udział w ich losowaniu. Losowanie
to odbędzie się — jak już podawaliś
my — we wtorek, 10 listopada br. o
godz. 17 w siedzibie Państwowej
Orkiestry Kameralnej i Teatru Impre
saryjnego przy ul. Wałowej 3 w Słup
sku. Zapraszamy tych z Państwa, któ
rzy chcą uczestniczyć w tej imprezie.

Gdzie dostarczać
karnety...
Uczestnik konkursu decyduje o tym
w losowaniu jakich nagród chce uczestniczyć. W zależności od tego
wysyła jeden lub dwa karnety.
Poprawnie wypełnione karne
ty należy wysyłać pocztą pod ad
resem. REDAKCJA „GŁOSU PO
MORZA", al. Sienkiewicza 20,
76-201 Słupsk. Do jednej koperty
można włożyć tylko jeden kar
net! W zależności od zawartości
koperty, musi być na niej dopi
sek: TOYOTA (jeśli w środku jest
karnet na toyotę) lub NAGRODY
RZECZOWE'(jeśli w środku jest kar
net na nagrody rzeczowe paździer
nika. Termin nadsyłania karne
tów pocztą upływa w czwartek,
5 listopada (decyduje data stempla
pocztowego). Od 2 do 5 listopada
karnety można też przynosić do:
siedziby redakcji w Koszalinie
(ul. Zwycięstwa 137/139, parter),
oddziału w Słupsku (al. Sienkiewi
cza 20) i Kołobrzegu (ul. Giełdowa
12). Przynoszone karnety też muszą
być w zaklejonych kopertach (w ko
percie — jeden karnet) z dopiskiem
TOYOTA lub NAGRODY RZECZO
WE.
Koperty bez tych dopisków, z wię
cej niż jednym karnetem w środku —
nie będą brały udziału w losowaniu.
Grającym życzymy szczęścia w
losowaniu!
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Losujemy 10 listopada
Na karnet oznaczony „nagrody rzeczowe października” będą losowane następujące nagrody:

PAWILON typ Trzcianka. Koszalin, tel.
232-38.

— dwudniowe rejsy do Kopenhagi dla 9 osób. Sponsor: Polska Żegluga Bałtycka w
Kołobrzegu,
— dwa zestawy meblowe (biurko w krzesłem) — Fabryka Pomocy Naukowych w
Koszalinie,
— 14-dniowe wczasy nad morzem dla dwóch osób —<- Zarząd Budynków Mieszkalnych "W
Koszalinie,

MARMEX oferuje marmury, wyroby z
marmuru. Koszalin,- Górskiego 13, tel.
272-84.

— kurtka skórzana męska, 6 par rękawiczek skórzanych, 2 torby skórzane damskie —
Fabryka Rękawiczek i Odzieży Skórzanej w Miastku,
— 3 bony towarowe po 500 tys. zl każdy — Hurtownia MaxMag w Kołobrzegu,
— radiomagnetofon „Sony” -— PPHP „ELPRO”, Salon Audio-Video-TV w Kołobrzegu,
— pobyt sobotnio-niedzielny dla 2 osób — Hotel Orbis „Solny” w Kołobrzegu,
— 4-dniowa wycieczka dla dwóch osób na trasie Praga — Wiedeń — Przedsiębiorstwo
Turystyczne „Gryfia” w Słupsku,

SPRZEDAM futra z lisów. Darłowo, tel.
27-37.
SPRZEDAM kiosk typu „Ustka". Dar
łowo, tel. 32-92, po osiemnastej.

— opryskiwacz na ramię, opalarka uniwersalna, odkurzacz samochodowy, alarm samo
chodowy, lutownica elektryczna, zestaw narzędzi samochodowych — PHSR „Agroma^w

SPRZEDAM betoniarkę,
Łeba, 66-22-22.

Koszalinie,

— zestaw ogrodowy, zestaw balkonowy, zestaw łazienkowy, zestaw kuchenny, dwa zestawy
warsztatowe — „Wireland” SA Bytów,

V

— dwa bony lokacyjne, każdy wartości 5 min — Powszechna Kasa Oszczędności B.P. II
Oddział Słupsk,
— dwa aparaty fotograficzne — „Arbet” LTD. Korporacja Budowlana spółka z o.o.
Koszalin,
—: 5 min zł — Bank Handlowy SA, Oddział w Słupsku,
— lodówka samochodowa wartości 1,75 min zł — Okręgowa Dyrekcja CPN w Słupsku,
— dwa zestawy narzędzi samochodowych (każdy za 980 tys. zł) — sponsor jak wyżej,
— trzy zestawy kosmetyków — z Zakładów Chemicznych „Loton”, Spółdzielni Pracy w
Słupsku,
— 10 zestawów wyrobów firmowych (każdy po 500 tys. zł) ufundowany przez Okręgową
Spółdzielnię Mleczarską w Kołobrzegu,
— 10 bezpłatnych biletów jazdy autobusami, ważnych do końca br. Ufundowało tę nagrodę
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu. Te nagrody będą losowane wśród
kołobrzeskich uczestników naszego konkursu.
— Wycieczki do Paryża dla 3 osób w terminie 18—22 grudnia 92 — PTP „Alga”
Złocieniec, właściciel pan Adam Cereda,

— 3 telewizory kolorowe.

PRZEDPŁATĘ. Darłowo, tel. 32-52.
GARAŻ 1 Maja — obwodnica. Szczeci
nek, 44-564.

wciągarkę.

ZATRUDNIĘ w sklepie pracownika ze
znajomością C 64, AMIGA. Słupsk,
43-33-17.
AGENCJA zatrudni ładne, zgrabne,
bezpruderyjne do 21, zakwaterowanie
„FORUM" 00-544 Warszawa, ul. Wilcza
22 (A-30).

USŁUGI
FOLIE okienne. Przeciwwłamaniowe,
lustrzane, kolorowe. Montaż. Słupsk, tel.
44-34-75.
UKŁADANIE glazury. Słupsk, 435-488.

JAMNIKI
437-105.

długowłose.

Słupsk,

tel.
ŻALUZJE najtaniej. Słupsk, 44-17-06.

SZAFĘ chłodniczą, kloc masarniczy.
Słupsk, 440-778.

USŁUGI hydrauliczne —
Słupsk, ul. Nowowiejska 3/12.

solidnie.

SPRZEDAM stoisko na Hali Targowej
w Słupsku, tel. 439-716, po osiemnastej.

NAPRAWA pojazdów w garażu klienta.
Słupsk, tel. 437-681.

W LISTOPADZIE - KOLEJNE KUPONY
Nasz konkurs trwać będzie jeszcze miesiąc. W listopadzie ukazywać się będą kolejne

J

kupony (od numeru 60). 30 listopada wydrukujemy ostatnie dwa karnety. Do roz
losowania wśród grających mamy jeszcze wiele cennych nagród. A więc... gramy dalej!

KARNET NA

34 56 45 35 32 51 30 33 50 46
TOYOTĘ COROLLĘ
Imię i nazwisko .........

•

KARNE? NA~ *

42 44 47 31 43 55 36 41 53 38
i

Imię i nazwisko

Adres

NAGRODY
RZECZOWE
PAŹDZIERNIKA

31 października — 1 listopada 1992 r.

GŁOS POMORZA — magazyn

Rozmowa ze ZDZISŁAWEM DUBIELLĄ, posłem na Sejm,
członkiem Porozumienia Centrum
— Był pan przewodniczącym
podkomisji
przygotowującej
projekt ustawy emerytalnej dla
mundurowych i posłem sprawo
zdawcą. Jak ocenia pan tę usta
wę, skoro nadal środowiska nią
objęte nie są zadowolone i nie
tylko one?
— Nie ma sensu wracanie do nie
fortunnych okoliczności, jakie spra
wiły, że omal nie przyjęto jej w nieko
rzystnym kształcie dla tych środo
wisk. Wiadomo już, jaki okres i jakie
służby zostaną wyłączone spod jej
dobrodziejstw. Uważam, że ustawa w
tym kształcie jest sprawiedliwa, a w
sensie materialnym korzystna dla mun
durowych, oczywiście uwzględniając
realia ekonomiczne i możliwości pań
stwa. O wielu uprawnieniach mun
durowych cywile mogą tylko marzyć,
choć ći pierwsi stracili niektóre przy
wileje. Obawiam się jednak czegoś
innego.
— Mianowicie?
— Ta ustawa, jak każda inna, wróci
do Senatu, który może wnieść swoje
poprawki, wówczas Sejm, zgodnie z
procedurą, musi je oddalić lub przy
jąć. Są powody do przypuszczeń, że
zwolennicy stosowania szerszych
wyłączeń spod tej ustawy, nie dadzą
za wygraną i będą forsowali swoje
stanowisko na forum Senatu. Krótko
mówiąc: kontrowersje mogą odżyć.
— Głównie mamy mówić o lu
stracji, dekomunizacji. W Sejmie
złożono sześć projektów ustaw o
różnym stopniu restrykcyjności.
Większość z nich przypomina
słynną próbę wody czy ognia,
stosowaną wobec czarownic w
średniowieczu. Wojsku grozi pa
raliż polustracyjny. Jak te spra
wy widzi Komisja Obrony Naro
dowej, której jest pan człon
kiem?
— Jest niemal pewne, że zostanie
utworzona specjalna komisja, która
przygotuje projekt ustawy, będącej
wypadkową złożonych projektów. Z
doświadczenia wiem, że Komisja tra
ktuje tego rodzaju projekty jako mate
riał wyjściowy do dyskusji. Zatem od
projektu do efektu — droga jest za
zwyczaj dość daleka.
— Pańska komisja już dysku
towała nad tymi problemami. Ja
kie są pierwsze whioski, ustale
nia?

— Poparliśmy samą ideę lustracji i
konieczność wypracowania wspól
nego stanowiska komisji przed dal
szymi sejmowymi pracami nad proje
ktami ustaw. Oczekujemy na dodat
kowe materiały z resortu, będziemy o
tych sprawach rozmawiali z przed
stawicielami wojska i różnych jego
środowisk. Nie ma jednak mowy o
destabilizacji armii, pozbawieniu woj
ska całej wyższej kadry dowódczej. W
tym procesie nie będzie też miejsca na
„gilotynowanie".' Odrzucamy auto
matyzm, jesteśmy za indywidualnym
przeglądem korpusu oficerskiego.
— To są interesujące konsta
tacje, lecz brzmią zbyt ogólniko
wo.
— Nasza komisja przygotuje dwa
bloki materiałów. Jeden będzie wy
kazem pionów i stanowisk podlegają
cych lustracji. Znajdą się w nim mięrizy innymi wyżsi oficerowie byłego
Głównego Zarządu Politycznego,
prokuratury, informacji wojskowej,
pewnych służb specjalnych, wysocy
funkcjonariusze partyjni. Drugi blok
będzie zawierał uzasadnienie przep
rowadzenia lustracji w konkretnych
pionach i służbach, także bliższe określenie, kto jakich stanowisk nie
powinien zajmować. Zaznaczam jed
nak, że musi być wyeliminowany
wszelki automatyzm w ocenie ludzi, a
poszczególne przypadki powinna
zbadać specjalna komisja, składająca
się na tylko z parlamentarzystów, ale
także z innych osób publicznych i
przedstawicieli wojska Jeśli ktoś ukończył wyższą uczelnię wojskową w
byłym Związku Radzieckim, powie
dzmy, Akademię imienia Woroszyłowa, to sam taki fakt nie może być
podstawą do zwolnienia oficera. Bar
dziej będzie nas interesowała moty
wacja skierowania na taką uczelnię,
postawa i całokształt zachowania ofi
cera. Trzeba na szali zważyć całą jego
działalność, dokonania pozytywne i
negatywne.
— Pragnę się jednak upewnić,
czy mówiąc o tych kwestiach,
tak samo je rozumiemy. Używa
się dwóch pojęć czasem osobno,
czasem wymiennie: lustracji i
dekomunizacji. Dwa ze złożo
nych projektów — autorstwa
KPN i KLD — nie chcą dopusz

każdy bez wyjątku powinien mieć
prawo do obrony, odwołania, przy
czym nie wykluczam drogi sądowej.
— Nad czym jeszcze obecnie
pracuje ta komisja?
— Nad restrukturyzacją przemysłu
zbrojeniowego. Należy jasno sprecy
zować, co ratujemy, wspomagamy, w
jakim zakresie i kształcie, a co jest
niepotrzebne, nie ma racji bytu. Ocze
kujemy od rządu propozycji doraź
nych rozwiązań i długofalowych kon
cepcji. Sami też stale jeździmy po tych
zakładach, zapoznajemy się z ich sy
tuacją, kompletujemy materiały. Nie
muszę wreszcie dodawać, że inten
sywnie pracujemy nad nową polską
doktryną obronną.
— Proszę powiedzieć czy jest
pan posłem solidnym, poważnie
traktującym swoich wyborców,
czy też wędrowniczkiem, prze
mierzającym sejmowe bufety,
kuluary, że nie starcza mu czasu
na uczestnictwo w pracach Sej
mu. I jak to się ma do słynnego,
owianego nie najlepszą sławą za
pisu, że poseł głosuje wedle swo
jego sumienia, a nie zgodnie z
wolą wyborcy. Czyli, że tylko od
powiada przed Bogiem i histo
rią?
— Trudno mi siebie samego oce
niać. Twierdzę jednak, że poważnie
traktuję swoje obowiązki i wyborców.
Nie zdarzyły mi się nieusprawiedli
wione absencje, nigdy nie otrzyma
łem upomnienia, a sporadyczna nieo
becność w Sejmie wynikała z nader
ważnych powodów. Regularnie spo
tykam się z wyborcami w Koszalińs
kiem i Słupskiem, ostatnio i w Szcze
cinie. W domu jestem rzadkim goś
ciem. Nie odcinam się od korzeni,
czyli spraw regionu, wyborców. Prze
ciwnie, żywię się ich „sokami", co
bardzo mi pomaga. Przestrzegam za
sady, że region nie może dominować
w pracy posła. Musi on mieć na
uwadze interes kraju, szersze spoj
rzenie, lecz problemy regionów, okręgów wyborczych, muszą być stale
obecne w jego działalności.
— Jakie ważne sprawy z na
szego podwórka są przedmiotem
pana szczególnej troski?
— Znana jest sytuacja, w jakiej
znalazły się Koszalińskie Zakłady Na
prawy Samochodów. Konieczna jest
ich restrukturyzacja, lecz wpadły w
pułapkę kredytową. Doprowadziłem
do spotkań kierownictwa przedsię
biorstwa z przedstawicielami odpo
wiednich resortów. Nie ma jeszcze
konkretnych wyników, bo i nie mogły
tak szybko przyjść. Rejonowa Spół
dzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska w
Szczecinku ma realne możliwości
modernizacji swojej bazy przetwór
czej, zwiększenia zatrudnienia. Do
szczęścia, czyli do otrzymania kredytu
z Banku Światowego, konieczne jest
Uzyskanie poręczenia kredytu przez
bank polski lub resort. Staram się
okazać pomoc w załatwieniu tej spra
wy. Mogę się też pochwalić załat
wieniem funduszów w Ministerstwie
Zdrowia na odbudowę spalonej pralni
w Szpitalu Wojewódzkim w Koszali
nie. Na warsztacie mam też bardzo
skomplikowany problem pewnych
rozwiązań własnościowych i mająt
kowych w SHR Strzekęcin. Wreszcie
sprawa, o której tylko napomknę —
otrzymanie kredytów, na dobrych
warunkach, na budownictwo miesz
kaniowe w Koszalinie.
— Dla kogo i od kogo?
— Tego dzisiaj jeszcze nie mogę
powiedzieć. Rozmowy nie zostały sfi
nalizowane, ale są na dobrej drodze.
— Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał:

czać do stanowisk tych, którzy
byli współpracownikami UB i SB
oraz wojskowych służb specjal
nych. Cztery projekty (Senatu,
„Solidarności", ZChN i PC) obok
lustracji przewidują też dekomu
nizację, to znaczy rozszerzają za
kaz pełnienia ważnych funkcji na
byłych członków partii, pełnią
cych nawet niskie funkcje. Ba,
jeden z nich mówi o studentach
uczelni partyjnych.
— Część tych projektów ma chara
kter nadmiernie restrykcyjny. Przejdą
one, jak mówiłem, przez proces „ob
róbki" parlamentarnej. Ja przez lust
rację rozumiem przegląd konkretnych
ludzi, a przez dekomunizację — roz
bicie starych struktur, układów, co
może się wiązać z koniecznością usu
nięcia ze stanowisk osób, które popeł
niły przestępstwa, wysługiwały się
poprzedniemu systemowi.
— Jest też pan członkiem Sej
mowej Komisji Sprawiedliwoś
ci. Czy zapadły w niej jakieś po
stanowienia w tych samych
sprawach?
— Nie jest ona tak zaawansowana
w pracach jak Komisja Obrony Naro
dowej. Daje się w niej zauważyć, w
każdym razie u znacznej części po
słów, coś w rodzaju chęci petryfikacji
starych układów. Cechuje ich posta
wa grupowa, niechętna reformowa
niu przywilejów. Obecny status sę
dziego, w zasadzie nieusuwalnego ze
swojego stanowiska, mnie osobiście
nie odpowiada. Nie może być sztucz
nych wyłączeń spod lustracji, choć
należy w takich sprawach posługiwać
się rozsądkiem.
— Jaką ma pan własną wizję
lustracji? Kto ma polować na
czerwonych, rasowych agen
tów, kto ma wystawiać cenzurki
za „komuszenie", do kogo mają
się odwoływać?
— Odpowiem, iż stanowisko Ko
misji Obrony Narodowej uważam za
bardzo wyważone, umiarkowane i ono mi odpowiada. Cały ten proces —
nie tylko w wojsku — powinien się
odbyć pod nadzorem parlamentu. Je
stem przeciwnikiem takiego sposobu
jego przeprowadzenia, by głos decy
dujący należał do resortów, urzędów,
lub aby to robiły sądy, dopóki same
nie zostaną zlustrowane. Natomiast
ummmmmammmmmma
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rzed tygodniem zamieściliś
my pierwszy odcinek niniej
szej publikacji. Dziś — do
kończenie.
Powróćmy jednak do bio
logicznych podstaw zacho
wań altruistycznych. Teoria doboru
krewniaczego tłumaczy zaledwie część z
nich. Jak jednak wyjaśnić przypadki
altruizmu między nie spokrewnionymi
osobnikami, należącymi niekiedy do
zupełnie odrębnych gatunków? Czy i tu
sprężyną zachowań altruistycznych jest
dobrze skrywany egoizm? Okazuje się,
że tak — zachowania takie mogą być
zupełnie „ekonomiczne” i opłacalne,
jeżeli u podstaw ich ewolucji działa
zasada „dzisiaj ja pomogę tobie, a jutro
ty mnie”! Biologowie ujmują ją jako
zasadę altruizmu zwrotnego lub od
wzajemnionego. Taka „dżentelmeńska
umowa” może jednak obowiązywać
tylko pod warunkiem, że obydwie
„strony” spotykają się na tyle często, iż
możliwe jest „odwzajemnienie” przy
sługi, a ponadto —- że nikt nie będzie
oszukiwał!
Przypatrzmy się wspomnianemu uprzednio przykładowi, omawiającemu
współpracę rybek czyścicieli z rekinem.
Gdyby rekin oszukał swoich czyścicieli
i połknął ich po wykonaniu „usługi”,
bardzo szybko odczułby negatywne
skutki swego podstępu. Eksperymenty
przeprowadzone dla poznania takiej
możliwości jednoznacznie wskazują, że
drapieżnik pozbawiony swoich czyści
cieli ginie wkrótce, gdyż nie potrafi
sobie poradzić z pasożytami i choroba
mi skóry. Cena oszustwa byłaby za

mować rozwiązania najekonomiczniejsze, gdyż jedynie wtedy utrwalą się jako
strategia ewolucyjnie stabilna, czyli op
tymalna, nie dająca szans powodzenia
osobnikom, stosującym strategię od
mienną. O tym, że codziennie, niemal
bezwiednie wybieramy najbardziej eko
nomiczne rozwiązania przekonuje
przykład, ilustrujący zachowanie ludzi
w sklepie, stojących w kolejce do kasy.
Jeśli obok otwarto nagle nowe kasy,
osoby z końca kolejki natychmiast rea
gują na zmianę sytuacji, starając się
zająć najkorzystniejszą pozycję przy
nowo otwartych kasach. Rozpoczyna
się wyścig, w którym nie uczestniczą
przeważnie stojący najbliżej czynnej już
kasy — oni niewiele mieliby do zys
kania, za to dużo do stracenia. Podob
nie jest i w przyrodzie — zawsze obo
wiązuje zasada ekonomicznej opłacal
ności i optymalizacji działań, podpo
rządkowanych przetrwaniu i reproduk
cji. Ci, którzy nie stosują się do reguł
gry — przegrywają i odpadają. Czysty
altruizm nie ma więc szans, natomiast
altruizm o egoistycznym podłożu mógł
się rozwinąć.
Czy zasada ta odnosi się również do
człowieka? Amerykański biolog, Ed
ward Willson, twórca nauki nazwanej
socjobiologią twierdzi, że tak! Pogląd
ten napotkał jednak na zdecydowany
opór humanistów i części biologów,
którzy protestują przeciwko próbom
tłumaczenia zachowań ludzkich na
podstawie analogii ze światem zwie
rząt.
Czy jednak słusznie? Wszak już nasz
wspaniały pisarz Henryk Sienkiewicz

ALTRUIZM CZY EGOIZM

Jacy naprawdę
jesteśmy? @
wysoka, zachowanie według reguł dże
ntelmeńskich jest więc opłacalne i dlate
go — stosowane!
A co z przypadkiem, kiedy zupełnie
obce i nie mające szans na odwzajem
nienie przysługi zwierzęta wykazują za
chowania altruistyczne? Przecież mał
pa, podejmująca się opieki nad małpią
sierotą, nie może oczekiwać, że martwa
matka małej małpki odwzajemni kiedyś
ten uczynek. Jak więc takie „nieekonomiczrie” zachowanie mogło w ogóle
pojawić się i przetrwać w toku ewolucji?
Wszak premiuje ono tylko działania,
przynoszące korzyści (rozumiane jako
rozprzestrzenianie własnych genów)
podejmującym je osobnikom. Biologo
wie i tutaj dopatrzyli się egoistycznego
podtekstu. Zachowania pozornie alt
ruistyczne mogą bowiem się opłacać,
nawet gdy nie zostaną odwzajemnione
bezpośrednio, zwłaszcza gdy w przyro
dzie będzie obowiązywała niepisana re
guła (nazwana przez biologów rozsze
rzoną zasadą altruizmu zwrotnego) —
„zachowuj się wobec innych taje, jak
chciałbyś, aby zachowywano się wobec
ciebie”. Jeżeli postępowanie takie się
rozpowszechni, wyświadczona przysłu
ga może się zwrócić, chociaż niekonie
cznie odbiorcy.
Reguły, obowiązujące w przyrodzie,
nie mogą więc stać w sprzeczności z
interesem jednostki — byłyby bowiem
łamane czy obchodzone i muszą obej

dostarczył doskonałego przykładu ego
istycznych motywacji zachowań ludz
kich. Przypisywał je, co prawda, przed
stawicielom prymitywnych plemion tu
bylczych i konfrontował z zupełnie od
rębnym, jego zdaniem, światem warto
ści chrześcijańskich. Mam tu na myśli
epizod, w którym autor „W pustyni i w
puszczy” lapidarnie scharakteryzował
mentalność pierwotnych ludów, okreś
laną niekiedy „zasadą Kalego”: zły
uczynek — to gdy Kalemu ktoś ukrad
nie krowy, a dobry — gdy Kali komuś
krowy ukradnie. Ta wnikliwa obserwa
cja wielkiego humanisty trafnie charak
teryzuje odruchy i zachowania ludzkie.
Czy jednak zwyczaje cywilizowanego
świata uniezależniły się od powiązań z
prawami obowiązującymi w świecie
przyrody? Wszak nawet szlachetny na
kaz kultury chrześcijańskiej „nie czyń
drugiemu, co tobie niemiłe” można
wywieść z obowiązującej i wśród zwie
rząt zasady „zachowuj się tak, jak
chciałbyś, aby zachowywano się wobec
ciebie”! Może więc wyewoluował on,
bo był zgodny z animalnymi korzenia
mi natury ludzkiej — po prostu takie
zachowanie było opłacalne!
Jacy więc naprawdę jesteśmy — altruistyczni czy egoistyczni — i które z
tych zachowań są zgodne z ludzką
naturą?
Prof, dr hab. WOJCIECH GÓRSKI
WSP w Słupsku

ZBIGNIEW BABIARZ-ZYCH
(dokończenie ze str. 1)

Fot. Jan Maziejuk

Podczas żałobnego nabożeństwa
myślami jest gdzie indziej. Potrafi
wsłuchać się w pisk przelatujących
żurawi. Kiedy odlatują, piszczą tak
żałośnie, aż serce zamiera. Jesienne
ptaki. Z duszą umarłego uniesie się
wysoko. Poszybuje ponad chmurami.
Kuroń na zupę zaprasza. Listonosz
same „końcówki" przynosi. Ale tam,
ńa dole, będzie jeszcze radość z nieba.
Trzeba tylko Pana Boga przeprosić. I
po chleb udać się do Niego.
Pod każdym krzyżem przystanie.
Popatrzy jak Jezusa w koronę ubrali.
Zaduma się. I każdej kapliczce pokłon
uniżony złoży. Twarz zasępi. Ludzie
tak bez powodu krzyży i kapliczek nie
stawiali. W każdej koronie niejedna
mądrość zakuta.
Znowu odezwie się jak poeta:
Ubrali Cię, Panie Jezu, w koronę i
światem rządzić każą. Ale lud twój
coraz smutniejszy, krzyża uszanować
nie chce. Zaśpiewaj mu pieśń rados
ną. Obudź w ludzie swoim nadzieję.
Czy już nie potrafisz? Zapomniałeś?
Ludzie próbują odkupić winy, a
winowajców przybywa. Coraz ciaś
niej pod płotem cmentarnym, gdzie
ksiądz chodzić nie chce.
NAD GROBEM CHWILĘ JESZ
CZE POSTOI. Ramię wsparł o słu
pek. Przeżegna lecące żurawie. I po
lną ścieżką prosto do domu. Sam, bez
towarzystwa. Ale zatrzymał się na
chwilę, głaz co z ziemi wystaje lekko
ręką pogładził. Ze dwa tysiące lat

będzie miał. Głazy są zimne. Ziemia
ich nie chce i wypycha do góry. Żeby
ludzie na pomniki brali.
Przy drodze stał pomnik. W kamie
niu wykuty. Sto lat rosły mu głogi i
bławaty na chwałę. Nie zawadzał.
Między ugorami ustawiony. Wiele ra
zy chłop pijany furmanką zaczepił. Ale
wycofał, drogę naprostował. Nie walił
siekierą ze złości. Kamień to nie drze
wo. Chłop głupi, ale rozum swój ma.
Wie, że pomników byle komu nie
stawiali. Pieścił, ochraniał. Rad by
wiedzieć, czyj on i komu postawiony.
Ale w jeden język tylko bogaty. Nie
doczytał nigdy.
— Na chwałę Wielkiemu stoi —
powiedział ktoś, — Aha, na chwałę —
powtórzył chłop. — Tak myślałem. I
tak pozostało.
Kiedyś pojechali traktorem. Kamień
poćwiartowali. Zabrali. Cokół z ziemią
zrównali. Tacy są ludzie.
Pod kościołem stał obelisk. Kamie
niem wysoko obłożony. Tablicę roz
bili, kamienie wybrali. Obelisk runął.
Leży w zapomnieniu. Nawet ksiądz
nie poprawi, bo to poniemiecki...
Kaplicę cmentarną też w szczątki
rozebrali. Cegły na chlewy dla świń
posłużyły. Taki naród grzeszny. Roz
bierali, bo nikt nie zabronił. Kto chciał,
zajeżdżał i brał. Cegła po cegle. Kap
lica runęła. Resztę też wywieźli. Tylko
stare dęby i świerki się upomniały.
Groziły. Ale co tam dęby? Twarde,
straszą tylko kikutami.
— Tutaj chowa się do dołu. Tam,
skąd pochodzę, chowają do grobów.

Tak jak Pana Jezusa pochowali.
Wstawiają trumnę, kamieniami przy
walają. I na tym koniec. Odchodzą.
Nawet nie zawsze grób kwiatami ob
łożą. Zbędny wydatek — uważają. W
grobowcu trumna i po dwudziestu
latach jeszcze dobra. Przestawiać
można. W dole zaraz szmelc.
CMENTARZE TAM WIEKOWE.
Pod jednym kurhanem austriackie
wojsko rzędem legło. Na głębokość
szpadla. Kopali za bagnetami i guzi
kami. Przekopali cały kurhan. Trawa
teraz na nim rośnie i dywanem się
ścieli. Cmentarze nie żyją w wiecznej
chwale. Od nich się ucieka. Cmen
tarze omija się z daleka.
W domu zaraz do warsztatu, do
roboty. Zdjął ze stosu dwie deski. Fugi
wypełnił klejem. Założył ścisk i do
kręcił... Zaskrzypiały. Mocno przywa
rły do siebie. Buduje kolejną „skrzyn
kę". Pójdzie znowu pod płot, czy
bliżej krzyża. Wszystkie mają być
szczelne i lśniące. Skleja deskę z des
ką. Przycina. Żeby tylko nie za bardzo
sękate. Szlifuje, lakieruje. Ozdabia
białymi koronkami, czarnym kirem.
Później i tak wszystko do piachu.
Po sznurku do ziemi. Dziś cmentarze
największą galerią świata. Ale tylko
sami umarli się w niej przeglądają.
Robić dla Boga i nie być z Nim za
pan brat? Sklejać „skrzynki" i nie
przywyknąć do ich obrazu? Jak to
możliwe? A jednak. Dół znowu woła.
Brzozy ostatnimi listkami szelesz
czą. Buki buczyną dzwonią. Wysoki
krzyż o uważanie prosi. Stare dęby

rzucają cień. W dni dżdżyste od mokra
ochronią. Od wiatru zasłaniają. Skar
py zarzucone żołędziami i liśćmi.
Brzozy przyzwyczaiły się do cmen
tarzy. Usiadł chłop pod dębem, głowę
w ręce złożył i codzienną modlitwę
zaczyna: Zabierz mnie już, Panie Jezu,
dłużej męczyć się nie każ. Bo po co
mam tak siedzieć pod płotem i patrzeć
tylko. Syn zaorze nie gorzej. Jego
oszczędź i nie każ mu śpieszyć się do
nieba. Odziej w dobrą chłopską kapo
tę. Bardzo proszę Cię, mój Boże.
Lubi chodzić do lasu. Po deski. Po
radość. Popiłuje. Rozbije odziomka.
Pęknie, albo nie pęknie od razu. Za
skrzypi tylko i całą siłą zakleszczy. Ile
później mitręgi. Słońce. Zapach tar
niny.
STARY KAWALEC ODSTAWIŁ
WIEKO. Wcześniej dopasował je do
skrzynki. Szczelnie przykrywało. Ka
zał przynieść sobie białą koszulę i
czarne długie buty. Skarpetek nie
zmienił. I tak nie będzie widać. Ze
ściany zdjął drewnianą figurkę i uca
łował stopy Jezusowi. Rozejrzał się
po warsztacie. Wszystko zostawił na
miejscu, jak dawniej. Wgramolił się
do trumny i położył na wznak. Nasu
nął wieko.
— Może będę ostatni — pomyślał.
— Przynajmniej w tym roku. Ale gdzie
tam, znowu zadudniło.
— A niech to wszyscy diabli!
Wstał.
Cmentarze są jak białe ogrody. Naj
pierw zakwitają, później same zapła
czą. Pamiętajcie o białych ogrodach.
Same nie będą żyć wiecznie. To ogrody życia. Waszej ostatniej miłości.
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„Jestem taka,
jak to. •
co piszę ”
WANDA CHOTOMSKA, autorka ponad 90 książek
dla dzieci, niezliczonych wierszy, wierszyków i piose
nek, była gościem swoich szczecineckich czytelników.
Przez trzy dni odwiedzała szkoły i biblioteki, odpowia
dając na setki pytań: ciekawskich, wścibskich, docie
kliwych i — dojrzałych. Nie oszczędzono niczego, od
wieku po domowy zwierzyniec i kwestie miłosne.
— He ma pani iat?
— Jestem stara jak świat, ale każde
z Was jest równie stare. Może mam 90
lat a może 190? Jaka to różnica?
- Jak przybyła pani do Szcze
cinka?
— Przyleciałam na skrzydłach. Le
ciałam całą noc. Kiedy świeci słońce,
rosną mi u ramion skrzydła. Widzicie
je, prawda?
— Kiedy zaczęła pani pisać?
— Gdy miałam cztery lata. Naj
pierw nauczyłam się czytać szyłdy i
napisy na sklepach. Któregoś dnia
odczytałam tytuł gazety, którą mój
tato trzymał w ręku.
— A pierwszy wiersz?
— Byłam wtedy w waszym wieku,
miałam około 10 lat. Pożyczyłam so
bie trochę od pana Mickiewicza. A
brzmiał on tak:
„ Tata nie wraca wieczory i ranki.
Łowi na wędkę żaby i kijanki.
Żonę swoją z domu wywleka, ,
Żona na niego nad Wisłą czeka
A biedne dziatki
Ofiary tatki.
Są pozbawione opieki matki.
— Czy lubi pani swoją pracę?
— Bardzo ją lubię. Piszę wyłącznie

dla was. Chcę, byście wyrośli na
wspaniałych, szczęśliwych, dobrych i
mądrych ludzi. Cały świat zależeć bę
dzie od tego, co z was wyrośnie.
— Czy umie pani śpiewać?
— Nie umiem i dlatego piszę pio
senki. Z piosenkami jest taki można je
śpiewać, słuchać ich lub pisać.
— Czy uprawia pani sport?
— Sport bardzo lubię, ale najbar
dziej nań patrzeć. Jeżdżę na rowerze i
pływam — ale w ciepłej wodzie. Da
wno temu, w szkole, dobrze biegałam
i skakałam.
— Jaka jest pani rodzina?
— Mój mąż, malarz, już nie żyje. I
tak się złożyło, że jestem matką ciotki.
Ciotki Klotki z telewizyjnego „Tik-Taka".
— Miała pani zwierzęta?
. — Moja córka hodowała jedno
cześnie kota, psa, rybki i chomika.
Pies, niestety, przeniósł się do psiego
raju, ale gdy cała menażeria żyła, cze
kałam, kiedy rybka zje kota, a chomik
psa. Czy coś nie tak? Macie rację,
chyba odwrotnie.
— Kim chciała pani być?
— Napierw tancerką na linie. 0gromnie mi się to podobało, trenowa

ANDRZEJ TURCZYŃSKI

KRAJOBRAZY
I LUDZIE

Biały krzyż
— Och, zachowuj się! — rzekła znużonym
głosem kobieta może do pięcioletniej dziewu
szki, widocznie córeczki, przepatrującej'zwarzoną murawę darni na grobie w poszukiwa
niu zagubionej między pobielałymi źdźbłami
biedronki. A dopiero co miała ją na rękawie
granatowegujjłaszczyka, niby miniaturowy
szkarłatny klejnocik ozdpbiony czarnymi
kropkami. Zanim zdążyła podnieść rękę,
zęby sobie to cudo dokładniej obejrzeć, boża
krówka sfrunęła równie niespodziewanie jak
się pojawiła. Tyle że dziewczynce udało się
wyśledzić kierunek odlotu, a nawet schowek
pośród traw porastających grób tatusia.
*
Jej matka przyszła, żeby zrobić tutaj trochę
porządku. Pozbierać liście, powyrywać ze
schłe badyle, zwiędłe kwiaty wyrzucić na
przycmentarniany kompost, po drugiej stro
nie muru. Niedługo wiosna, trzeba więc
przygotować miejsce pod nowe kwiaty i inne
niż w zeszłym roku ozdobne rośliny. Śniegi
już spełzły, choć, jak to u nas bywa na
przedwiośniu, pogoda zapewne zawiruje nie

kiedy jeszcze krótkotrwałą zadymką, przy
chwyci mrozem, przeciągnie po skórze zim
nym wichrem. Brudne' łaty śniegu leżą wciąż
w wykrotach, czają się w położonych od
północy rozpadlinach, lecz już na ulicach
sprzedają przebiśniegi i pierwiosnki. A tutaj,
na cmentarzu, zaczynają kwitnąć już żółto
krzewy derenia, widać nabrzmiewające pul
sowanie życia, pąki wiązów, wierzb i topoli, a
powietrze syci słodki aromat fiołków niewi
dzialnych, bo tak przezornie ukrytych w
ciepłych kątkach, w chaszczach, z których
wybrzmiewają głosy szpaków, zięb i kanarkowate trele dzwońca.
Kobieta krząta się z odkrytą głową i lekkie
frygi wiatru wirujące pomiędzy drzewami
wzburzają jej włosy, rozwiewają lub krótkim
tchnieniem zarzucają na twarz. Wtedy wy
prostowuje się i wierzchem dłoni, niecierp
liwie, z powstrzymywaną, jakby tajoną ener
gią, odsuwa je z czoła. Ubrana jest w lekkie
„przejściowe” palto z ciemnej, stalowogołębiej tkaniny bouclć, teraz, dla wygody ru

łam na mostku, ale nie najlepiej mi
szło. Potem chciałam być dziennikar
ką. Marzenie się spełniło: pracowałam
w „Świecie Młodych''. I zaczęłam
pisać książki dla dzieci.
— Dlaczego lubi pani dzieci?
— Mają jasność i świeżość spoj
rzenia, potrafią cieszyć się światem.
Lubię je za ciekawość i skłonność do
fantazjowania. Fantazja jest potrzeb
na nie tylko w bajkach, lecz do tego,
by coś zrobić lepiej, piękniej, inaczej.
Czy w innych krajach też
wydawane są pani książki?
— Wiele tłumaczono na obce języ
ki: francuski, angielski, bułgarski, wę
gierski, czeski, słowacki, ukraiński i...
japoński. „Drzewo z czerwonyrp żag
lem" jest na liście najlepszych książek
o zasięgu światowym, noszącej imię
Jana Ch. Andersena.
— Jaki numer butów pani no
si?
— Mylicie mnie z Kopciuszkiem, ja
nie mam takiej małej nóżki. Noszę
sześć i pół. Niestety.
— Czy jest pani zawsze z sie
bie zadowolona?
— Szczerze mówiąc — nie zawsze.
Jeśli coś nie tak zrobię, powiem...
Wtedy siebie nie lubię.
chów', rozpięte i odkrywające czarną wąską
spódnicę i bury golf. Ręce ma zaczerwienio
ne, bardzo szczupłe. Czerwony jest także
koniuszek nosa, to nie chłód tylko, widać.żc
kobieta ma katar bo co chwila sięga po
papierową chusteczkę. Używszy, zwija je w
kulki i chowa z powrotem do kieszeni.
Chociaż cmentarz to miejski i ona ubrana z
miejska, jest w niej coś wiejskiego. Właśnie
wiejskiego, nie chłopskiego. Jakaś powściąg
liwość, dystans, jakaś nieco skrępowana akuratność ruchów i gestów. Nie to, żeby peszyło
ją miasto, lecz jakby nie ufała mu jeszcze,
więc ma się na baczności, choć akceptuje je,
to musi jeszcze oswoić. Robi zatem wrażenie
osoby, która tutaj jest od niedawną, może
właśnie z powodu mężowskiej śmierci. Wy
gląda na nauczycielkę. Sposób w jaki zwraca
się do dziecka, gesty ręki wzlatującej w
powietrze, jak gdyby z zamiarem kreślenia na
niewidzialnej tablicy jakiejś cyfry lub litery,
to, jak przelotnie spogląda lub patrzy: z ową
właściwą nauczycielkom pełną „pilności” uwagą; wreszcie sposób trzymania głowy, na
wet tutaj, przy tej fizycznej pracy, znamionu
je profesję, a nawet w dawnym zapomnianym
już znaczeniu — kondycję.
Oćzywiście nie ma to żadnego znaczenia,
ale zwraca uwagę. Osobliwy dość jest też
wygląd grobu, różnego od otaczających go
murowańców w betonowym stylu lastryko
lub rozbłyskujących gdzieniegdzie czernią
marmurowych płyt. Obłożony darnią, która,
tylko patrzeć, zazieleni się nowiutką jędrną
trawką, gęstą i kołtuniastą, ma u wezgłowia
prosty, aż nazbyt prosty, brzozowy krzyż.

aradoksem jest, że Kołobrzeg od 20 lat ma piękną coroczną imprezę

P

— Ilu miała pani chłopaków?
— No, cóż... intymne pytanie.
Dwóch. Mało? Ale jakich wspania
łych!
' — Co robiła pani w dziecińst
wie?
— Trwała wtedy wojna, lecz mimo
to byłam szczęśliwa. Jednakże dorośli
mieli ze mną trudną dorosłość. Byłam
bardzo niepokorna. Ale przede wszy
stkim dużo czytałam: najpierw pana
Brzechwę i Tuwima, potem... encyk
lopedię, jak popadło. Przyszedł też
czas „Ani z Zielonego Wzgórza". Póź
niej mojej małej córeczce czytałam
bajki i nie wszystkie mi się podobały.
Często bezczelnie zmieniałam to i owo. Któregoś dnia zapytałam samą
siebie, czy potrafię lepiej.
— Czy miała pani inne pasje?
— Chciałam być reżyserem. W kla
sie maturalnej „wystawiałam" frag
menty „Pana Tadeusza", grając jed
nocześnie Telimenę. Miałam do tej
roli przepiękną suknię, którą moja ko
leżanka, Teresa Iwaszkiewiczówna,
pożyczyła od swojej matki. Była to
paryska toaleta z czarnej żorżety w
zielone kwiaty, z głębokim, „doros
łym" dekoltem. Gdy rozpoczęłam
swoją kwestię: „Hrabia blondyn, blo
ndyni nie są zbyt namiętni..." dyrek
torka gwałtownie wtargnęła na sce
nę, chwyciła mnie za zbyt śmiałe wy
cięcie, usiłując je zapiąć. Nigdy póź
niej nie udało mi się zagrać na praw
dziwej scenie...
— Czy dzieci, z którymi jest
pani blisko od wielu lat, zmieniły
śię?
— Otak! Przede wszystkim zaczęły
pytać o sprawy materialne. Po raz
pierwszy, a było to w epoce gierkow
skiej, musiałam powiedzieć, ile zara
biam. Wywinęłam się jakoś. Potem, w
czasach „wczesnego badylarstwa"
zapytano mnie, jakie mam auto. Od
powiedziałam, że jest to „samochód
Łada, co się rozpada”. Wtedy „pytacz" wydął wargi. „Wujek ma lep
szy". Nie miałam szans: wujek „robił
w pomidorach" a ja w literaturze.
Notowała:

MAJA GÓRSKA
Zdjęcie autorki
Ten ziemno-trawiasty prostopadłościan, po
zbawiony najzwyklejszej nawet blaszanej ta
bliczki z imieniem i nazwiskiem, wygląda
tutaj tak odmiennie, że aż dziwacznie, jak
gdyby przemieszczony został z innego, właś
nie wiejskiego, i to starodawnego, cmen
tarzyska, albo raczej jak przeniesiony tu z
samotni pojedynczej polnej mogiłki.
I właśnie dziewuszka i kobieta tworzą z
tym grobem dziwnie harmonijną całość. Pe
wna surowość ich obejścia, przebijająca na
wet przez niby beztroską zabawę dziecka,
powściągliwa kanciastość ruchów, pewien
rodzaj dynamizmu osłabianego „wymoga
mi” miejsca, w niewymuszony sposób łączą
się z prostotą mogiły i matową bielejącą
gładkością brzozowego krzyża. Nawet bez
imienność jest im wspólna, chroni tajem
niczość obu zajętych tutaj istot przed zbytnią
ciekawością świata, choćby tylko należącego
do przestrzeni cmentarza.
Biedronka znikła tym razem chyba ostate
cznie, mała przerwała bowiem poszukiwania
i pochwyciwszy motek wyrwanego z ziemi
perźu, trzymając go przed sobą na wyciąg
niętych dłoniach, pobiegła opadającą łagod
nie wyżwirowaną alejką. Kobieta przerwała
pracę, wyprostowała się na rozstawionych
nogach i przegiąwszy się do tyłu odciążyła
kręgosłup. Chwilę patrzyła za biegnącym
dzieckiem, äby odwróciwszy się w stronę
grobu, jakby wyzwolona z pęt przystojności,
wyszeptać głosem mogącym dać wreszcie
ujście bólowi, rozpaczy i...
— I co ja ci zrobiłam, żeś mnie tak zo
stawił, co?!
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Rejestr
polski
CZESŁAWA CZECHOWICZ
„No, dobrze... Ale pod tym oto
kajecikiem leży jeszcze inne pismo:
„Przesyłam do zatwierdzenia cztery
rejestry osób podlegających sądowi
Trybunału Wojskowego. Rejestr nu
mer jeden. Ogólny. Rejestr numer
dwa. (Byli wojskowi). Rejestr numer
trzy. (Byli pracownicy NKWD). Re
jestr numer cztery. (Żony wrogów
ludu). Proszę o sankcję na osądzenie
wszystkich według kategorii pierw
szej. Jeżów".
Rejestrów ta
kich otrzymał on
(Stalin — dop.
Cz.Cz.) już kilka
set. W każdym
tysiące ludzi. Ka
tegoria pierwsza
— to kula w tył
głowy. Dla męż
czyzn i kobiet,
starych i młodych, straszna rzecz! Ale
oto bierzesz do rąk takie pismo — i nie
straszno, ani troszeczkę nawet niestraszno. I nie dlatego, że przywykł, a
dlatego, iż — „przesyłam do zatwier
dzenia", „proszę o sankcję", i nie
„śmierć", a „kategoria pierwsza”.
Słowa, słowa, styl kancelaryjny!
W tym wypadku, powiedzmy, im
mniej słów, tym lepiej. Przeczyta to
dwoje, troje ludzi; pozostali — maszy
nistka, naczelnik więzienia, wykona
wcy — nie wchodzą w rachubę. Też
będą mieli swój rejestr, kiedy przy
jdzie na nich kolej". (Jurij Dombrowski — „Fakultet wiedzy zbytecznej").
A kolej szła, jęk taśma, nieprzerwa
nie. Oto np. tylko w latach
1937—1939 rozstrzelano lub osa
dzono w łagrach o najsurowszym re
żimie około 20 tysięcy czekistów.
★ ★ ★

miasto niemal podwaja liczbę mieszkańców, a więc i potencjalnych

melomanów — lecz jesieni ą, adresowana jest zatem do tych kołobrzeżan,
którzy nie są pogrążeni całkowicie w odpoczynku po pracowitym i
hałaśliwym lecie: na szczęście jest ich dużo, publiczność przychodzi na
koncerty bardzo licznie.

Jesienne muzykowanie
—11 ............ .........................

Na flecie gra Urszula Grąbczewska

Fot. Jerzy Patan

Impreza ta została powołana do ży
cia w 1972 roku przez Andrzeja Cwoj
dzińskiego (pomysł, kierownictwo ar
tystyczne), wówczas dyrektora Filhar
monii Koszalińskiej, i przez Kołobrzes
kie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne,
które od początku zajęło się imprezą z
wielkim oddaniem i przekonaniem o jej
ważnej roli w życiu kulturalnym mias
ta. Przez następnych 9 lat odbywała się
jako kilkudniowy festiwal muzyki wio
lonczelowej (Kołobrzeskie Wieczory
Wiolonczelowe), który pięknie się wpi
sywał w jesienny nastrój i rytm życia
Kołobrzegu. Duszą przedsięwzięcia był
od początku pan Jacek Klimżyński,
który pozostał imprezie wierny do dziś,
kierując nią i prowadząc czule przez
rafy i wiry.
W 1981 roku zmieniono oblicze fes
tiwalu, odchodząc od zawężającej pro
gram tematyki wiolonczelowej i roz
kładając go w czasie na cykl zazwyczaj
10 cotygodniowych koncertów kame
ralnych (Kołobrzeskie Wieczory Ka
meralne). Pozwoliło to na wzbogacenie
festiwalu pod względem repertuaro
wym i wykonawczym — i w tej postaci
przetrwał on do dziś, zdobywając wier
ną sobie publiczność, a nade wszystko
podnosząc życie kulturalne miasta na
godny jego poziom.

KAZIMIERZ ROZBICKI
Tegoroczne KWK — organizowane
przez KTSK, Filharmonię Koszalińską,
Muzeum Oręża Polskiego i Urząd Miej
ski w Kołobrzegu — obejmują 7 bardzo
interesujących koncertów, trzy z nich
mamy już za sobą. Wieczory inauguro
wała Elżbieta Stefańska (IX), nasza
wybitna klawesynistka; grając na nie
wielkim klawesynie (szpinecie), podbiła
publiczność swym kunsztem i pięknym
programem — co odnotowuję na pod
stawie miarodajnych opinii, gdyż tego
koncertu nie słyszałem. Następny wie
czór (14 X) należał do Kwintetu Dętego
Filharmonii Koszalińskiej. Zespół ten
istnieje od 1974 roku, tworzą go muzycy-soliści orkiestry Filharmonii: Urszu
la Grąbczewska — flet, Janusz Vogel
singer — obój, Leopold Kaczyński —
klarnet, Wiesław Soja — fagot, Fran
ciszek Stańczyk — róg.
Pięć dużych, cyklicznych dzieł złoży
ło się na bogaty i atrakcyjny program.
Wysłuchaliśmy Kwintetu B-dur J.Ch.
Bacha, Kwartetu Karla Stamica, Divertimenta B-dur J. Haydna (Feldpartita), Divertimenta B-dur W.A. Mozarr
ta i Kwintetu F-dur Franza Danzi’ego.
Wszystkie te utwory to perły gatunku,
najszlachetniejsza muzyka rozrywko

Warto może w
tym
miejscu
wspomnieć o lo
sach
członków
stalinowskiej ko
misji konstytucy
jnej z roku 1935...
Było ich, ze Stali
nem włącznie, 31
— sam kwiat,
można rzec, partii i państwa. Co stało
się z nimi, kiedy już wypichcili — na
podziw światu — tę „najwspanialszą,
najbardziej demokratyczną na kuli
ziemskiej" — stalinowską Konstytu
cję? Oto, proszę: w roku 1937 roz
strzelani Gołodied, Jenukidze, Suli
mów. Rozstrzelani w roku 1938: Ajtakow, Bucharin, Jerbanow, Ikramow, Krylenko, Musabekow, Rachimbajew, Unszlicht, Chodżajew. Roz
strzelani w roku 1939: Akułow, Ra
dek, Czubar. W roku 1940: Bubnow.
Czerwiakow i Lubczenko skończyli
samobójstwem. Panas Lubczenko za
strzelił wpierw żonę, by oszczędzić jej
mąk i tortur.
Przetrwali najwierniejsi, najbardziej
podporządkowani i różnymi „tajem
nymi" związkami od Wodza uzależ
nieni: Woroszyłow (jakoby wedle opinii Stalina „dureń i babiarz"), Żdanow, Kaganowicz („urodzony mor
derca"), Mechlis, Mikojan („chytrus i
oszust, ale MÓJ chytrus, MOJ oszust"), Kalinin („mumia ze stażem
partyjnym"), Mołotow, Wyszyński
(„oddany mi wielce, ze strachu, ale
oddany" — opinie te przytaczam za
dokumentalną w głównej swej warst
wie powieścią A. Rybakowa „1935 i
lata następne").
Otóż i niektóre spośród tych na
zwisk, zgodnie z wyżej wspomnianą
praktyką, widnieją na polskim rejest
rze jako placet mocodawców.

Do nas, Polaków dotarł też — po
upływie ponad pół wieku! — taki
rejestr. Ten rejestr. Dokument o roz
strzelanych w Katyniu, z tą różnicą, że
żadnemu Trybunałowi Wojskowemu,
nawet dla zachowania formalności,
nie zawracano głowy, zaś o sankcję
na kategorię pierwszą prosił już nie '
Jeżów (wcześniej „uprzątnięty"),
lecz Beria (w odpowiednim czasie,
zgodnie z panującym porządkiem i
zakorzenionym zwyczajem, ułożony
na wznak wedle kategorii pierwszej).
Wydobyty z archiwów supertajnych i przekazany Polsce dokument
★ ★ ★
dziś już tylko potwierdza prawdę
przeczuwaną i znaną. Marian Turski
„Prawda powinna być ujawniona
na łamach „Polityki" wyraża nato
do końca — głosi uchwała sejmowa
miast opinię, iż dokument ów dla
— zbrodnia ukarana, krzywdy napra
zawodowych historyków jest sensa
wione".
cyjną niespodzianką, albowiem nikt
O realnej perspektywie ukarania
katyńskiej zbrodni i naprawienia
nie spodziewał się „śladu pisane
go"... Czyżby Stalin chciał — zapytuje
krzywd myślę z beznadziejną goryczą.
M. Turski — świadomie, na piśmie,
Gdzież bowiem są dziś ci prawdziwi
uczynić współkierowników państwa
winowajcy sprzed pół wieku, gdzie
współuczestnikami zbrodni? Otóż: po
ich szukać — jeśli pozostały jakieś
pierwsze — nie wydaje mi się, aby
marne płotki — w nie istniejącym już
„likwidowanie wrogów" Stalin po
imperium? A te krzywdy — jak na
strzegał w kategoriach zbrodni. Kto
prawić, może tak — Boże uchowaj —
wie, jak obszedł się z najbliższą nawet
jak to sobie sprokurował eks minister
rodziną, ten również wie, że pojęcie
Kropiwnicki i inni „za cierpienia do
zbrodni było mu całkowicie obce. Po
znane w stanie wojennym"?
drugie, przypuszczam, iż zawodowi
Być może, najtrafniej rzecz całą uhistorycy wiedzą, że „polski rejestr" w
jmuje Lech Wałęsa, gdy mówi, że dziś
praktyce stalinowskiej nie był niczym
dla nas najistotniejsze jest, iż katyńska
wyjątkowym; „...wszystko to powta
tragedia jako jeszcze jedno ogniwo w
rzało się setki razy i tylko bardzo,
łańcuchu zbrodni przyczynia się do
bardzo niewielu z KC i z najwyższego
obnażenia przeraźliwego oblicza cze
szczebla ministerstwa (spraw we
rwonej dyktatury.

KOŁOBRZESKIE WIECZORY KAMERALNE

muzyczną, ale odbywa się ona nie w pełni sezonu letniego, kiedy

wnętrznych— dop. Cz.Cz.) wiedzia
ło, jak konkretne i ścisłe były zwykle
dyspozycje Wodza: aresztować, izo
lować, unicestwić (...) Przysyłano też
po prostu rejestry skazańców, opa
trzone trzema podpisami członków
Biura Politycznego i to się nazywało
„osądzić według kategorii pierwszej"
(Jurij Dombrowski — „Fakultet wie
dzy zbytecznej").
★ ★ ★

wa do dziś przemawiająca niezwykle
sugestywnie swą elegancją, pięknem,
wdziękiem. Stawia przed wykonawca
mi wielkie wymagania — nie tylko
biegłości technicznej i odpowiedzialno
ści za każdą nutę, ale także oddania
stylu epoki—i stylu kameralnego, owej
wzajemnej rozmowy instrumentów i
absolutnego zgrania. Warunki te ze
spół, pracujący razem od niemal 20 lat
(poza flecistką, która gra w Kwintecie
— bardzo dobrze — od niedawna),
spełnia w zupełności; słuchaliśmy gry
pełnej wigoru, polotu, pięknych partii
solowych. Uroczy ten wieczór przyniósł
przyjemność publiczności, która oka
zała to bardzo gorącym przyjęciem, i
zarazem satysfakcję z faktu, że jest to
nasz zespół, dorobek naszego środowi
ska muzycznego — na pewno za mało
eksponowany.
Następny koncert (21 X) był zupełnie
inny i niezwykły w całej historii fes
tiwalu: otóż słuchaliśmy muzyki for
tepianowej na 4 ręce. Była to w prze
szłości, zwłaszcza w wieku XIX, najbar
dziej popularna forma muzykowania
domowego. Bogata, a jednocześnie uła
twiona faktura umożliwiała wykony
wanie transkrypcji całej niemal literatu
ry muzycznej, pełniły więc utwory na 4

ręce rolę dzisiejszych nagrań. Przy wiel
kiej popularności tego rodzaju muzy
kowania powstała także obfita literatu
ra oryginalna na 4 ręce — i właśnie
dzieła tego rodzaju grały na omawia
nym wieczorze panie Joanna Pilch i
Lidia Zdulska. Wielka biegłość, muzy
kalność, wzajemne zgranie obydwu ar
tystek pozwoliły przekazać całe piękno
kompozycji W.A. Mozarta (Fantazja
f-moll KW 608, jedyna w tym pro
gramie transkrypcja — utworu na me
chaniczne organy), F. Schuberta (Wa-.
riacje B-dur op. 82 nr 2), Cl. Debussy’ego (Mała suita) — to była pierwsza,
„poważna” część programu — oraz, po
przerwie, lżejszych utworów: tegoż
Schuberta (Marsz wojskowy op. 51 nr
1, Polonez op. 75 nr 2), Josepha Lannera (Wiązanka walców op. 93), Edvarda Griega (2 tańce norweskie op. 35) i
Johannesa Brahmsa (2 tańce węgiers
kie). Był to bardzo piękny wieczór,
spotkanie z mało znaną a bardzo war
tościową i wspaniale brzmiącą muzyką,
świetnie wykonaną przez obydwie pa
nie. Gorące i długie brawa zachęciły
zmęczone długim programem artystki
do bisów — rozsmakowana publicz
ność wysłuchała jeszcze dwóch frag
mentów z „Peer Gynta” Griega i...
wiązanki standardów jazzowych.
Na wszystkich koncertach sala Mu
zeum Oręża Polskiego była przepełnio
na; sala bardzo ładna, sprzyjająca ka
meralnej atmosferze, kameralnemu
muzykowaniu. Kołobrzeg ma inną
świetną salę kameralną — w Ratuszu
(Miejski Ośrodek Kultury), ale tym
razem MOK nie sprzyjał imprezie, któ
ra przecież leży w ^akresie jego zaintere
sowań. Na szczęście Muzeum Oręża
przygarnęło imprezę — i chyba wcale
ona na tym źle nie wyszła.
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LUDZIE NASZEJ SCENY

Jesteśmy wędrownymi
artystami
nej już, nagrodzonej „Odprawie po
słów greckich" Kochanowskiego
grałam, a właściwie śpiewałam rolę
Panny Trojańskiej. Potem Chochoł w
„Weselu" Wyspiańskiego. „Wyśpie
wałam" Jerzemu Satanowskiemu,
autorowi muzyki, nagrodę. Na Kon
frontacjach Opolskich, już po zdanym
egzaminie eksternistycznym, grałam
Hipolitę-Tytanię w „Śnie nocy let
niej" Szekspira, Laurę w „Indyku"
Mrożka, Madzię w „Porwaniu Sabinek" Tuwima.
— A potem nastał sześcioletni
okres olsztyński. Krzysztof Zie
mbiński objął tam stanowisko
„A jak będę zakochana
dyrektora Teatru im. S. Jaracza.
przyślę panu list i klucz"
— mówi Halina — Rachela. Rola to
Sezon 1984/85 rozpoczęto pre
czy życie... „to ja ją znalazłem" dodaje
mierą „Wesela" z panią w roli
mąz — Poeta, i trudno dociec, życie
Racheli i panem — PoetąKrzysztof Ziembiński: — Wtamto, czy teatr...
tym sezonie Halina zagrała Krystynę
Halina Ziembińska:—Zaczyna
łam od inspicjentury w białostockim
w „Popiele i diamencie", wyreżysero
teatrze. Wcześniej byłam piosenkarką
wanym przez Romana Kordzińskiego,
i miałam sukcesy. Ale spotkałam Krzy
późniejszego dyrektora teatru słups
kiego. Był to czas jej wielkich ról:
sztofa— i teatr.
Podstolina w „Zemście" w reżyserii
— Czy to znaczy, że intereso
Stefanii Domańskiej, Joanna w „No
wnie wyszła pani za dyrektora
cy listopadowej"...
teatru?
Halina Ziembińska: ...Wieczna
Halina Ziembińska: — Skądże!
To była wielka miłość młodziutkiej
Panna Młoda w „Balladzie i Sonecie"
dziewczyny do dojrzałego, dosko
— autorskim spektaklu Romana Kor
nałego aktora. Od pierwszego wej
dzińskiego i Tadeusza Woźniaka;
Dziewczyna w „Dziewczynie z bzem
rzenia!
majowym". Piosenki, monologi i ske— Była więc pani inspicjentką
( cze, pisane niegdyś dla warszawskie
i adeptką jednocześnie?
go STS przez Jarosława Abramowa,
Halina Ziembińska: — Tak. W
teatrze białostockim, gdzie zaczyna
zbudowały to przedstawienie, które
gorąco przyjęto w Starej Prochowni
łam, trafiłam na czas doskonały. Reży
serowali tam: Andrzej Witkowski, Ire
w Warszawie. Co grałam jeszcze? Ja
na Górska-Damięcka i Jerzy Zegalski.
gusię w „Lekarzu mimo woli" Molie
Byłam często obsadzana — jak na
ra, Ninę Biegak w „Tym miłym, starym
adeptkę — w dużych rolach. W sław
domu" Arbuzowa, Pamelę w „Rewo
Halina i Krzysztof Ziembińscy

są teraz w Koszalinie. „Domem jest
nam teatr" mówi on, a ona dodaje, że
w Białymstoku mają mieszkanie, do
którego kiedyś przecież wrócą. Tym
czasem, choć trwa to już lata, spako
wali najważniejsze książki, wzięli psa
— i są tu. Teraz próbują w „Bal
ladynie”, w reżyserii Ryszarda Majo
ra.
Rozmawiamy w ciasnej garderobie
teatru. Przed nami zdjęcia. Na jednym
z nich oboje w „Weselu" Wyspiańs
kiego, on — Poeta, ona — Rachela,
uczesana a'la Botticelli.

I
WSZYSCY,
którym
i
niesiemy kwiaty i znicze
byli z nami. / najczęściej
nadal są, zapamiętani, kojarzący
się z czymś dobrym i złym — jak w
życiu. Bo ono przecież nie jest
pasmem sukcesów ani woalem
porażek. Jeśli jednak pozostają
tylko dobre po nich wspomnienia,
to właśnie powracają wówczas,
gdy kogoś lub czegoś innego ma
się serdecznie dość. / wtedy
tamten staje się potrzebny dla
poprawy samopoczucia, dla po
twierdzenia, że skoro kiedyś mog
ło być dobrze, to może i teraz. Za
chwilę.
Polskie cmentarze mają podob
no, zwłaszcza w te dni, niepowta
rzalny charakter. Obcokrajowcy
przyznają się wręcz do szoku lub
oczarowania. Łuną świateł, kobie
rcami kwiatóW, pod którymi —
bywa — niknie nawet zarys miejs
ca wiecznego spoczynku. Nastro
jem. Polskie cmentarze to jedyne
takie miejsca, gdzie prywatność, a
choćby intymność, szczególnie
splatają się z dziejami powszech
nymi. Nie ma w tym niczego nie
naturalnego, my przecież z napra
wdę nielicznymi wyjątkami żyje
my przeszłością, kultywując te jej
epizody, które zaznaczyły się hekatombą lub choćby tylko indywi
dualnym, ale jednak dramatem.
Na cmentarzu nie funkcjonuje
kategoria przyszłości, choć każdy
wie, że ta ostateczna jest nieod
wołalna. Tu jest „wczoraj"
„dziś". Składa się tu nie tylko
dowody pamięci. Pozostawia tak
że wizytówki swojej kondycji,
przeznaczone dla publicznej we
ryfikacji. Cmentarze przedwojen
ne, jak choćby tak dobrze mi zna
ny Rakowicki w Krakowie, to
kwatery grobów formowanych z
ziemi, umacnianych roślinnością,
z rzadka inkrustowanych kamieniami. Wśród nich, jak oazy, oka
zale grobowce tej w dobrym zna-

V

lwerze" Fredry, Kamińską w „Szal
bierzu" Spiro, Laurę w „Przedwioś
niu" Żeromskiego, tytułową „Norę"
Ibsena...
— A najbliższe plany?
Halina Ziembińska: Będę Wiedź
mą w „Balladynie".
Krzysztof Ziembiński: —... a ja
Kanclerzem. Jak pani widzi, los nasz
jest wspólny. W teatrze jestem od 35
lat, Halina znacznie krócej. Do szkoły
teatralnej w Warszawie zdałem w
1953 roku. Żył jeszcze Aleksander
Zelwerowicz. Zarażał nas miłością do
teatru i społecznikowskimi ideami „by
najuczciwiej służyć teatrowi i społe
czeństwu. Wielkie to słowa, ale zapa
dły nam, młodym, w serca i ukształ
towały — jak się okazało — na całe
życie. Teatr dał mi bardzo wiele —
więcej niż oczekiwałem. Zagrałem
ponad 120 ról, byłem reżyserem, pe
dagogiem i dyrektorem trzech teat
rów: w Poznaniu, Białymstoku, Olsz
tynie. Zagrałem wszystko o czym ma
rzyłem. Proszę pomyśleć: Kordian,
Gustaw — Konrad, Hrabia Henryk;
„Kordian", „Dziady", „Nie-Boska ko
media" — Słowacki, Mickiewicz,
Krasiński — taki teatr trzech wiesz
czów!
A dalej dla przykładu: Zbyszko w
„Moralności pani Dulskiej", Sułkow
ski Żeromskiego, Antoni w „Kuszeniu
świętego Antoniego" Flauberta, Ma
cbeth Ionesco, Orestes w „Elektrze"
Sofoklesa, Fantazy Słowackiego, Antenor w „Odprawie posłów greckich"
Kochanowskiego, AA w „Emigran
tach” Mrożka, Poeta i Wernyhora w
„Weselu" Wyspiańskiego, Barcz w
„Generale Barczu" Kadena-Bandrowskiego, Cześnik w „Zemście" Fred

Z poniedziałku
pa sobotę

Innym
potrzebny dniom
czeniu elity społecznej, intelektu
alnej, artystycznej. O żołnierskich
pomnikach nie zapominając. Je
szcze długo po wojnie pożegnanie
„Niech Ci ziemia lekką będzie"
odpowiadało fakturze grobu.
/ chyba w ciągu jednej dekady
cmentarze nam się zunifikowały.
Jak typowe bloki mieszkalne. Za
miast dołu — ocementowana „pi
wniczka", zamiast starannie ukle
panej łopatą ziemi — płyta z lastriko, z tegoż samego materiału lub
—jakby napisał Żukrowski — ka
mienna tablica, a na niej „srebrzo
ne" i „złocone" litery. Wyrosły
nekropolie, niemal odwzorowanie
prefabrykowanych osiedli, do
których żywi uciekali z drewnia
nych i glinianych, słomą czy w
najlepszym przypadku gontem
krytych. I też nie ma w tym nic
sztucznego, jako że było to i jest
materialnie osiągalne, a przy oka
zji świadczy. O szacunku dla Te
go, którego nie ma, o pamięci
tych, którzy pozostali.
W tym ze szczerych intencji ma
nifestowanym eksponowaniu uczuć jest zresztą chyba coś więcej
niż doraźne liczenie się z opinią
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środowiska. Mówi się i głęboko
wierzy w Majestat Śmierci. Po
wiedziało się „de mortuis nihil nisi
bene" — czyli „o umarłych nic
albo dobrze", choć nie jest to już
żelazną regułą. Ci, których nie ma,
stają się bardziej obecni, niż ci
którzy są. Może to i paradoksalne,
a/e człowiek utrwala się nie dlate
go, że jest, a dlatego, że był. To, co
dziś jesteśmy winni wczorajszym
bliźnim, stanowi rodzaj zabezpie
czenia się na tę przyszłość, w któ
rej tylko kamienie o nas świadczyć
będą. Rękoma następców pielęg
nowane.
Egoizm? Jeśli nawet, to nie tyl
ko nieszkodliwy, ale pożyteczny.
Nikomu nie jest obojętne, co po
nim zostanie, jak będą go trak
tować wówczas, gdy karty jego
dokonań zostały raz na zawsze
zamknięte i niewiele da się dopi
sać do nich. Umiejętność, szcze
rość dowodów pamięci, składa
nych Zmarłym to również świade
ctwo wystawiane samemu sobie.
Pamiętam i chcę być pamiętany.
I stąd też ten Dzień. Potrzebny
wszystkim poprzedzającym go i
następującym po nim dniom.
,_______ ZETEMy

ry, tytułowy Wielki Fryderyk Nowaczyńskiego, Bogusławski w „Szalbie
rzu"...
Dajmy spokój tej wyliczance. Spot
kałem wielu znakomitych aktorów,
reżyserów, scenografów, kompozy
torów oraz ludzi teatru, których nie
wymieniają afisze i recenzje — ma
szynistów, krawców, oświetleniow
ców,- perukarzy...
Były nagrody, wyróżnienia, dowo
dy uznania. Jeśli nie odczuwam dziś
satysfakcji, jeśli uczuciem dominują
cym jest smutek, to dlatego, że widzę,
iż teatr, który budowaliśmy, chyli się
ku upadkowi. Czy tak być musi? Jakie
będą straty społeczne? Ale to już
temat na oddzielną rozmowę.
— A Scena Poezji, tutaj, w tea
trze koszalińskim? W programie
Beniowski, Wielka Improwizac
ja.
Norwid,
Kordian
i
Gustaw-Konrad zmagają się z
polską duszą i narodowym dra
matem. Sięgnął pan po imponderabilia...
Krzysztof Ziembiński: Dla mnie
są to struny, które powinny być trąca
ne w każdych czasach, a teraz szcze
gólnie. Teatr jest właśnie od tego, by
stawiać pytania zasadnicze, pytania o
sens i sposób istnienia. Dzisiejszego
wieczoru postawiliśmy kilka pytań,
różnorakich, ale kardynalnych: być
czy mieć; jaki język, taki naród, czego
się Jaś nie nauczył, tego Jan nie
będzie umiał...
— A jakie będą następne spek
takle?
Krzysztof Ziembiński: Co mi w
duszy gra, a w głowie się roi? Może
„Kwiaty polskie" Tuwima, może wie
czór z „Odprawą posłów greckich" i
„Pieśniami" Kochanowskiego; Gał
czyński, Iwaszkiewicz. Musi być za
chowana pewna kolejność, by przejść
do pojmowania poezji Białoszews
kiego, Herberta czy Barańczaka. Czy
istnieje dziś jeszcze zapotrzebowanie
na poezję, a na poezję żywą w szcze
gólności? To, co robimy, to tylko
połowa. Potrzebna jest druga strona:
widz — słuchacz, który swą wyobraź
nią, obecnością, współudziałem, in
teligencją dopełni i stworzy wraz z
nami zjawisko teatru. Niepotrzebny
jest cenzus wykształcenia. Jedynym
cenzusem jest przekroczenie pewne
go progu wrażliwości. Niestety ten
próg wrażliwości, ta najdelikatniejsza
struna, jest w naszych czasach naru
szana na każdym kroku.
— Myśli pan o środkach audio
wizualnych,
zapewniających
szybką, łatwą i bardzo emocjo
nalną rozrywkę, bez konieczno
ści opuszczania wygodnego fo
tela?
Krzysztof Ziembiński: Indoktry
nacja światem obrazków jest ogrom
na, zabija wyobraźnię, nachalnie na
rzuca obraz świata z reklam i komik
sów jako jedynie słuszny i atrakcyjny,
obowiązujący. Właściwie liczy się tyl
ko wideo!
Cóż — pozostaje mieć nadzieję, że na
końcu tej drogi, wypełnionej sprzę
tem — choćby najdoskonalszym —
człowiek zapragnie jednak spotkać
się z żywymi ludźmi. Znajdzie drogę
do teatru, jeśli on jeszcze będzie.
Szkoda tylko, że do tego czasu musi
upłynąć sporo lat. A wtedy, na prze
kór wszystkiemu i wszystkim, „teatr
mój widzę ogromny" stanie się has
łem ożywczym jak woda, teatr wiel
kiej poezji zwycięży.
Tylko czy będzie on równie po
wszechny, równie łatwo dostępny i
czy ja tego doczekam — mam wątp
liwości.
Rozmawiała: EDYTA WNUK
Fot. archiwum

Historia
Polski
bez
„białych
plam”
Nakładem Oficyny Wydawniczej
POLCZEK ukazało się pierwsze wyda
nie „Historii Polski” Jerzego Topols
kiego, obejmującej okres od czasów
najdawniejszych do 1990 roku.
Jerzy Topolski, należący do czołówki
polskich historyków, jest profesorem
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Zajmuje się historią nowo
żytnej Polski i metodologią historii. W
połowie lat 70-tych pod jego redakcją
ukazała się nowatorska synteza „Dzieje
Polski” opracowana przez historyków
poznańskich. Chociaż nad „Dziejami
Polski” zaciążyły uwarunkowania epo
ki i ograniczenia cenzuralne, było to
dzieło, które wywołało dyskusję nad
przeszłością kraju, co w tamtym czasie
było również refleksją nad współczesną
sytuacją. Dopiero w ślad za syntezą
poznańską własne opracowania historii
Polski wydały środowiska naukowe
Krakowa i Warszawy.
„Historia Polski” J. Topolskiego,
napisana po zamknięciu się epoki
PRL-u, jest już syntezą wolną od in
gerencji cenzury. Autor dążył również
do wyeliminowania autocenzury. Jest
to pierwsze tak zwięzłe opracowanie
przeszłości kraju, narodu, państwa i
kultury — bez „białych plam”. W
przedmowie J. Topolski stwierdza, że
książka nie jest ,jak to bardzo często z
ogólniejszymi ujęciami bywa, tekstem o
cechach traktatu politycznego, lecz pra
cą ściśle historyczną, starającą się na
ukazywaną przeszłość patrzeć z perspek
tywy wymogów obiektywnego warsztatu
historycznego i wynikających z materia
łu historycznego interpretacji”.

„Historia Polski” rozpoczyna się od
rozdziału, przedstawiającego „co się
działo na ziemiach polskich w czasach
starożytnych”. Tytuły następnych roz
działów eksponują cechy charakterys
tyczne poszczególnych okresów dzie
jów Polski. W opracowaniu udało się
zachować właściwe proporcje między
historią gospodarczą, historią kultury i
historią polityczną — bez bezwzględnej
dominacji tej ostatniej. Duży nacisk
autor położył na powiązania gospodar
cze i kulturalne Polski z Europą. Bar
dzo ciekawe jest również przedstawie
nie przez Jerzego Topolskiego poglą
dów wybitnych historyków — znaw
ców epok, np. Andrzeja Wyczańskiego,
Janusza Tazbira, Waldemara Łasugi —
wszystko w celu uwzględnienia istot
nych osiągnięć badawczych historio
grafii.
Czytelnik, który sięgnie po „Historię
Polski”, nie znajdzie w niej stereoty
pów. Postawienie przez Bohdana
Chmielnickiego sprawy kozackiej w
połowie XVII w., na kartę rosyjską,
autor określa „tragiczną pomyłką, któ
ra doprowadziła do późniejszego wynisz-

EN okazały zbiór kilkudziesię
ciu kart, spiętych w klaserze,
można przeglądać od strony
pierwszej, można też bez porządku —
tyle tu tematów szczegółowych.
Przykładowo, rozdział zatytułowany
„Festiwal Pianistyki Polskiej"
ma pozycję szóstą. A właśnie od niej
rozpoczynam rozmowę z Jerzym
Henke, pasjonatem filatelistyki, czło
wiekiem niezwykle ruchliwym. Jak
powie, najpierw pożytkował swoją ■ •
żywotność w pracy zawodowej —
i
nauczyciel, prawnik, mechanik, orga
nizator przemysłu krzątający się przed
laty przy tworzeniu „Celulozy" w
Świeciu, potem kierownik działu pra
wnego w Zakładach Akcesoriów Me
blowych w Chełmnie, wreszcie dłuż
sza przystań w filii tej firmy w Kępce
Zajrzyjmy do innych rozdziałów te
koło Kępic. Do Słupska zawita w
go klasera z kartami i kopertami. Lata
1975 roku, a emerytura pozwoli na
najdawniejsze, przed rokiem 1850, w
przemyślenia i poszukiwania.
którym poczta pruska wprowadziła
Dzieje Ziemi Słupskiej w filate
znaczek pocztowy. Wcześniej używa
listyce. Tu, jak napisze na karcie
no więc stempli tzw. odbiorczych i
tytułowej zbioru... krzyżowały się
pieczęci zamiast znaczka. Znajome
wpływy i interesy nie tylko Polski, lecz
nazwy — Lauenburg (Lębork), Crerównież Danii, Szwecji, Brandenbur
merbruch (Kramarzyny), Stüdnitz
gii, Meklemburgii, państwa krzyżac
(Studzienice), Borntuchen (Borzytukiego, cesarstwa niemieckiego, pańs
chom), Dunow (Duninowo), Butów
twa pruskiego i hitlerowskich Nie
(Bytów), Schlochau (Człuchów).
miec. Zamieszkująca tu słowiańska
Karta z 1857 roku, poświadczenie
historycznie ludność przechodziła
Królewskiego Urzędu Pocztowego w
dramatyczne powikłania...
Friedland (Debrzno) o przejęciu listu
Ich los, mniej lub bardziej świado
do dalszej ekspedycji do Schlochau. Z
mie — powie Jerzy Henke — w po
kolei list z 1884 roku został nadany w
rozrzucanych odnośnikach chronolo
Gross Garde (Gardna Wielka). Jest w
gicznych, w zależności od obchodzo
tym rozdziale list z 1932 roku ze
nych rocznic, odnajdziemy na kartach
stemplem reklamującym Die Stadt
pocztowych opatrzonych datownika
des Stolper Jungchen — miasto słup
mi, urzędowymi pieczęciami poczto
skich serów. Obok, także reklamowa
wymi, okazjonalnymi nadrukami,
karta pocztowa przedstawiająca poli
wreszcie na znaczkach pocztowych.
cjanta karcącego złodzieja przyłapa
Na kartach i kopertach ważne są także
nego na kradzieży Stolper Jungchen.
adresy, kto i do kogo wysyłał kore
Znaczna część zbioru zawiera znacz
spondencję. Ileż więc możliwości po
ki polskie po 1945 roku poświęcone
rządkowania tego materiału, grupo
najprzeróżniejszym wydarzeniom i
wania tematycznego.
rocznicom pomorskim, także z uwi
Tak właśnie czyni od lat nasz roz
docznieniem Słupska i regionu. Blo
mówca mnożąc kontakty ze zbiera
czek z pieczęcią upamiętniającą księ
czami, wymieniając zdobyte egzemp
żnę Elżbietę (związaną ze Szczecinlarze na te, które go szczególnie in
teresują, a więc z akcentami słupskimi
kiem), córkę Kazimierza Wielkiego,
i pomorskimi.
poślubioną księciu Bogusławowi V.
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czenia Kozaczyzny”. Cieszący się tak
złą sławfą okres panowania Augusta III
ujęty jest w ramach czasu walki o
reformy w Polsce. Zaś o samym Auguś
cie III Topolski pisze, że „okazał się
władcą oddanym, nie ,,gnuśnym” czy
,,marionetką” w rękach urzędników, w
Europie poważnym, wykształconym i
pracowitym, mecenasem sztuki, umieją
cym dobierać sobie pracowników’’.

Świeże spojrzenie wnosi „Historia
Polski” na okres międzywojenny. Rola
ruchu komunistycznego w Polsce
przedstawiona jest odpowiednio do nik
łego poparcia społecznego dla tego nur
tu. Z pewnością dyskusję wywoła ocena
działalności Piłsudskiego w polityce
wewnętrznej, którą według Topolskie
go oceniać można jako „swoiste rato
wanie Polski przed totalitaryzmem, an
tysemityzmem i klerykalizmem”.

W dwóch ostatnich rozdziałach „Hi
storii” interesujący jest syntetyczny ob
raz polityki Stalina wobec Polski (wraz
z prawdopodobieństwem zamachu na
Sikorskiego nad Gibraltarem) i zacieś
nienie się „pętli” radzieckiej wokół
sprawy polskiej z biegiem II wojny
światowej.
Druzgocące dla obrazu genezy
PRL-u są przedstawione przez autora
fakty dotyczące roli NKWD w Polsce,
działalności Urzędów Bezpieczeństwa,
fałszerstw wyborczych, oblicza ludzi
nowej władzy. Jednocześnie Jerzy To
polski pisze: „Pozostawiony sobie naród
polski musiał szukać jakiegoś sposobu
życia w niechcianych warunkach. Dało
to całą różnorodność postaw i reakcji.
Mieściły się one między akceptacją, a
niechęcią i wrogością. W miarę upływu
lat społeczeństwo przystosowało się,
zdając sobie sprawę, że inaczej żadne
ambitniejsze plany nie będą możliwe”.

„Historię Polski” zamyka przedsta
wienie walki społeczeństwa o demokra
cję i przejście do ustroju demokracji
parlamentarnej, wraz ze zwycięstwem
„Solidarności” w wyborach 1989 r. Na
łamach „Polityki” (12.09.92 r.) ukazały
się polemiczne recenzje dzieła prof. To
polskiego, wytykające autorowi między
innymi belferskie nawyki i pewne usterki
faktograficzne, Oby jednak, jak stwier
dził w jednej z recenzji prof. Janusz
Tazbir, wojennej syntezy historycznej
było jak najwięcej. „Historia Polski”
Jerzego Topolskiego zasługuje na uwat
gę Czytelników jako nowe, syntetyczne
i popularyzatorskie spojrzenie na prze
szłość kraju. A wszystko w książce o
niewielkim formacie i na 344 stronach.
Pozycja została zalecona przez Minis
terstwo Edukacji Narodowej jako ksią
żka pomocnicza do nauczania historii
w szkole średniej.

LESZEK LASKOWSKI
Fot. Izabela Oleś

Słupskie
na
znaczkach

pieczęciach

Obok znaczek przedstawiający szcze
cinecki Zakład Płyt Wiórowych. Jest
znaczek, z serii miast polskich, ukazu
jący panoramę Słupska według ryciny
Nicolaesa Geylekercka z 1657 roku.
Jerzy Henke od lat jest współpra
cownikiem naszej gazety, redagują
cym kącik „Z teki filatelisty". W Pol
skim Związku Filatelistów był wielo
krotnie delegatem Okręgu Koszalińs
kiego na krajowe zjazdy. Jak powie,
w Słupsku wiodące jest koło nr 6 przy
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn".
Spotykają się często, zawsze jest o
czym rozmawiać, a każdy z kolegów
wie co się komu najbardziej przyda do
gromadzonych kolekcji. Kwitnie więc
handel wymienny — dla wspólnego
pożytku. Toteż „Dzieje Ziemi Słups
kiej" są dla naszego rozmówcy zbio
rem wciąż otwartym dla nowych kart.
Filateliści w przyszłym roku będą
obchodzić 100 lat tego ruchu w Polsce.
W Poznaniu odbędzie się wystawa
światowa z tej okazji, a na półkach
księgarskich ukaże się Encyklopedia
Filatelistyki.

JERZY DĄBROWA
Fot. Jan Maziejuk
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On mówił: „W domu ludzie umierają"
i umarł w szpitalu

KOLUMNA DLA MŁODZIEŻY

im
PESk
ASZE SPOTKANIE
Termin naszego spotkania coraz bli
ższy. 14 listopada, w hali „Gryfia” Słup
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji powi
tamy naszego honorowego gościa Mar
ka Kotańskiego, sympatyków HYDE
PARKU i wszystkich ludzi nie godzą
cych się z dyskryminacją narkomanów,
zakażonych wirusem HIV, noszących
długie włosy lub kolorowe sznurówki i w
ogóle innych, niż my.
Spotkamy się pod wezwaniem TO
LERANCJI. Okazuje się, że popiera
nas sporo DOROSŁYCH. Poza wy
mienionymi w poprzednim wydaniu
HYDE PARKU — zadeklarowali nam
pomoc: Witold Zblewski, właściciel Za
kładu Poligraficznego „GRAWIPOL”
w Słupsku przy ul. Poznańskiej, ponadto
Maciej Kobyliński szef Zakładu Ubez
pieczeń i Reasekuracji „POLONIA
SA”, mieszczącego się w Słupsku przy
ul. Tuwima 6/7, także Janusz Kraszek,
znany w świecie mistrz starochińskiej
gry umysłowej GO i twórca programów
komputerowych, ale jednocześnie jedyny
przedstawiciel na kraj firmy amerykańs
kiej produkującej metalizowane balony.
Od Was oczekujemy nadal prac gra
ficznych na konkursową wystawę,
związaną tematycznie z narkomanią i

AIDS. Przyjmujemy je drogą pocztową
lub bezpośrednio w redakcji „Głosu
Pomorza” w Koszalinie i Słupsku.
Przypominamy, że wchodzimy na
naszą imprezę za okazaniem kuponu,
który drukujemy poniżej. Od Przyjaciół
z grona dorosłych będziemy prosić o
wpłatę co najmniej 10 tysięcy złotych
(nie obrazimy się — gdy będzie znacz
nie więcej).
Im też — Ludziom prowadzącym
firmy, zarządzającym przedsiębiorst
wami podajemy numer naszego konta,
gdzie mogą wspomóc naszą akcję i
wzbogacić ogólne konto fundacji HYDE
PARKU. Oto ono: Powszechna Kasa
Oszczędności Bank Państwowy Oddział
II w Słupsku. Nr 77513 — 54801 —132.

MIROSŁAWA MIRECKA

KUPON
Jeśli chcesz być z nami: wy
tnij, zachowaj i pokaż przy
wejściu.

31 października — 1 listopada 1992 r

TRADYCJA
Życie nierozerwalnie łączy się ze
śmiercią odkąd człowiek w wątpliwej
chwale pojawił się na Ziemi. Oczekuje
się na nią w dekoracjach jakiejś religii,
albo w pustelni. Albo na łożu śmierci.
W czasie świąt ofiarowanych śmie
rci odwiedza się cmentarze. Wśród
licznych światełek i odgłosów pęka
jących zniczy spaceruje się między
grobami. Ludzie patrzą uważnie na
groby, jakby chcieli któryś wybrać dla
siebie. Patrzę więc i ja, ale groby
milczą. Myślę sobie, że niszczenie
grobów jest takim wyrazem sataniz
mu, jak jeżdżenie bez biletów — anar
chizmem. Nie wiem, czy to przez chęć
bycia oryginalnym, czy przez złośli

wość zaczynam patrzeć na ziemię,
zamiast na groby.
Przychodząc tu co roku, odmierzają
swój czas. Spotyka się znajomych,
zwiedza. Duszny nastrój, zimno, ale
tradycja i tajemnica śmierci są nie
podważalne i kto wie, czy nie jedyne.
Trudno już o tradycję życia. Tajem
nicy życia jakby nie było, a przecież
jest.
Cmentarne spotkania sprzyjają roz
mowom o pieniądzach, o wymiarach,
a czasem nawet o sztuce liternictwa i
— ale to już rzadko — o sztuce rzeźby.
Dzwonek oznajmia koniec ostatniej
lekcji. Każdy wychodzący z klasy żeg
na profesora trzema słowami.
— Do widzenia, panie profesorze.

„Gold Street
Boyz"

Fot. Grażyna Machłajewska
Wesołych świąt — dodaję, bo jutro
jest pierwszy dzień listopada.

PAWEŁ GAJEWSKI

DEBIUTY
Chciałbym być... drzewem
Dotykać liśćmi spojrzeń czułych wiatru
Czuć nadchodzące symptomy burzy
Zabierać słońcu oddechy życia
Czy może... skałą?
Wyrażającą swoją postawą
Kamienność trwania
Lecz czy na zawsze?
Chciałbym być rzeką
Szlifując kamienie
Płynąć nurtami czasu
W krętych układach zmian
A może piórem ze skrzydła ptaka
Lecieć wysoko poddając się mojej
Ucieczce
W dziwnej lekkości
I tak łykając własne rozważania
Chciałbym być marzeniem
Wiszącym w próżni
Które wzlatując gdzieś poza siebie
Nie chcę być kwiatem
Deptanym wiecznie ale..
... spełnieniem.
M.O. MOONDEK

W ostatnim czasie Kołobrzeg stał się jednym z głównych
ośrodków rozwoju niezwykle widowiskowej kategorii
tańca: break dance. Przyczyniła się do tego młoda i szybko
rozwijająca się grupa „Gold Street Boyz”, działająca przy
Miejskim Ośrodku Kultury.
Tańczymy dla zabawy, ale nie brak nam wielkich ambicji
— mówią członkowie zespołu trenując przed kolejnym
konkursem, z którego chyba nie wrócą z pustymi rękoma.
Stało się już tradycją, że połowa finałowych miejsc każ
dego konkursu obsadzona jest.tancerzami z „Gold Street
Boyz".
O ich ambicjach i możliwościach mogą świadczyć
wysokie osiągnięcia. Na gnieźnieńskim konkursie tańca
Marcin Borucki, należący do zespołu, zajął pierwsze
miejsce. Z konkursu o Puchar Polski 1992, który odbył się
26 kwietnia w Kielcach, również powrócił do domu z
głównym trofeum. Marcin Sankowski zajął na tym konkur
sie miejsce czwarte, a Bartek Bieńkowski — szóste.
11 października w Warszawie odbył się kolejny konkurs
tańca, zaliczany do eliminacji Mistrzostw Polski 1993. I
tutaj trzy finałowe miejsca należały do „Gold Street Boyz".
Miejśce drugie zajął Rafał Bieńkowski, trzecie — Marcin
Borucki, a czwarte — Bartek Bieńkowski.
Tak więc nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć
chłopcom z kołobrzeskiej „złotej ulicy" jeszcze lepszych
wyników na zbliżających się Mistrzostwach Polski a w
perspektywie — Mistrzostwach Europy. Z pewnością nas
nie zawiodą.
Marcin Pietraszkiewicz
KOCHANA REDAKCJO!

Mój odwieczny przyjaciel W. pewnego
dnia uwierzył w boga. Zdrowy, nihilistyczny
tryb życia zamienił na służbę Panu Krysznie.
Ukształtowanie się obecnej formy istnienia
materii z wielkiej kuli gazowej o ogromnej
temperaturze porównuje z wybuchem w dru
karni, w wyniku którego układa się słownik.
Jak tedy rozumieć prawo o niezniszczalności
masy i energii?
Spod destruktywnych wpływów egzystencjalizmu ma go ponoć wybawić powtarzanie
staroindyjskiej, monotonnej formuły — Maha-mantery zawierającej hosanny do boskiej
energii, imion boga oraz nieustającą prośbę o
angaż w jego służbę.
Subiektywnymi, nieścisłymi alegoriami
tłumaczy otaczającą go rzeczywistość na po
parcie wpojonych mu dogmatów. Porzucił
potrzebę indywidualizmu (ego?) na rzecz
ekstaz mających płynąć z ofiar dla Najwyż
szego. Sądzi, że się odnalazł.
Ostrzega mój sceptycyzm przed grzechem
„zmarnowania szansy” i gorszą (np. zwierzę
cą) formą istnienia w przyszłym wcieleniu.
Zamknął wilcze oko.
Wierzy, że w Indiach widziano mnichów
chodzących po powierzchni wody i w temu
podobne legendy. Twierdzi, że niezależny od
będącej złudą materii, właściwy — duchowy
świat jest w zasięgu oczyszczonych praktyką
bhakti zmysłów i tylko profani — jak ja —
nie mają do niego dostępu.
Mój „wulgarny” umysł przeczy, a sym
patia, jaką niegdyś żywiłem do bhaktów
niknie, obracając się w negację.

Mojemu przyjacielowi W. nic już nie po
może, żadne, racjonalne, naukowo poparte
riposty. Nie dociera już do niego logiczny
obiektywizm. Zaślepiony światłością boskiej
energii odchodzi coraz dalej i dalej.
Zastanawia mnie, co skłania wartościo
wych ludzi do odrzucenia własnej tradycji i
kultury na rzecz orientalnego dziwactwa?
Sama egzotyka?
W. został przekonany przez mającego wy
ższe inicjacje mnicha, że istnieje bóg, a bhakti
to droga, która ma doprowadzić do zbawie
nia najprędzej, bo już za życia. Jest najłat
wiejsza, więc wycedził ją spośród tak wielu
wiar i jej się podporządkował.
Nie mam bynajmniej prawa ani zamiaru
oceniać' jego wyborów, jednak przestrzegam
wszystkich przed tym bądź co bądź dosko
nale prosperującym handlowo towarzyst
wem.
Pranie mózgu jak każde inne. Co do naszej
— zachodniej cywilizacji — są defetystami.
Według słów W. życie ma się tu stopniowo
pogarszać, aż do permanentnego upadku.
Wszystko mają obrócić wniwecz coraz mniej
inteligentni ludzie.
Szkoda tylko dobrych naiwnych ludzi,
którzy tam (Ruch Hare Kryszna) ugrzęźli,
kupcząc hinduskimi dewocjonaliami, kadzi
dłem i jedzeniem, nieświadomie napychając,
Bóg wie czyje kieszenie, i licząc — jak
dalekowschodni i egipscy biedacy w starożyt
ności — na lepsze życie w kolejnej inkarnacji.
Mojego brata — przyjaciela W. zawsze
będę kochać i wolałbym jednak, żeby nie
zginął.
,
Inka

W 31. HP zamieściliście list chłopaka,
który podpisał się PER GESSLE.
PER!
Bardzo chciałabym cię poznać, bo w
moim życiu także nie ma miłości. Chociaż
nie miałeś żadnych wymagań, napiszę tro
chę o sobie. Mam 16 lat, 160 cm wzrostu,
jestem blondynką o niebieskich oczach,
słucham muzyki rap i mieszkam w rrjiejscowości nadmorskiej.
Jeżeli chcesz mnie bliżej poznać, to mój
adres pozostawiam do wiadomości redak
cji HP.
PS. Pozdrawiam Lolę, Ankę i całą redak
cję. Hej!

■

Emalia

★ ★ ★

świecie ludzie, obdarzeni choć odrobiną
dobrego serca, a nie tylko tacy, których
serca płoną nienawiścią.
Chciałabym pozdrowić moich kocha
nych Rodziców, którzy myślą tak samo jak
ja, Ankę, która (ku mojemu zaskoczeniu)
postanowiła przerzucić się na METAL i całe
grono pedagogiczne przy Szkole Podsta
wowej w Parsęcku, które stworzyło taką
atmosferę, że chce się iść do szkoły...

METALÓWA
★

Hej ludziska!
To my, dwie piętnastolatki ze Słupska.
Jedna czarna, druga blondynka. Mamy
razem 332 cm wzrostu i ważymy 90 kg.
Słuchamy rapu i disco. Mamy duże po
czucie humoru. Lubimy dyskoteki i... ład
nych chłopców. Chciałybyśmy poznać
przez HP dwóch fajnych chłopaków o
podobnych zainteresowaniach, ze Słups
ka.

Giną i Diana!
PS. Gorące pozdrowienia dla całej reda
kcji HYDE PARKU (aby tak dalej. Jesteście
świetni!)
G.D.

★ ★ ★
Droga Redakcjo — tej extra rubryki HP.
Chodzi mi o kontakt z chłopakiem, który
podpisał się PER GESSLE. A tak przy
okazji: jesteście świetni! Tak trzymać! (nie
zrzucać wagi!).
Najbardziej podobał mi się artykuł NOSI
CIELA. Mam zamiar do Niego napisać.
Chcę żeby przekonał się, iż są jeszcze na

Dzień mijał za dniem, a ja łaziłem po
szkole jak chory, tłukłem głową w
parapety i ściany, gryzłem rury od
kaloryferów i wyłem do księżyca. Jak
widziałem faceta od polskiego, to za
czynałem gryźć piórnik, żeby mi się
przypadkiem nie wyrwało jakieś miło
sne wyznanie. Na lekcjach wodziłem
za nim błędnym wzrokiem i rysowa
łem w zeszytach serduszka z jego
imieniem w środku. Byłem szajbnięty,
to znaczy zakochany. Dramat.
Klasa przyjęła moją miłość różnie,
ale na ogół spokojnie. Dziewczyny
gratulowały mi wyboru, bo podobno
facet od polaka był bardzo przystojny
i seksy. Nie umiałem im za to po
dziękować. Chłopaki albo ryczeli ze
śmiechu, albo klepali mnie po ramie
niu i mówili:
— Cóż, stary, miłość jest ślepa.
Spoglądałem na nich ponuro i sze
dłem do szkolnej toalety, by się wy
płakać, ale łzy nie chciały mi lecieć.
Po dwócfi miesiącach męczarni
zdecydowałem się pójść do szkolne
go psychologa. Przyjął mnie życzli

wie, ale jak mu wyznałem, że kocham
się w belfrze od polaka, to mi powie
dział, że on się kocha w rurze central
nego ogrzewania, po czym wywalił
mnie za drzwi. Sponiewierany vylokłem się po szkole, zastanawiając się,
czy nie byłoby dla mnie też lepiej,
gdybym zakochał się w rurze central
nego ogrzewania.
— Jeśli nie chcesz kochać się w
facecie od polskiego, to zakochaj się
w kimś innym! — poradzili mi przyja
ciele, nie wiadomo czemu wyjąc ze
śmiechu.
— Tak, ale w kim?
Problem miałem naprawdę poważ
ny, bo facet od polskiego był naj
młodszym nauczycielem w szkole i
dwukrotnie młodszy od najmłodszej
nauczycielki. Już chciałem się zała
mać i wtedy ktoś mi poradził, żeby
bujnąć się w woźnej. Wprawdzie nie
była młoda i piekielnie brzydka, ale do
choroby, baba!
No, to spróbowałem. Przekonywa
łem się, wyjaśniałem sobie, tłukłem
się po gębie, wyłem, płakałem, śmia

Lustra
Teatr STU założył Krzysztof Jasiński 20
lutego 1966 roku. Przez 20 lat był to teatr
jednego pokolenia, z którym zmieniał się,
dorastał i szukał własnej drogi w życiu i
sztuce. Z teatrem STU związało się duże
grono znanych dziś aktorów, kompozyto
rów, Scenografów, scenarzystów, poetow i
krytyków. W pierwszych latach istnienia był
teatrem studenckim, a w roku 1975 stał się
zawodowym.
STU jest teatrem w drodze. Prezentował
się w przeszło dwudziestu krajach Europy,
Azji i Ameryki, a 9 listopada 1992 r. odwiedzi
Słupsk ze spektaklem „LUSTRA”. Jego re
żyser, Zbigniew Zapasiewicz, tak mówi o
swoim przedstawieniu:
„Jest to komedia, która daje aktorom moż
liwość pokazania się z różnych stron, w od
miennych wcieleniach, a mnie to właśnie w tym
zawodzie głównie interesuje. Widzom zaś,

Arkadiusz Pajko

Brak mi
literatury
Cześć —r Redakcjo „Hyde Parku”!
Czytam was od pierwszego numeru i
za każdym razem rozkładam gazete z
równą ciekawością. Trzymajcie tak aalej!
Dlaczego piszę? Otóż, brakuje mi na
waszej stronie literatury. Są debiuty
poetyckie, ale... Wiem z autopsji, że w
szkole średniej czyta się najwięcej (oczywiście, nie mówię o lekturach). Z
pewnością każdy ma ulubioną książkę,
kóra w jakiś sposób nim wstrząsnęła.
Wiadomość „świetna książka, przeczy
taj koniecznie” krąży, ale nie dociera
do wszystkich. A szkoda byłoby prze
gapić np. „Ptaśka”. W. Wnortona —
gapic
i? Może więc znaleźlibyście troprawda?
ćhę miejsca — choćby tylko na tytuł
książki i ewentualnie jakaś myśl — dla
tych, którzy chcą się podzielić swoimi
odkryciami literackimi? Myślę, że to się
mieści w formule „Hyde Parku”.
I jeszcze co£: przeczytałam kiedyś
taką myśl: „Żeby młodość nie była
okresem bezmyślnego oczekiwania na
dorosłość..." Może byłby to temat do

dyskusji?
•

Z uznaniem
Jolanta

★ ★

Część!
List kieruję do kogoś, czegoś, może też
betonowego. No, może to coś, czy ktoś nie
jest betonowe, ale ma betonowe oczy —
jestem tego prawie pewna. To cudowne
stworzenie w numerze 36 HP podpisało się
jako Bomba Oj.

Moja córka
l PROBLEMY

M.K.
Czekasz na odpowiedź. Pozytywną! Ja
ka ma być ta pozytywna, może taka, że
istnieją
jeszcze
dziesięciopiętrowce?
Spójrz nieco inaczej na świat, poszukaj
drzew (jeżeli nie wiesz jak one wyglądają,
to zgłoś się do mnie na naukę) a jeśli nie
znajdziesz takiego, jakie by ci odpowiada
ło, to... sam je sobie zasadź. Zrobisz przy
okazji dobry uczynek dla siebie, ludzkości i
innych — takich jak ty.
Z wyrazami szacunku.

Tina

★ ★ ★
Droga Redakcjo!
,
Na wstępie przesyłam tradycyjne

MIŁOŚĆ
Zawsze twierdziłem, że miłość jest
ślepa. Pewności nie miałem, ale...
Dzisiaj nie mam już wątpliwości.
Przyznają to z bólem. Miłość jest
faktycznie ślepa. Tak ślepa, że bardziej
chyba nie można.
To było rok temu. Zakochałem się.
Rany boskie, żebyż to była jakakol
wiek dziewczyna, to może wszystko
wyglądałoby inaczej, ale ja zakocha
łem się w facecie od polskiego! W
belfrze, nauczycielu!!! Dramat, wstyd
i hańba. Miłość, która mnie trafiła,
pewnie spodziewała się, że polskiego
będzie nas uczyć belferka, a nie belfer.
No, bo odńdedy polskiego uczy fa
cet?! Zawsze jest to kobieta, czasem
bardzo młoda i atrakcyjna.
Moja nieszczęsna miłość w ciemno
przyjęła, że tak właśnie będzie i dopa
dła mnie na pięć minut przed pierw
szym dzwonkiem. Jeszcze nie wie
działem w kim, a już byłem zakocha
ny. Dopiero gdy ujrzałem naszego
nowego nauczyciela języka polskie
go, zwaliło mnie z nóg. Zostałem
unicestwiony.

pozdrowienia dla HP. Redakcjo^
Chciałabym nawiązać kontakt listo
wny z chłopcem PER GESSLE, które
go list ukazał się 3-4 października w
HP. Mam 15 lat, 165 wzrostu, miesz
kam również w okolicy Słupska, uwielbiam Roxeette, Queen, disco.
PS. Pozdrawiam Alicję, Renatę, Ro
berta, Tomka.
„Mała"

Na zdjęciu: Grób Jima Morrisona
w Paryżu.

łem się, prosiłem i błagałem. Na nic.
Zdruzgotany moją nieszczęśliwą mi
łością przestałem uczęszczać na lek
cje. Urywałem się, kiedy tylko mog
łem. Koniec roku był coraz bliżej, a ja
stałem się dla faceta od polaka nieu
chwytny. I wówczas przyszło rozwią
zanie. Nie znajdując we mnie ani
śladu zainteresowania językiem pol
skim, facet po prostu wstawił mi lufę.
— Jezu! — zawołałem zrozpaczo
ny. — I co ja teraz zrobię?
Najpierw wpadłem w rozpacz,
chwilę później we wściekłość, a na
końcu faceta znienawidziłem. Tak ba
rdzo, bardzo, że kiedy pomyślałem, że
kiedyś mogłem go kochać, to aż z
niedowierzania unosiło mnie do góry.
Dzisiaj jest nowy rok szkolny, a ja
tak nienawidzę belfra od polaka, że
gdyby tę nienawiść przerobić na cegłówki, powstałby drugi chiński mur.
Tyle tylko, że ja potrzebuję świadect
wa maturalnego, a nie drugiego chiń
skiego muru...
TEDDY DE W.

— Co się stało? Czemu płaczesz!?
— Ojciec, mój ojciec. Dlaczego on
mnie gnębi? Co ja zawiniłam?!
Urywek rozmowy jest autentyczny.
W krótkim życiu wiele razy spotkałem
się z podobnym tekstem. Niestety
większość kłótni, długotrwałych roz
stań, a nawet samobójstw ma za przy
czynę nieporozumienia rodzinne.
Młodzi ludzie nie potrafią nawiązać
kontaktu albo są odrzucani przez ro
dziców zajętych własnymi problema
mi, którzy powagę sprawy odkrywają
po fakcie. A czasem nie widzą i nie
przyjmują swoich pomyłek.
Rodzice! Nie patrzcie, co powie

sąsiad, zwróćcie uwagę nie na ubiór
swojej córki, lecz na to, że ona po
trzebuje tylko trochę ciepła, luzu,
przychylności. Dzieci, to wasi przyja
ciele. Otwórzcie się. Spróbujcie po
znać ich problemy, które uważacie za
błahe.
Mamo, tato, pamiętajcie! Owoc za
kazany chętniej jest zrywany, czasami
bezmyślnie, czasami na przekór wam.
Dzieci nie stanowią waszej własno
ści, mają prawo do intymności. A ty,
ojcze, wiedz, że ona już nie wącha, a
przede wszystkim kocha cię.
Tekst i zdjęcie:
Arkadiusz Pajko

HYDE PARK. Redagują: Przemysław Dalkiewicz, Ludomir Fran
czak, Marek Głodziński, Arkadiusz Jastrzębski, Michał Kowal
ski, Kamil Macejko, Arkadiusz Pajko, Paweł Pałka wspólnie z
koszalińsko-słupską Bandą Pomysłowych Ludków — których darzy
(ślepą!) miłością Mirosława Mirecka.
Adres: „Głos Pomorza", HYDE PARK, 76-200 Słupsk, al.
Sienkiewicza 20. Teł. 224-56(7), 251-95. W Koszalinie: 251-57,
251-01.
•
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a polskim rynku Wideo pojawił
się nowy dystrybutor filmów.
Jest nim GUILD ENTERTAIN
MENT LTD. —jeden z największych
europejskich dystrybutorów.
GUILD działa od lipca 1980 roku na
rynku brytyjskim. Z powodzeniem
wprowadzał na rynek największe fil
mowe hity na kasetach. We wrześniu
1992 roku firma ta rozpoczęła działal
ność w Polsce, sprzedając filmy naj
poważniejszych hollywoodzkich pro
ducentów. GUILD posiada prawa do
dystrybucji w Polsce filmów m.in.
Twentieth Century Fox.
W oświadczeniach, drukowanych
w specjalistycznej prasie, informowa
ła o nielegalnie wypuszczonych do tej

N

Susan
Sarandon
Susan Abigail Tomalin nie myślała
o tym, żeby zostać aktorką. Studio7
wała matematykę i filozofię, zamie
rzając ułożyć sobie życie w oparciu o
te kierunki. Dorabiała też jako model
ka. I wtedy poznała Chrisa Sarandona, młodego aktora, który zaintere
sował ją filmem.
W1970 roku (miała wtedy 24 lata)
zagrała w filmie „Joe" Johna Avild-

sena. Jest on znanym reżyserem, twó
rcą takich filmów jak „Rocky”, „Sąsiedzi" czy „Karate Kid". Film „Joe"
nie był jednak wielkim wydarzeniem
w dziejach kina. Także kolejne filmy,
w których grała Susan Sarandon, nie
były przebojami..
Zwróciła na siebie uwagę krytyki i
publiczności rolami w „Pretty Baby"
francuskiego reżysera Louisa Malle'a
oraz „Król Cyganów" Franka Piersona. To był przełom. Posypały się cie
kawe propozycje. Wartościowe krea-

cje stworzyła w „Atlantic City", „Bu
rzy", „Zagadce nieśmiertelności".
Przepustką na szczyty była rola w
„Czarownicach z Eastwick", u boku
gwiazdora amerykańskiego kina, Jac
ka Nicholsona. Potem był „Taniec
zakochanych" i „Buli Durham" (z
Kevinem Costnerem). Oba filmy na
kręcone zostały w 1988 roku.
W roku następnym Susan zagrała w
„A Dry White Season" i „The January
Man". Jej bohaterki to kobiety in
teligentne, uczuciowe, wyzwolone.
Szczególnie widoczne to było we
wspaniałym filmie Ridleya Scotta
„Thelma i Louise". Ostatnie filmy Sa
randon to „Biały pałac", „Light Slee
per" i „The Player".
O Susan mówi się, że jest aktorką
wszechstronną, ale dobrze się czuje
zwłaszcza w rolach kobiet nowoczes
nych, wyzwolonych. Wróży jej się
wielką karierę.
Za to w życiu prywatnym nie za
bardzo jej się układało. Rozpadły się
jej małżeństwa z Chrisem Sarandonem i Franco Amurrim. Susąn działa
w organizacji zajmującej się pomocą
dla ofiar wojen w Ameryce Łacińskiej.
W jednym ze szpitali w Los Angeles
prowadzi też zajęcia terapeutyczne
dla schizofreników.

11.
12.
13.
14.
15.

1. „Szkoła wyrzutków"—sensacyjny — dystrybutor:
VISION
2. „Żelazny Krzyż" — wojenny — NVC
3. „Nagi instynkt — thriller erotyczny
IMPERIAL
4. „Przebudzenia" — dramat — ITI
5. „Thelma i Louise" — dramat obyczajowy — ITI
6. „Freejack" —sensacja s-f — ITI
7. „Księżycowe góry" — przygodowy — IMPERIAL
8. „McBain" — sensacyjny — VISION
9. „Szalony Jackson II" — sensacyjny — IMPERIAL
10. ,,Shogun Mayeda" — historyczny — AWWA

„Arktyczna gorączka" — sensacyjny — DG FILM
„Była sobie zbrodnia" — komedia — VIM
„Swith" — komedia — HELIOS
„Zabić Holendra" — sensacyjny — ARTVISION
„Stowarzyszenie umarłych dusz" — horror —
IMPERIAL
18. „Śmierć w słońcu" — sensacyjny — EUROPOL
17. „Gliniarz w przedszkolu" — sensacyjny — ITI
18. „Desperacka miłość" — sensacyjny — NVC
19. „K-2" — przygodowy — VISION
20. „Letnia historia" — melodramat— DG FILM
Listę tę utworzono na podstawie danych z następują
cych wypożyczalni: spółki „GRYFEX", Słupsk, ul.
Sygietyńskiego 4 (czynna poniedziałek—sobota w
godz. 13—19, niedziela w godz. 11—14), w Ustce, ul.
Grunwaldzka 10 (czynna poniedziałek—sobota w godz.
11—19, niedziela — 10—14); samoobsługowej wypo
życzalni kaset wideo firmy „DARC", Słupsk, ul.
Mickiewicza 61 (czynna codziennie w godz. 11—19,
niedziele — w godz. 14—19); „MARILYN", Lębork,
plac Pokoju 6 (czynna codziennie w godz. 14—20);
„PINK PANTHER", Słupsk, ul. Gierymskich 2 (czyn
na codziennie w godz. 8—20); W. Góralczyk, Słupsk,
ul. Zaborowskiej 53 (czynna poniedziałek — sobota w
godz. 13—19).#
1
..........
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PIES
Joe Camp nakręcił cykl filmów o
przygodach sympatycznego psa —
włóczęgi. W pierwszym Benji ratuje
dzieci lekarza, w drugim — tropi gang
złodziei wynalazków, a w kolejnym
ratuje siebie i innych z katastrofy
morskiej.
W „Niebiańskim psie" reżyser
znów zaangażował Benjego. W jego
postaci wraca na Ziemię znany komik
Chevy Chase, aby wykryć zagadkę
morderstwa...
OH! HEAVENLY DOG. Reżyse
ria: Joe Camp. Występują: Chevy
Chase, Omar Sharif, Jane Sey
mour. Dystrybutor: GUILD.

------- - POLECA FILMY:

pory filmach, do których prawa ma
wyłącznie GUILD. Chodzi m.in. o
takie tytuły jak: „Gwiezdne wojny",
„Szklana pułapka", „Conan Barba
rzyńca", „Dzika orchidea", „Kokon".
Legalne kopie tych tytułów będą suk
cesywnie wprowadzane na rynek.
Legalne kasety GUILD można roz
poznać w następujący sposób:
Pośrodku Wall Street, ulicy na no
—
wszystkie kasety są pakowane
wojorskim Manhattanie, mieści się
w białe pudełka z wytłoczonym napi
Giełda. Bohaterem filmu Olivera Stosem Guild Home Video,
na („Pluton". „JFK") jest młody „tra
— wszystkie opisy na tylnej stronie
der", pracujący w biurze maklerskim.
okładki są w języku polskim,
Obraca pieniędzmi, bojąc się „wpa
— wszystkie tytuły firmy Guild bę
dki", własnej klęski. Wykorzystuje go
dą miały na dole okładki charakterys
do swoich celów stary, wytrawny
tyczne paski wraz z logo firmy w
giełdowy lew Gordon Gekko (gra go
kolorze złotym
Michael Douglas). Robitozzimnąkal-.
— każda.kaseta ma klapkę w in
nym kolorze niż obudowa kasety,
— na każdej kasecie będzie holo
gram z logo firmy.

WALL STREET
kulacją, bezwzględnością, brakiem
skrupułów.
Za rolę w tym wspaniałym filmie
M. Douglas dostał w 1988 roku Os
cara za najlepszą rolę męską.
WALL STREET- Reżyseria: Oli
ver Stone. Występują: Michael
Douglas, Charlie Sheen, Martin
Sheen, Daryl Hannah, Sean
Young i inni. 90. min. Dystrybu
tor: GUILD.

SENSACYJNY

ZARDOZ
Brytyjski reżyser John Boorman
nakręcił takie filmy jak: „Excalibur",
„Egzorcysta", cz. II i „Uwolnieni". W
1973 roku wszedł na ekrany jego
„Zardoz", obraz, który przecierał szla
ki filozoficznej fantastyce.
W końcu XXIII w. światem rządzi
grupa nieśmiertelnych. Polują oni na
tzw. Brutali. ‘Na czele tych ostatnich
stoją Wybrańcy, działający w imieniu
boga Zardoza. Jeden z polujących —
Zed — trafia do enklawy nieśmiertel
nych. Poszukuje prawdy. Ale rządzą
cy nie zamierzają dopuścić do jej
ujawnienia.
ZARDOZ. Reżyseria: John Boor
man. Występują: Sean Connery,
Charlotte Rampling, Sara KesteIman. 101 min. Dystrybutor: GUILD.
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SZALEŃSTWO
W HARLEMIE
Harlem w latach pięćdziesiątych to kraina koru
pcji, kanciarzy, brudnych interesów. Slim i jego
paczka chcą zamordować białego bogacza i ukraść mu złoto. Po krwawej strzelaninie okazuje
się, że złoto zniknęło. Ukradła je kochanka Slima i
uciekła do Harlemu. Gdy oszukani odnajdują ją —
rozpętuje się piekło...
A RAGE IN HARLEM. Reżyseria: Bill Duke.
Występują: Forest Whitaker, Gregory Hi
neg, Robin Givens, Danny Glover. 110 min.
Dystrybutor: SOLOPAN, VISION.

ZARDOZ
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KOMEDIA

Film ten został
oparty na powie
Barry'ego
ści
Proffita. Amery
kański cmentarz
wojskowy w Ar
lington koło Wa
szyngtonu jest
cmentarzem na
rodowym. Spec
jalna kompania
Armii USA cho
wa tu uroczyście
poległych. Fran
cis Ford Coppola
ukazuje losy kil
ku żołnierzy z tej
jednostki w cza
sie wojny wiet
namskiej. Różne
jest ich podejście
do tej wojny, na
stawienie, żoł
nierskie pragnie
nia. Jeden z
nich,
ambitny
Jackie, chce za
służyć się dla
kraju. Udaje mu
się to. Wraca do
kamiennych ogrodów Arling
ton na zawsze...
GARDENS
OF
STONE.
Reżyseria:
Francis
F.
Coppola. Wy
stępują: James
Caan, Anjelica
Huston, James
Earl
Jones,
D.B. Sweeney.
108 min. Dys
trybutor: GU
ILD.

SŁUPSK, ul. Grottgera 1Ś, tel. 434-164, 440-148
Czynna w godz. 10-17, sobota 10-13

— nowy
dystrybutor

BsmÜS

KAMIENNE
OGRODY DRAMAT OBYCZAJOWY

HURTOWNIA KASET VIDEO
„DARC"
.

TWOJA

NIEWIERNA
JUMPIN’JACK
FLASH •
Znana jest z takich filmów jak „Kolor
purpury", czy „Homer i Eddie". Sześć lat
temu Whoopi Goldberg zagrała w „Jumpin'Jack Flash". Jest to komedia, w której
kpi się z wypróbowanych schematów kina
sensacyjnego. Jedna z pracownic nowojo
rskiego banku odbiera na komputerze we
zwanie o pomoc. Brytyjskiemu szpiegowi
we wrogim kraju pali się grunt pod nogami.
Ale nikt nie chce w to wierzyć. Czy uda się
jej pomóc brytyjskiemu wywiadowcy?

‘lliijtttllijiłlhj ■km.
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KOMEDIA
SZPIEGOWSKA

MACKI
Nadmorskie kurorty ożywają prze
de wszystkim latem. Tłumy wypoczy
wających to interes dla firm żyjących z
letnich gości. Ale w okolicach kurortu
pojawiä się ogromna ośmiornica. Gi
ną ludzie. Kto pokona morskiego po
twora?
TENTACLES. Reżyseria: Oliver
Heilman. Występują: John Hus
ton, Henry Fonda, Shelley Win
ters, Bo Hopkins. 90 min. Dys
trybutor: GUILD.

KATASTROFICZNY

KOMEDIA SENSACYJNA

KOMEDIA

JUMPIN JACK FLASH. Reżyseria:
Penny Marshall. Występują: Whoopi
Goldberg, Stephen Collins, John Wo
od. 100 min. UVstrybutor: GUILD.

•

Claude jest utalentowanym dyry
gentem. Jego żoną jest młodziutka
włoska aktorka Danielle. Żyją beztro
sko do czasu, gdy Claude zaczyna
podejrzewać swoją żonę o romans z
przystojnym skrzypkiem. Za namową
życzliwego kamerdynera, mąż snuje
misterną intrygę: zabije niewierną, a
morderstwem obciąży skrzypka. Ale
planu tego nie udaje się łatwo wcielić
w życie...
UNFAITHFULLY YOURS Re
żyseria: Howard Zieff. Występu
ją: Dudley Moore, Nastassja Kin
ski, Armand Assante. 96 min.
Dystrybutor: GUILD.

MOJ UKOCHANY WR0C
Co wynika z zetknięcia sie ludzi z
istotami z Kosmosu — próbowano
ukazać już w kilku filmach („Gwiezd
ne wojny", „Bliskie spotkania trzecie
go stopnia", „Kokon"). Zazwyczaj
twórcy takich obrazów zakładają, iz
ludzie potrafią się ż obcymi porozu
mieć.
W tym filmie astronauta — Ziemia
nin ląduje przymusowo (awaria son
dy) na planecie Firin IV. Natrafia tu na
rozbitka z innej planety — Draka.
Pierwsze spotkanie nie jest przyjaciel
skie, dochodzi do starcia. Ale pod
wpływem niebezpieczeństw zagraża
jących obu — rozbitkowie jednoczą
swoje siły. I o dziwo, udaje im się
przełamać, bariery, nawiązać przy
jaźń.
• »
ENEMY MINE. Reżyseria: Wolf
gang Petersen. Występują: Den
nis Quaid, Louis Gosset jr, Brion
James. 108 min. Dystrybutor:
GUILD.

W czasie snów często spełniają się najskrytsze
marzenia dzieci. A to za sprawą... Czarodzieja
Snów. Wraz ze swoim pomocnikiem, budzikiem
Dzyń-Dzyń odwiedza grzeczne dzieci. Śpiewa im
kołysanki i opowiada fascynujące baśnie...
Film ten oparty jest na bajce Hansa Christiana
Andersena.
THE WIZARD OF DREAMS. 80 min. Dys
trybutor: EUROKADR.

SCIENCE-FICTION
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AROMATYCZNA TERAPIA DOMOWA

Czujesz się zmęczony, znużony monotonnym dniem
pracy? Na specjalną lampę ceramiczną nalewasz gorą
cą wodę z kilkoma kroplami olejku eukaliptusowego.
Zapalasz świeczkę, umieszczoną w dolnej partii lampki
i po pomieszczeniu rozchodzi się odświeżający, pobu
dzający zapach. Odpoczywasz pół godzinki i już z
nowymi siłami możesz z synem kopać piłkę lub uczyć
córkę jazdy na rowerze. A w pokoju zostaje delikatny
powiew australijskiego buszu.
Aromaterapia to jedna z metod
działania medycyny naturalnej. W koń
cu nie od dziś palono kadzidła, pałe
czki zapachowe czy po prostu gałązki
jałowca lub świerku, by wywołać od
powiedni nastrój. Znana od wieków
zasada leczenia zapachami wraca te
raz do naszych mieszkań, choć w
nieco prostszej formie. Zapachem nie
wyleczymy wrzodu ani złamanej nogi,
ale zapacn może koić różne stany
.ducha. W sprzedaży sa już nie tylko
specjalne lampy, ale i olejki zapacho
we. Przy odrobinie wysiłku można
zresztą użyć i innego świecznika, byle
tylko na górną miseczkę dało się nalać
nieco wody, a pod spód wsunąć
świeczkę tak, by nagrzewała od dołu,
poprzez ceramiczną ściankę, miesza
ninę wody z olejkiem. Wielokrotnie
widziałam tego typu świeczniki, a
więc wystarczy poszukać. Zapachy?
Bywają gotowe olejki w sklepach
(nie mylić z aromatami do ciast!),
można się zresztą pokusić o zrobienie,

wprawdzie nie olejku, ale choćby na
paru zapachowego.
Jakie olejki można polecić? Na uspokojenie dobrze działa olejek sza
łwiowy i majerankowy, a także
wspaniały olejek sandałowy, który
również pomaga gśunąć depresję (ale
ten olejek trzeba kupić oryginalny, na
nic się zdadzą domowe sposoby). A
jeśli nie chcemy się uspokoić, wręcz
przeciwnie, powinniśmy się ożywić,
zabrać do pracy? Wówczas przyda się
olejek tymiankowy lub cytryno
wy. Odkaża pomieszczenia olejek
cytrynowy i sosnowy, a przy usu

waniu nieprzyjemnych zapachów z
pokoju (smażona ryba, papierosy)
doskonale nadaje się olejek jałow
cowy, rozmarynowy, rumianko
wy czy eukaliptusowy. Sezon na

latające robale wprawdzie mija, ale
warto wiedzieć, że komary nie znoszą
zapachu olejku goździkowego, a
inne insekty olejku z drzewa ced
rowego i lawendy.

ŚLADEM PUBLIKACJI

Otoczyć opieką
WETERANA
Po opublikowaniu w magazynie
„Głosu Pomorza" z dnia 3-4 bm.
artykułu o uczestniku wojny pols
ko-radzieckiej w 1920 roku, „W Kijo
wie byłem półtorej godziny", od pana
Adama Jankulaka zamieszkałego w
Koszalinie, otrzymaliśmy do wiado
mości kopię listu skierowanego przez
niego do wojewody słupskiego:

„Szanowny Panie Wojewodo! Ar
tykuł, jaki ukazał się w „Głosie Pomo
rza" o wielkim bohaterze i patriocie
polskim wzruszył mnie do głębi serca.
Artykuł ten przesyłam w załączeniu.
Uważam, że czcigodny staruszek Jan
Piwoński zamieszkały w Słupsku w
pełni zasługuje na wyróżnienie, po
moc i opiekę władz państwowych i

CHODZIMY w pory roku,
które najbardziej sprzyjają ty
ciu. Chłód i słoty zniechęcają
przecież do wyjścia z domu,
ograniczają szanse ruchu. Wypada za
wczasu pomyśleć jak ustrzec się przed
nadmiarem kilogramów, a tym samym
ochronić zdrowie i urodę.
Wszystko jest kwestią naszego we
wnętrznego nastawienia. Dlatego nic
nie uda nam się bezmyślnie, gdy tylko
mechanicznie włączymy jakieś zasły
szane wskazówki. Kilka więc słów o
tym, jak to jest naprawdę z potrzebą
jedzenia. W jakim stopniu jest ona
naturalną koniecznością, a na ile wypa
czonym nawykiem. .
Wzorem niech będzie jogin, odżywia
jący się zdrowym pokarmem, nie czy
niąc przy tym gwałtu na swoim organiz
mie i nie,stosujący żadnych wyrzeczeń,
jak to się na ogół wydaje. Jogin bowiepi
kieruje się pragnieniem i głodem, a nie
apetytem. Cjłód jest naturalną potrzebą
ustroju, apetyt zaś — nienaturalnym
pożądaniem określonego pokarmu.

W

(URODA)
Nic
bezmyślnie
Zagłuszył on, przez lata przyzwyczajeń,
naturalny instynktowny głód. Współ
czesny, cywilizowany człowiek rzadko
(może wcale) nie doświadcza tego uczucia.
Weźmy pragnienie. Każdemu z nas
nie jest obca zdrowa chęć wypicia zim
nej wody. Pragnienie odczuwają usta i
przełyk, i zaspokoić je może tylko to, co
natura przygotowała w tym celu —
zimna woda.
Jakże odmienne jest ono od chęci
wypicia herbaty, kawy czy whisky. Tak
samo różni się głód od apetytu. Woda
nie ugasi pragnienia temu, kto upomina
się o piwo. Dlatego, że odczuwa on nie
pragnienie, lecz apetyt, wynik skażone
go smaku. Skoro posiada się apetyt, to
znaczy, że wytworzył się pewien nawyk,
który trzeba zaspokoić.
Czy nie zauważyliście, że „skręca”
was z głodu na widok (i zapach) kotleta
schabowego, nie zaś ugotowanych ja
rzyn. Proste, zdrowe dania ani nie pod
niecają waszego podniebienia, ani nie
potrafią nasycić was. Żeby docenić ich
smak, bo walory są bezsporne, trzeba
jak gdyby zacząć od początku. Zastoso
wać kilkudniową głodówkę i przejść na
zdrową dietę. Odrzucić drażniące noz
drza i wyobraźnię pieczyste i smażone
dania. Jeść tylko wówczas gdy się po
czuje naturalny głód. A ten zaspokoi
wszystko, co przygotujemy sobie z roz
mysłem i zjemy w spokoju, używając
wszystkich elementów przewodu poka
rmowego, poczynając od zębów i śliny.
Zdrowie i uroda chodzą w parze.

MARIA

..

Do pokoju dziecięcego słodki za
pach wniesie olejek pomarańczo
wy, miodowy lub mandarynko
wy. W sypialni, po ciężkim dniu,

przyda się odprężający zapach poma
rańczy czy rozmarynu a także lawen
dy. Jeśli zaś znajdziemy się w łóżku z
myślami dalekimi od spokojnego wy
poczynku, olejek jaśminowy czy
różany pomoże rozpalić zmysły wy
branki. Co zrobić, gdy noc musimy
przeznaczyć na pracę? Siedzenie za
biurkiem i przerzucanie papierów umili zapach świerkowych igieł, sosny
lub jałowca.
Idzie jesień, idzie smutna pora de
szczu, szarugi i braku kolorów. To
zwykle fatalnie wpływa na nasze na
stroje, jesteśmy skłonni postrzegać
sprawy w jeszcze gorszym świetle, niż
rzeczywiście wyglądają. Aromatycz
na lampa, olejek eteryczny — to z całą
pewnością cudu nie sprawi, ale być
może pozwoli na trochę rozluźnienia,
zamknięcie oczu, wdychanie zapachu
łasu i pomarańczy. Na wyobrażenie
sobie, że przecież już niedługo nowe
lato, nowa wiosna, słońce. A na razie,
w oczekiwaniu na lepsze czasy, od
świeżamy się wdychając olejek z
melisy i relaksujemy się przy zapachu
mięty. Może warto spróbować? Gdy
przyjdą na kawę przyjaciele, pewnie
będzie im przyjemniej poczuć w po
wietrzu olejek różany, niż upewnić
się, że pani domu znów przypaliła
mielone...

STELLA SAWAJNER
samorządowych Słupska i wojewó
dztwa. Wymienionym bohaterem po
lskiej historii powinien zająć się rów
nież Związek Kombatantów i Inwali
dów Wojennych, nadając Janowi Pi
wońskiemu Krzyż Zasługi, który to
krzyż pan Piwoński utracił w II wojnie
z okupantami.
Szanownemu Panu Redaktorowi
Stefanowi Milerowi za opracowanie
tak wspaniałego artykułu serdeczne
Bóg zapłać. Oby więcej było w prasie
tego rodzaju historycznych wspo
mnień".
Od autora: Dziękuję za miłe sło
wa, piszącemu dają one wielką satys
fakcję. Również uważam, że wojewo
da i wymienione, 'a także nie wymie
nione przez pana instytucje winny
odpowiednio wyróżnić i otoczyć opieką bohatera artykułu, (stemi)

PyiODĄ) Mini na emeryturę?
Ta rewolucja ponoć dokonała się
podczas Tygodnia Wielkiego Krawie
ctwa w Paryżu, już w lipcu tego roku.
„Mini na emeryturę!" — krzyczały
brutalnie tytuły sprawozdań praso
wych z pokazów. Tymczasem wy
tworne damy oglądały kolekcje w
mini, podobnie dziennikarki w mini, a
i same mgdelki prywatnie ubrane były
w supermini. Więc rewolucja dopiero
nadciąga.
MODA POLSKA, prezentując swo
ją najnowszą kolekcję „Jesień — Zi
ma — Karnawał" postanowiła jednak
wyprzedzić czas. Przygotowała modę
wyłącznie dla dam, a nie — jak to
sformułował Jerzy Antkowiak — dla

przebierających się małych dziewczy
nek. Wszystko, co pokazała, przynaj
mniej zakrywało kolana, lansując
wszakże przede wszystkim kreacje
długie do połowy łydki i dłuższe.
Spódnice—jeśli proste — to obowią
zkowo z wysokim rozcięciem albo
plisowane oraz szerokie wirujące,
rozkloszowane, aż do hiszpańskich
włącznie. Niewykluczone, że właśnie
spódnica jest najistotniejszym eleme
ntem nowej mody.
W każdym razie stanowi ona ważną
część kostiumów, garsonek lub krea
cji składającej się między innymi z
żakietu. Jest teraz najodpowiedniej
szy okres do noszenia tego typu stro

jów. Stosownie do figury — żakiet
może być prosty, częściej długi lub
siedem ósmych. Również nie wyszły z
mody „pudełka" i marynarkowe góry
do spódnic o różnych krojach i propo
rcjach, ale też do spodni.
Kolory jesieni 1 992, to: ciemne zie
lenie, rudości, czernie, szarości, brązy,
fiolety oraz turkusy, czerwienie, ostre
zielenie^ żółcie, amaranty i słodki róż.
Wybór — przyznajemy — spory. Bar
dziej rygorystycznie należy potrakto
wać dobór tkaniny. Dama nie oszczę
dza na jakości, więc tweed, flausz,
gabardyna, flanela na kostium musi
być w dobrym gatunku.

MIRA
Fot. Wojciech Wieszok

taki, octavie oraz prawdziwe rarytasy
wśród kolekcjonerów — skody feli cje. Nie brak nam też zabytkowych
ciężarówek, np. star 20, autobusów i
ciągników rodzimej produkcji, które
zaczynają się cieszyć coraz większym
zainteresowaniem i wzięciem.

„Myk, myk i po 32
godzinach byłem w Gdańsku” y
Rozmowa z KRZYSZTOFEM SZAYKOWSKIM, kolekcjonerem
zabytkowych pojazdów •

— Pozwoli pan, że bez wstęp
nych ceregieli zapytam jako zna
wcę, co to za staroć na tym zdję
ciu i jaką ma wartość?

— Najpewniej samochód elektry
czny z początków naszego stulecia
amerykańskiej firmy Detroit — Elect
ric. Ma ogromną wartość w kraju
producenta, a jeszcze większą w Eu
ropie. Skoro pan twierdzi, że to zdję
cie zrobiono niedawno na granicy
duńsko-niemieckiej, to się dziwię Amerykanom, że takie cacko wypuścili
na Stary Kontynent. Obecnie stare
pojazdy przeżywają w USA renesans.
Latem przyszłego roku będzie tam
wielki zjazd i rajd samochodów zaby
tkowych. Szykuje się nań przynajm
niej pięć polskich załóg. Główne im
prezy odbywać się będą na drodze nr
66 Detroit — Hollywood. Odtwarza
się przy tym szlaku niektóre stacje
benzynowe, zajazdy i parkingi tak, jak
wyglądały przed stu laty.
— Będą to pewnie jakieś pod
róbki...

— Powiedzmy, że repliki... Są one
coraz powszechniejsze w europejs
kiej motoryzacji. Na przykład włoski
Ducato albo Ford wykonują na in
dywidualne zamówienia nowe, lecz
stylizowane na starą modłę samocho
dy dostawcze. Są ponad dwa razy
droższe od produkowanych seryjnie
ale też stanowią nową formę reklamy.
— Au nas?...

— Zabytkowa
motoryzacja
to
przede wszystkim hobby, zajęcie naj
zupełniej prywatne niewielu kolekc
jonerów pojazdów oraz dosyć już
licznej grupy miłośników staroci na
dwóch, trzech, czterech kołach. Naj
więcej miłośników i kolekcjonerów
skupiają automobilkluby: poznański,
warszawski, lubelski, śląski i łódzki.
Prężność tych środowisk obserwo
wało się najlepiej na zlotach i rajdach.
— Dlaczego mówi pan o tym w
czasie przeszłym?

— Ruch ten osłabł w ostatnich
latach, zaznając pewnie takich sa
mych trudności, jak wiele innych
dziedzin naszego życia. Ale nie wie
rzę, że to długo potrwa. Kto już doznał
satysfakcji z przywrócenia życia sta
rym pojazdom, kto brał udział w raj
dach, piknikach, zlotach, pokazach i
innych imprezach, ten długo nie usie
dzi na miejscu. Zresztą, gdzie jeszcze
można bawić się tak, jak za dawnych
lat? Przy piosenkach Ordonki, tańco
waniu sztajerków, grze „w Zośkę"...
No i gdzie można zobaczyć toalety
takie jak z lat dwudziestych czy trzy
dziestych?
— A gdzie pan bawił latem te
go roku?

— Jeździłem oczywiście jedną z
moich czterech „dekawek". Najpierw
Picnick Country w Mrągowie, potem
Bieszczady, a stamtąd myk-myk i po
32 godzinach jazdy — „na trzy staja
nia" — byłem w Gdańsku.
— Ile pojazdów ma pan w swo
jej kolekcji czy „stajni"?
— Jedenaście jeżdżących, w tym
cztery moje samochody stanowią
część ekspozycji muzealnej, urządzo
nej w dawnych zakładach Norblina.
Ostatnim nabytkiem jest skuter Lambretta z 1957 roku.
— Czy to kosztowne hobby?

— Jak dla kogo... Jedna z moich
„dekawek" jest oryginalna w $3 pro
centach. Gdybym chciał jej przywró
cić w pełni oryginalność, to uzupeł
nienie tych brakujących 17 procent
kosztowałoby około 50 milionów zło
tych. Cena katalogowa pojazdu opie
wałaby wówczas na 60 milionów zło
tych. Ale po co mam płacić po
300—500 dolarów za oponę z belgij
skiej firmy, specjalizującej się w dora
bianiu „oryginalnych staroci", skoro
gumę mogę kupić w geesie lub „Agromie”. Pasuje taka’od siewnika i tez
można jeździć.
— Zatem nie jest pan zwolen
nikiem zabytkowych pojazdów
tylko na pokaz...

— Drażni mnie efekciarstwo. Znam
kilku snobów i to mi wystarczy. Jeden
z nich ma w swoim domu, na którymś
piętrze, oryginalnego mercedesa-cab

riolet z lat trzydziestych. Traktuje go
niczym antyczny mebel na wysoki
połysk.
— Słyszy się, że na odbudowie
zabytkowych samochodów mo
żna zrobić jeśli nie interes, to
przynajmniej zarobić na nowo
czesny, luksusowy pojazd tej sa
mej marki.

znaleźć w pełni oryginalnego, jedne
go z pierwszych egzemplarzy polskie
go fiata 1300, które zostały zmon
towane w FSO pod koniec 1 967 roku
na mocy umowy licencyjnej.
— Przepraszam, czy ja dobrze
słyszę, że pierwsze samochody
,,125p" to już zabytki?

— Wszystkie pojazdy, które liczą
co najmniej 25 lat, są już zabytkami
— To mrzonki. Nieprawda, że stare
techniki motoryzacyjnej. Ich lista jest
pojazdy, trzymane w stodołach, kur
długa. Warto ją przeczytać, aby unikach czy szopach, przedstawiają
zmysłowić sobie, ile prawdziwych
wielką wartość, zwłaszcza dla Nie
staroci krąży jeszcze po naszych uli
mców, którzy — podobno — są goto
cach, drogach. Przypomnę, ze do za
wi za te graty dawać w zamian nowe
bytków należą już: skuter Osa, moto
mercedesy. Duże pieniądze można
rowery Żak i Ryś, motocykle WFM i
uzyskać tylko za pojazdy zabytkowe,
SHL. A z samochodów osobowych
które są w takim stanie technicznym,
— syreny z dwucylindrowymi silnika
jakby przed chwilą wyjechały z fab
ryki. A takich jest w Polsce bardzo ' mi, „garbate" warszawy. Zabytkami
są też importowane swego czasu z
niewiele.
Czechosłowacji skody sanitarki, sparO czym tu mówić, jeżeli nie można

— Słyszałem, że pan, będąc
wystawcą Peugeota na imprezie
„Auto-Tour-Market",
wolny
czas poświęcał penetrowaniu
słupskich parkingów, komisów
samochodowych, garaży...

v

— Już pierwszego dnia imprezy
odnalazłem w Słupsku pięć saochodów zabytkowych, sprawnych, goto
wych do sprzedania za niewielkie pie
niądze. Boleję, że nie wytropiłem żad
nej „dekawki". Zauważyłem jeżdżą
cego po Słupsku mikrusa, puściłem
się w pościg, ale mój grzechotnik
(pożyczony maluch — przyp. I W.)
odmówił posłuszeństwa. Poza tym
zgłosiło się do mnie do stoiska wielu
mieszkańców Słupska — posiadaczy
starych aut. Najważniejsze, iż jest w
tym mieście potrzeba zorganizowania
ruchu entuzjastów czy miłośników
pojazdów zabytkowych. Gorąco na
mawiam do tego, co i mnie służy
najlepiej, wypełnia wolny czas. A jeśli
będzie potrzebna pomoc czy doradzt
wo warszawskich kolekcjonerów z
Automobilklubu Polskiego, to jestem
gotów. Już mi się marzą rajdy i zloty
starych wehikułów w Słupskiem.
— Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał:

IRENEUSZ WOJTKIEWICZ
zdjęcia autora
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Z PENSYLWANII DO CZARNEGO

Wzruszająca podróż
w przeszłość

„Przerwany życiorys"
tak można zaty
tułować wspomnienia Davida Lewisa, jed
nego z wielu obywateli Stanów Zjednoczo
nych, któremu wojna przerwała normalne
życie, a los jeńca zagnał w okolice Czarnego.
Dziś, po czterdziestu przeszło latach, mógł
odbyć swoją — jak sam mówi—wzruszającą
podróż w przeszłość.
Podróżował z siostrą. W drzwiach wejś
ciowych redakcji spotkałem dwoje nieco za
gubionych ludzi. Wyglądali na obcokrajow
ców. Gdy zapytałem, czy mogę im pomóc,
powiedzieli, że są z Pensylwanii w USA,
przyjechali do Polski, ponieważ on był w
czasie wojny więźniem obozu jenieckiego w
Czarnem. Opowiada:
— Gdy jako żołnierz zostałem wysłany na
wojnę do Europy, miałem dziewiętnaście lat.
Do tej pory pracowałem w Stanach trochę w
rolnictwie, potem w fabryce wytwarzającej
części do samolotów.
W Europie służyłem w piechocie. Później
wysłano mnie na front włoski. W styczniu
1944 roku mój oddział walczył pod Anżio,
małym miasteczkiem w pobliżu Rzymu. 30
stycznia zostaliśmy otoczeni przez niemiec
kie czołgi. Pojmano nas i wpakowano do
pociągu. Podróż była długa i męcząca. W
marcu dotarliśmy do Stalagu II B-Hammerstein (Czarne).
W obozie spędziłem niewiele czasu. Wios
ną zostaliśmy wysłani do pracy u niemiec
kiego rolnika. Kazano nam pakować ziem

niaki do worków, a potem przenosić na
ciężarówki, które odwoziły je do gorzelni.
Praca była ciężką, a porcje jedzenia skromne.
Raz dziennie dostawaliśmy gotowane ziem
niaki. Drugi posiłek stanowił pumpernikiel.
Na szczęście, otrzymywaliśmy również pa
czki żywnościowe z Amerykańskiego Czer
wonego Krzyża — z papierosami, mlekiem,
ciastkami i margaryną.
Tak przepracowałem całe lato 1944 roku.
Jesienią zostałem wysłany do innego gos
podarstwa we wsi, która dziś nazywa się
Cieęholub. Wtedy miała niemiecką nazwę
Techlipp. Tam ścinaliśmy siekierami drzewa
w okolicznych lasach. Robota była bardzo
ciężka. Pracowaliśmy całą zimę.
W lutym 1945 roku, gdy okazało się, że
Armia Radziecka jest coraz bliżej, Niemcy
zarządzili ewakuację. Rozpoczął się długi i
wyczerpujący marsz na zachód. Uciekaliśmy
przed Rosjanami. Niemcy, którzy szli z nami,
bali się ich, ale nigdy nie usłyszeliśmy za sobą
nawet odgłosów' wojny. Co dnia przemierza
liśmy wiele kilometrów.
Wiosna była wyjątkowo chłodna. Spaliś
my w stodołach. Brakowało nawet wody, by
się umyć. Oblazły nas pchły
na głowach i
pod pachami. Byliśmy wyczerpani.
Dziesiątego kwietnia, gdy kładliśmy się
spać, po raz pierwszy usłyszeliśmy ameryka
ńskie karabiny maszynowe. Ich odgłosy róż
niły się od niemieckich. Jako żołnierz, łatwo
rozpoznałem znajome dźwięki. Do tej pory
marsz wydawał się długi, nużący i bezsen
sowny. Teraz poczuliśmy się szczęśliwi. Poja
wiła się szansa ocalenia.
Była już druga noc, w czasie której słyszeli
śmy kanonadę amerykańskich karabinów i
dział. Niemcy nie pozwolili nam spać. Kazali
wyjść ze stodoły i iść dalej. Moi koledzy i ja
powiedzieliśmy, że nigdzie nie pójdziemy.
Lecz Niemcy zmusili nas do ustawienia się w
szeregu. Dali rozkaz marszu. Ruszyliśmy.
Wraz z kilkoma jeńcami wskoczyliśmy do
przydrożnego wykopu. Ukryliśmy się w wy

sokiej trawie i zbożu. Leżąc tam, spędziliśmy
całą noc.
Trzynastego kwietnia rano znaleźli nas
amerykańscy żołnierze. Wtedy dopiero oka
zało się, że jesteśmy już pod Hamburgiem.
Byliśmy wycieńczeni. Ale nasza radość nie
miała granic.
Po wojnie wróciłem do Stanów. Moje życie
wróciło do normy. Pracowałem, rozwożąc
mleko do domów. Potem w sklepie z częś
ciami samochodowymi. Trzy lata temu prze
szedłem na emeryturę.
Przez cały powojenny czas chciałem jeszcze
raz zobaczyć miejsca, w których przeżyłem te
straszne wydarzenia. Pragnąłem zobaczyć
gospodarstwa, wioski, pola, lasy, które zapa
miętałem. Dziś stało się to możliwe.
Wraz z siostrą znaleźliśmy to gospodarst
wo w Ciecholubiu, ale jest ono już zruj
nowane. Widziałem budynek gorzelni, do
której Niemcy odstawiali ziemniaki. Widzia
łem kościół obok gorzelni, gdzie musieliśmy
raz przenocować.
Po pławie czterdziestu latach znalazłem
nawet ścieżkę, którą co ranka chodziliśmy
ścinać drzewa. Widziałem stację kolejową, na
którą przywieziono nas, jeńców.. Jedynym
miejscem, którego nie udało mi się odnaleźć,
było gospodarstwo, gdzie pakowaliśmy zie
mniaki do worków.
Zwiedzając razem z siostrą te miejsca,
spotykaliśmy bardzo miłych ludzi. Jak tylko
mogli, pomagali nam. Naszą tłumaczką była
nauczycielka języka angielskiego z Miastka.
Wiele podróżowałem po świecie, ale nigdzie
nie spotkałem tak przyjaźnie usposobipnych
ludzi, jak w Pplsce. Była to jedna z najważ
niejszych i najbardziej wzruszających podró
ży mojego życia.

MAREK LOOS
Fot. Ziemowit Kalkowski
Na zdjęciu: David Lewis wraz z siostrą
Dorothy Brown na parkingu przed naszą
redakcją.
cka 61 (czynna poniedz. piątek w godz. 16—20,
sobota — 12 18).
Dziękujemy za informacje. Do współpracy zapra
szamy tez. innych. Zestawienia dziesięciu wideohitów
(tytuł, gatunek, dystrybutor plus dane o pracy wypoży
czalni) zamieszczamy bezpłatnie. Na kolejne czekamy do
poniedziałku, 2 listopada. Nasz adres: Redakcja „Głosu
Pomorza, ul. Zwycięstwa 137/139, 75-604 Koszalin z
dopiskiem WIDEOHITY. 2 XI dane przyjmujemy też
telefonicznie: Koszalin, tel. 243-53 w godz. 16—15.

HITY
W poprzednich notowaniach listy, która powstaje
na podstawie danych z różnych wypożyczalni, na
czele były filmy: „Nagi instynkt”, „Starfire” i „Żela
zny Krzyż”.
Obecnie na czele jest nadal „Nagi instynkt” —
thriller erotyczny. Dystrybutor: IMPERIAL. Na
miejscu drugim uplasował >.ię „Żelazny Krzyż”
wojpnny (N VC), a na trzecim „Szkoła wyrzutków”
sensacja (VISION). Pozycję czwartą zajmuje
„McBain”— sensacja (VISION), piątą — „JFK” —
sensajca (1TI), szóstą — „Szpieg bez matury” —
komedia (ITI), siódmą
„Rozkaz zabijać”
sensacja (IMPERIAL), ósmą
„Zabić Holendra”
- sensacyjny (ARTVISION), a dziewiątą
„Czas
przeznaczenia” t- obyczajowy (SOL.OPAN/VIION). Zamykają pierwszą dziesiątkę „Przebudzenia”
(ITI
■ - — dramat
■
i I).
Dalsza kolejność:
Kolejność 11. „Szalony Jackson”, cz. H —
cyjny (1MPEI
sensacyjny
(IMPERIAL), 12. „Zjawy” — komedia
(IMPERIAL), 13. „Freejack” — s-f (ITI), 14. „Ob
licze zabójcy”
sensacyjny (JACK VIDEO), 15.
„Arktyczna gorączka” -r- sensacyjny (DG FILM),
16. „K-2”
przygodowy (VISION)", 17. „Ppstynny
PLEOGRAF), 18. „Żelazny
jastrząb”
sensacja (PLEOGRAF),
trójkąt”
wojenny (STARCUT), 19. „Tatuś”
ÜR1AL), 20. „Starlirt”
obyczajowy (IMPEL
s-f
(DEMEL).
W koszalińskiej VIDEOMODZIE kupowano o-

Hurtownia Odzieży
Importowanej
„A G A R”

statnio następujące filmy: „Nagroda Pulitzera”
obyczajowy, „Zits”
komedia^ „Doskonała panna
młoda” .thriller, „Nie mów mamie, że niania nie
żyje” — komedia, „Władca zwierząt” - baśń fan
tastyczna, „Podniebny pościg” — sensacyjny, „JFK”
sensacyjny, „Piętno mordercy” — sensacyjny,
„Strefa śmierci’*
sensacyjny, „David”
melo
dramat.
Lista ta powstała na podstawie danych z na
stępujących wypożyczalni: KOSZALIN — VIDEOMODA, ul. Zwycięstwa 74 (czynna poniedzia
łek sobota w godz. 10—19, niedziela -10—15), ul.
Kopernika 33 (poniedziałek—sobota w godz.
10—20. niedziela — 11 -17); Przemysław Krzyżano
wski, ul. Wojska Polskiego 34d (czynna po
niedz. piątek w godz. 15-19, sobota
13—18,
niedziela
14-16); „SABRINA”, Dorota Strojek,
ul. Sucharskiego 2c (poniedz.—-piątek godz. 15—19,
sobota — 12—19); DARŁOWO — Ryszard Gęsiarz,
ul. Wojska Polskiego 64 (czynna w godz. 10—20,
niedziela — 10 17); Ryszard Romaniuk, „VIDEOMAN”, ul. Chopina 15 (czynna w godz. II—13,
14 - 20, niedziela - 11—13, 14—19); KOŁOBRZEG — Mariola Filipczak, „VIDEO-BAY”, ul.
Armii Krajowej 6a (czynna w godz. 11 19. niedziela
H jfijR.Gęs................
- 'MM|
16), R. Gęsiarz, ul. Wojska
Polskiego 10a (czyn
la w gódz. 11—20,
11
na
niedziela
11—17); CZAPINEK — Adam Sokólski, „VIDEO-HIT”, ul. Wałe-

ro~

Koszalin, Piastowska 1,
tel. 43-05-11 wew. 41

bluzy, dresy
spodnie dżinsowe
koszule męskie
kurtki dziecięce
kombinezony
wieśzaki odzieżowe

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
DO SKLEPU FABRYCZNEGO
G-4440

r JK.-,r

Kalisz Pom„ ul. Tylna 2, tel. 16-206

poleca

STRZYŻENIE PSÓW
Mirosław Grabka,
tel. domowy 284-14

w Kołobrzegu!

z dniem 12.11.1992 r.

• szkło okienne i ornamentowe
• beton komórkowy o wym.
24 x 24 x 59, 24 x 12 x 59, 24 x 6 x 59

• płytki chodnikowe kolorowe,
• farby olejne
• supremę
— 26.000 zł/m kw.
• węgiel groszek — 840.000 zł/tonę

• węgiel orzech, kostką, miał płukany

Zapewniamy własny transport

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa

„URPOL” Spółka z o.o.

•

w Koszalinie ul. Szczecińska 22

G-4436

„BRITÄNICA”
zaprasza dzieci
na kurs języka
niemieckiego
a dorosłych na kurs
dla zaawansowanych

URUCHAMIA
EWASZARNIĘ KAPUSTY

Ponadto posiadamy wolnylokal użytkowy o pow. 248 m2
na os. „Stare Miasto”

Zapisy na dostawy od 3.11.92 r.

Informacje: tel. 260-31.

Uzgodnienie warunków
w siedzibie Spółki tel. 254-95

A/tA/^

G-4435

G-4439

GABINET ODNOWY
BIOLOGICZNEJ

1

r

Usługi tapicerskie

MEBLOWE Naprawa tapicerki
wersalek z naprawą stolarki,
foteli, krzeseł itp.
nowe wersalki 1.600.000 zł

SAMOCHODOWE
podsufitki wszystkie typy samochodów
podsufitki fiat 126p z montażem
380.000 zł
pokrowce samochodowe gładkie
i pikowane
Tkaniny krajowe i importowane

Dla przedsiębiorstw rabat!
Ceny promocyjne.

poszukuje kandydatów
na stanowisko
Przedstawiciela Regionalnego
ds. środków ochrony roślin
na teren Polski Północno-Zachodniej
wykształcenie wyższe rolnicze
podstawowa znajomość języka angielskiego
wiek do 35 lat
gotowość do intensywnego podróżowania
po terenie

^

Zapewniamy transport i zapraszamy.
'

'

G-4432

\

Zarząd „Rybak” SA w Kołobrzegu, ul. Bałtycka 29
zatrudni specjalistę
ds. zarządzania i marketingu.

Oferty z życiorysem i szczegółowym przebiegiem
pracy zawodowej prosimy nadsyłać pod adres:

Wymagane wykształcenie wyższe, dobra znajomość języka angiels
kiego, wiek do 45 lat.
Gwarantujemy wysokie wynagrodzenie.po 3-miesięcznymokresie prób
nym.
Oferty proszę składać tel/fax 263-89
Kołobrzeg, ul. Budowlana 19/24.
G-4451 -0

WARSZAWA 33
SKR. POCZTOWA 73

1

78-100 Kołobrzeg
ul. Chopina 16/10

do dnia 14 listopada 1992 r.
G-4438

K-2802,

Zakład Tapicerski
Kołobrzeg, ul. 6 Dywizji Piechoty 78, tel. 265-10

/"

od kandydatów wymagane jest:

Koszalin,
tel. 41-00-28

w Kołobrżegu, ul. Koszalińska 24

oferuje do zasiedlenia w grudniu br. oraz w styczniu roku 1993
mieszkania kategorii M-3, M-4 i M-5 na warunkach
kredytu hipotecznego lub za własne środki.

BRYTYJSKA FIRMA CHEMICZNA

★
★
★
★

G-4391-0

Możesz mieszkać

producenci

)

*****************************

— 650.000 zł/tonę
wapno hydr.
— 690.000 zł/tonę
gips budowlany —
1.500 zł/kg
gips szpachlowy —
2.900 zł/kg

— 130.000 zł/rolka
• papę izolacyjną — 179.000 zt/rolka
• lepik
— beczka 80 kg
• wełnę mineralną — 13.500 zł/m kw.

— Bardzo tanio i jeszcze upusty
— Nowy system sprzedaży
Chemia, papier, materiały ogólnobudowlane
dla inwestorów bez podatku.

Dojazd autobusem nr 1 (GDYŃSKA) pod sam gabinet (przedostatni przystanek)
G-4437

cement

• papę nawierzchniową

— TERAZ NAJTANIEJ U NAS!

Słupsk, ul. Parkowa 1 A tel.
21-364
• SOLARIUM „Ergoline” 100% zdrowotne, dwustronne z dopala
czem i wewnątrz chłodzeniem ciała
• SAUNA
• MASAŻ KLASYCZNY: kręgosłupa, odchudzający, kondycyjny,
relaksujący
UWAGAI Solarium od 2 listopada działa na nowym komplecie
lamp najnowszej generacji.

Słupsk ul. Tuwima 6/7
(budynek Spółdzielni „POMERANIA")
od dnia 2 listopada 1992 roku

84-300 Lębork
ul. Abrahama 6
Tel. 622-907 do 16

Na zdjęciach: „Arabeski” i Mieczys
ława Kętrzyńska, prowadząca zespół.

kapusty białej:

INFORMUJE O OBNIŻCE
CEN
NIEKTÓRYCH MEBLI

LĘBORK

Fot. Jan Maziejuk

FABRYKA MEBLI
W BYTOWIE
UL. DRZYMAŁY 26 TEL. 2Ę-23

INTERJBUD

JERZY LISSOWSKI

Uwaga!

„PUDE L”
za tvia damia
PT KLIENTÓW
O ZMIANIE
USYTUOWANIA
SKLEPU NA

BUDOWLANYCH I WĘGLA

,

P

„INCOP”SPÓŁKA z o.o.

Z ARTYKUŁAMI
DLA PSÓW I KOTOW

HURTOWNIA MATERIAŁÓW

•
•
•
•

amięta ten wieczór. Uczestniczyła ra
zem z grupką instruktorów i nauczy
cieli tańca w okresowym szkoleniu.
Kornel Dąbrowski, nieżyjący już dyrektor
MDK w Słupsku, palnął młodziutkiej polo
nistce. — Tobie, Mięciu, pisane jest być nie
bakałarzem, lecz animatorem zespołów cho
reograficznych. Z miejsca daję ci służbowe
mieszkanko, pensję z górnych widełek...
. Wróciła więc w złotowskie kąty tylko po
to, by spakować panieńskie manatki. Z no
wym rokiem szkolnym 1968 prowadziła już
w' emdeku „Marionetki” (później Słupska
Grupa Baletowa „Arabeska”), „Wir” i pięć
młodzieżowo-dziecięcych estrad tanecznych.
Skąd rekrutują się (w sumie — około 350)
śliczne, zgrabne, emanujące gracją i wdzię
kiem dziewczęta? Przede wszystkim z „eko
nomika”, po części również z ostatnich klas
szkól podstawowych, ze szkół średnich i z
WSP.
— Wpajam im — mówi Mieczysława Kęt
rzyńska — kulturalne naw'yki, iście „pruską”
dyscyplinę, młodzieńczą świeżość, opty
mizm, ciągły uśmiech i żywiołowe, wbrew
osobistym kłopotom, „gwiazdorstwo” sceni
czne, zwłaszcza zaś umiłowanie „wprawek”
choreograficznych. Pracują nad tańcami
współczesnymi, ale i charakterystycznymi do
muzyki poważnej i regionalnymi. Ciężka,
znojna harówka prawie dzień w dzień.
Co trzyma tc dziewczyny w zespole? Reno
mowane występy w TV, .filmie, a także na
estradach stolicy, czy Katowic z tuzami ob
cojęzycznej estrady. Ze ścisłą czołówką pol
skich piosenkarzy i uznanymi w świecie tru
pami baletowymi.
Zespół brał udział w rozlicznych pokazach
mody i konkursach piękności. Przydaje nam
chyba etymy, że bez mała tuzin „Arabesek”
gości rok w rok w wakacje w co znamienit
szych salonach dyskotekowych Hiszpanii,
Włoch, Portugalii, Niemiec, Francji, Mona
co i Szwajcarii. Pomaga stale Stanisław Kątnik, impresario.
W przededniu jubileuszu znaleźli się spon
sorzy: miastecka FRiOS, słupski „Loton”,
Cech Rzemiosł Różnych, PSS „Społem”,
„Metro”, „Firkon”, „Intermarketing”, Pra
cownia Modniarska pp. Wrzesińskich i inni.
Przebierają w ofertach, aby „iść w cenę”.
Zespół wyrósł z czasów, kiedy chwyta się
wszelkie okazje. Niektóre z wychowanie lada
rok sięgną — i dobrze — po laury Kętrzyńs
kiej. Taka jest naturalna kolej rzeczy...

CKI FP

(budynek Polmozbytu)

★
★
★
★
★
★
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ADRES REDAKCJI I ADMINISTRACJI: ul Zwycięstwa 137—139,
/b—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 Stupsku —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, dzien
nikarze— 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 również
prawo skracania i redakcyjnego opracowywania tekstów nie zamówionych.
WYDAWCA: Koncern Wydawniczy „Forum"Spółka z o.o., ul. Zwycięstwa
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.

★ przyjmuje zamówienia na rok 1993
★ firma specjalizuje się w bogato rzeźbionych meblach
barokowych (Gdańskich)
★ przeprowadzam konserwację i renowację mebli
★ przyjmę 2 stolarzy umiejących rzeźbić

Uwaga myśliwi
★ rzeźbię tematy łowieckie na kolbach
★ wykonuję rzeźbione szafki na broń...

g-4450

JUŻ PONAD 100 OOO POLSKICH STUDENTÓW UCZESTNICZY

I

Czytelniku!!! Wstąp do Biura Ogłoszeń

W KORESPONDENCYJNYCH KURSACH ESKK!

,,Głosu Pomorza”

Pani Katarzyna G. rozpoczęła naukę na kursach ESKK

dziennika o największym nakładzie
na Pomorzu Środkowym

jako stutysięczny student. Witamy Panią Katarzynę
z prawdziwą przyjemnością i życzymy wielu

OFERUJEMY Cl CENY PROMOCYJNE

CZY RÓWY1EŹ PAYSTWO CHCĄ POZWAĆ ŁATWĄ
I WOWOCZESKĄ METODĘ KAIIIO W DOMU?
tfCDYKE RYZYKO ODPOWIEDZI M KASZĄ OFERTĘ
TO ROZPOCZĘCIE KACIO. ________ _____

sukcesów i wytrwałości na naszych kursach.

★ za ogłoszenia drobne 4.00« zl za słowo ★ za ogłoszenia ramkowe 8.500 zł za cm kw.
Zapraszamy
bo-i

|

BON NA BEZPŁATNĄ LEKCJĘ
Proszę o przysłanie mi

BASEN & SAUNA SERVICE

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.

Chcesz mieć
dobre przyrosty
trzody chlewnej

budowa i montaż saun i basenów kąpielowych,
Koszalin, tel. 45-19-56, 253-67
G.4350.(

MW MIĘSNO-KOSTNĄ
3.000—3.500— zł/kg

75-137 KOSZALIN
ul. Szczecińska 38
teł. (0-94) 230-96, 267-68

|G A! M |a
IK-37S/BO

PROFESIONALNE URZĄDZENIA

*

Miękowo 12 k.Szczecinka
tel. 412-92 Szczecinek.
G-4382-0

,,

EUROPEJSKA SZKOŁA KSZTAŁCENI W KORESPONDENCYJNEGO

GASTRONOMICZNE 1

.

ŚRUTĘ SOJOWĄ

ESKKl

oraz

PIERWSZA
NAJWIĘKSZA
NAJLEPSZA

K-2307-0

PASZE TREŚCIWE
NAJKORZYSTNIEJ KUPISZ
w Firmie „RAJFFPOŁ”

POMARAŃCZE... POMARAŃCZE
Światowe marki pomarańczy

w stałej ofercie
I

Towar może być odbierany z magazynów Morski Port
Handlowy Nadbrzeże Oliwskie—chłodnia tel. GDAŃSK
43-74-13, 43-62-39 lub WARSZAWA ul. Mehoffera
róg Parcelacyjnej tel. 614-89-38, 614-89-24 lub dostar
czony do każdego miejsca naszym transportem.

lek. dent. Dariusz Rogowski

poniedziałek, wtorek,
piątek — 9—17
środa, czwartek — 11-—19
przerwa 13—14

Słupsk, al. 3 Maja 44
tel. 439-840, 439-629
fax. 439-840
tlx 585011

Goldlanct i URUDÓR

GABINET DENTYSTYCZNYA

/n

Własnościowa Spółdzielnia
Mieszkaniowa „IMPET”
Kołobrzeg, ul. Mazowiecka 38

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

Informacje i zamówienia: PHiS EUROAMER
Warszawa 02-001, Al. Jerozolimskie 87
tel/fax 21-86-76, tel. (22) 29-88-80, 29-89-40 tlx 816079

WSTĘP WOLNY

GOLF 1300i (1991). Słupsk, 282-10.
VOLKSWAGEN golf (1988). Miastko,
27-19.

G-4268-0

FIRMA „BUDOMIX-ROL” Wrzeście

★ DOMOFONY NAJNOWSZEJ
GENERACJI

cena konkurencyjna*
Wiklino UBOJNIA „ANDA”

G-4413-Q/

Kołobrzegu. Wiadomość, tel. 117-03.

MIESZKANIE M-4 i działkę warzywną

RENAULT — trafie. Koszalin, tel.
224-77.______________________________
ŁADĘ 1300 S (1983). Koszalin, tel.
43-09-31.'____________ _

AUTO-HANDEL-KOMIS Marek Mokrzecki. Koszalin, ul. Władysława IV, tel.
43-47-93. Zaprasza od 10 do 18. Sprzedaż
ratalna. Wśród nabywców w 1992 roku
zostanie rozlosowana wycieczka do
Włoch.

łurt-detal

Słupsk, tel. 11 -15-22, 11 -15-15

przędza w/sylkewa

G-4362-0

poleca

PPHU „DUNIFEKS"
tel. (091) 536:730
ul. Sopocka 9, 71 -475 Szczecin

SPRZEDAM dom mieszkalny — budy
nki gospodarcze, działka 1 ha w tym 4
działki budowlane. Strzeżenice 14 gm. Bę
dzino.

ROZPOCZĘTĄ budowę — szerego
BUDOWĘ domu. Ustka, 144-339.
PAWILON handlowy nie wykończony
pow. 900 m kw. GS Linia, 72-85-28.

DOM handlowy w Bytowie 3 kondyg
nacje, 500 m kw., główna ulica sprzedam
lub wydzierżawię. Słupsk, 43-50-99,
238-6A-_____________________________

SKLEP 32 m kw., przenośny bez lokali
zacji tanio. Słupsk, 439-588.
DZIAŁKI tanio —Grzybowo. Kołobrzeg,
tel. 272-39.

PRZEDPŁATĘ fiat 126p. Złocieniec, tel.
714-42.

Ustka, tel. 43-46-70.

Ustka,

kolczasty ocynk, Słupsk, 439-588.

STAR izoterma. Kołobrzeg, tel. 285-43.

SPRZEDAM przedpłatę. Koszalin, tel.
45-48-82.

mienię na golfa. Słupsk, Piotra Skargi 5/3.

SAMOCHÓD

Oka_ (199?j.

144-824.

SPÓŁKA sprzeda tanio żuka składaka
(1988) nie na chodzie. Szczecinek, tel.
429-75 od 7—15.
SIERRA 1,8 (1987). Łękno 9, tel.
162-410.
MAZDA 323 1300 (1981). Sławno,
23-24.
SPRZEDAM golf diesel 1,6 listopad
(1981). Lębork, tel. 624-952.

ULGĘ celną. Sławno, 72-08.
KUTER „Wisełka" 1/3 udziału. Darłowo, tel. 25-60.
DOM 500 m kw. — duża posesja —
czynny lokal gastronomiczny — możliwość
otwarcia hotelu na trasie Słupsk-Poznań,
10 km od Słupska — sprzedam, wydzier
żawię, przyjmę wspólnika. Poważne oferty,
tel. 11-12-16 lub 43-00-22 Słupsk.

2 ha lub połowę przy trasie Słupsk —
SPRĘŻARKĘ 180 It, 3-fazową, drut
TARCICĘ sosnową 50 m sześć, o wy
miarach 160 x 29 x 3000. Łętowo 37 k.
Sławna, 89-18.

TRAK pionowy niekompletny. Słupsk,
433-690.

_______________________

GĄBKĘ tapicerską,

płyty meblowe,
wiórowe, nici wędliniarskie, artykuły gos
podarstwa domowego z tworzyw sztucz
nych. Ceny fabryczne. Koszalin, ul. Mor
ska 41 (Płytolen, tel. 43-26-31).

MASZYNĘ do szycia „Łucznik" duży.
Słupsk, tel. 253-09.
TANIO kamerę VHS, komputer amigę,

„GŁOS POMORZA"

magnetowid. Kołobrzeg, 219-04.

TUNEL foliowy z winoroślą, dogrzewa

BIURA OGŁOSZEŃ i REKLAMY
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. Giełdowa 12, 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;
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-KAR" Koszalin, tel. 43-38-96, godz. 8.00—10.00;
Lębork: „Ruch" S.A pl. Spółdzielczy 14/16, tel. 621-719, telex: 534278 oraz
■ „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)
■ Biuro „Warty" ul.
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 ul. kard. S- Wyszyńskiego
76 (d. Żukowa) tel. 440-61;
Ustka: PHUPiT „Bałtyk"', ul. Żeromskiego 9 (g. 8—16);
Złocieniec: AGENCJA REKLAM0WA„KWIATK0WSKI", ul. Zdobywców Wału Pomorskiego
6/58, (do godz. 16.00) tel. 71-455 (czynny całą dobę).

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.

REGULATOR temperatury,
76-111 Staniewice 21, tel. 10.

ZGUK-2

ny. Cena do uzgodnienia. Kołobrzeg, tel.
230-89 po osiemnastej.

FOLIE, litery samoprzylepne, tapety pol
skiej produkcji, regały, „Khan" hurtownia
Kołobrzeg, Sienkiewicza 17.

TANIO dwa stoły bilardowe (używane).
Słupsk, tel. 438-476, 434-253._________
LIGUSTER — krzew żywopłotowy.
2.800 zł. Koszalin, tel. 45-30-28.

JAMNIKI

szorstkowłose.

Sławno,

75-92.

KUPNO
TAUNUSA po wypadku lub db remon
tu. Koszalin, 274-17.
KUPIĘ samochody osobowe na części
oraz sprzedaż. Gościno, tel. 12-173.
BLIŹNIAK lub dom dwurodzinny kupię.
Słupsk, tel. 435-508, po godz. 19.

Nowo otwarty
Sklep 1001 drobiazgów
art. instalacyjno-budowlanych

ZAMIANY

wiec. Koszalin, 43-44-72.

GARAŻ pod wiaduktem w Białogardzie,
tel. 37-32.____________________________

PASSAT (1986) combi sprzedam, za

G-4181-0

Życzymy miłej zabawy.

Instalatorzy i użytkownicy:

SPRZEDAM tanio własnościowe M-5
(77 m) w Zieleniewie — 5 km od centrum

AUTO-MOTO-KOMIS
Koszalin,
Gnieźnieńska 14. Zapraszamy codziennie
(9-18).
___________________________

NA DYSKOTEKĘ
Zapewniamy powrót do centrum Kołobrzegu.

w Kołobrzegu, tel. 213-48.

AUDI 80 — 1,8 (1987). Koszalin, Zwy
cięstwa 297/2.

zaprasza Szanownych Państwa

Termin oddania budynku
— grudzień 1992 r.

M-4 w centrum Kołobrzegu, tel. 258-21.

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

ZATAŃCZ RAZEM
Z NAMI!!
Zajazd Kasztelański w Bndzistowie

OFERUJE W CIĄGŁEJ SPRZEDAŻY
ĆWIERĆ TUSZE WOŁOWE Z MŁODYCH
BYKÓW ORAZ WOŁOWINĘ W ELEMENTACH

V______________

AUTO-HANDEL
Banasik
—
komis—skup—sprzedaż, raty pełna obsłu
ga, wszystkie opłaty na miejscu. Koszalin,
ul. Gnieźnieńska 38, tel. 224-64.

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

UWAGA!!

Ilość miejsc ograniczona

K-2744-0

Ulica i nr domu___________________________________
Kod pocztowy i miejscowość
________ .

Cena 1 m kw. ok. 4.000.000,—
(do grudnia 1992).

Informacje, tel. 276-60, godz. 8—15

Wyłączny Agent Handlowy na Polskę

____________________ 19

Imię i nazwisko

w każdy piątek i sobotę w godz. 21—6

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

posiada do sprzedaży za gotó
wkę lub kredyt hipoteczny
mieszkania kat. M-3 o pow.
użytkowej około 55 m kw.

RABATY PRZY WIĘKSZYCH ZAKUPACH

okres miesięczna

bezpłatnej lekcji kursu:
nauki cena
dla początkującuch
(16 mieś.; 75.000zŁ)
I I Angielskiego
dl Francuskiego dl Hiszpańskiego
dl Holenderskiego dl Niemieckiego dl Rosyjskiego
dl Włoskiego
D Angielskiego dla
średnio zaawansowanych
(16 mieś.; 75.000zŁ)
IZ] Kroju i szycia
(12 mieś.; 85.000zŁ)
dl Księgowości dla początkujących(12 mieś.; 95.000zl)
D Nauki zawodu sekretarki
(12 mieś.; 85.000/Ł)
dl Nowoczesnego zarządzania
(12 mieś.; HO.OOOzŁ)

ZAMIENIĘ na ulgę celną lub sprzedam
telewizor Sony 29" — na gwarancji (ste
reo, teletekst". Koszalin, tel. 43-62-73.

SIANÓW
ul Dworcowa 5

LOKALE
FIRMA poszukuje mieszkania 2-pokojowego z telefonem. Słupsk, 278-92.
POSZUKUJĘ lokalu na działalność han
dlową ca 50 m kw. w Kołobrzegu. Oferty;
Biuro Ogłoszeń Koszalin, Nr 7448.
DO wynajęcia pomieszczenia.
144-339.

Ustka,

WYDZIERŻAWIĘ lokal 50 m kw. z
wyposażeniem na sklep. Koszalin, tel.
43-58-83 po dwudziestej pierwszej.
WYDZIERŻAWIĘ magazyny i biura na
różną działalność. GS Linia, 72-85-28.
SZUKAM pośrednika w celu szybkiej
sprzedaży dochodowego lokalu. Wysękie
wynagrodzenie prowizyjne od transakcji.
Oferty pisemne BO Koszalin Nr 7408.
ODSTĄPIĘ sklep spożywczy wraz z
wyposażeniem w „Falowcu". Stupsk, tel.
253-75.
SPRZEDAM lokal. Kołobrzeg, 292-99.
NORD-NIERUCHOMOŚCI, Koszalin,
Zwycięstwa 137, tel. 279-21 wew. 171,
176,177, 250-39. Dom w stanie surowym,
zadaszony, skrajny w szeregu, 190 m kw.
na działce 300 m kw., ul. Rodła cena 400
min.
POKÓJ do wynajęcia. Koszalin, tel.
45-22-33.
POŚREDNICTWO nieruchomości Agencja „Ankam". Koszalin, ul. Zwycięstwa
109, tel. 226-19. Bogata oferta, zaoszczę
dzisz czas i pieniądze.

USŁUGI
WIDEO FILMOWANIE.
tel. 428-76.
TELENAPRAWA,
Koszalin, 45-33-43.

Szczecinek,

wideofilmowanie.

od armatury wodnej do żarówki

ALMAR, żaluzje pionowe, poziome.
Rolniczy Dom Towarowy Słupsk, tel.
284-49.
CYKLINOWANIE, układanie. Szczeci
nek, tel. 43-779.
USUWANIE starej farby, cyklinowanie.
Słupsk, tel. 112-169.
AUTOALARMY — trzyletnia gwaran
cja — Słupsk, 216-21.

KRATY harmonijkowe rozsuwane —
wykonawstwo i montaż. Słupsk, 29-529.
„RENIFER" — czyszczenie odzieży, fu
ter, kożuchów, zamszy, odnawianie skór.
Koszalin, Obodrytów.
USŁUGI budowlane — solidnie. Kosza
lin, tel. 45-79-09.
DRZWI dębowe—zamówienia. Słupsk,
288-53.
PODCIŚNIENIOWE czyszczenie dy
wanów, tapicerek. Koszalin, 43-52-01.
AUTOSZKOŁA — Stupsk, tel. 289-37
po piętnastej.
KOMPUTEROPISANIE.
tel. 267-69.

Kołobrzeg,

MEDYCZNE
CHIRURG Krzysztof Zaręba przyjmuje;
wtorki, czwartki 17—18, Szczecinek, Bo
haterów Warszawy 21, porady lekarskie,
drobne zabiegi chirurgiczne, opieka nad
chorymi po operacjach, wizyty domowe,
tel. 453-239.
PRYWATNY gabinet stomatologiczny
Słupsk, ul. Sienkiewicza 19 (budynek Te
chnikum Gastronomicznego), lek storn.
Teresa Lidzbarska, poniedziałki, wtorki,
środy, czwartki od piętnastej trzydzieści.

TELENAPRAWA — Szyszka.
brzeg, tel. 230-20.

AKUPUNKTURA, laseroterapia. Gabi
net lekarski internistyczny codziennie
17—18, Chojnice, Prochowa 10, tel.
744-62.

DUZE mieszkanie ok. 100 m kw. lub
mały dom w Kołobrzegu. Świdwin, tel.
0-961 531-68.

TELENAPRAWA — tanio
Słupsk, tel. 430-264.

DZIAŁKĘ budowlaną na ul. Wiejskiej w
Słupsku, tel. 216-51.

TELENAPRAWY
241 -97.

DĄB sezonowany, sosnę podłogówkę
kupię. Ustka, 144-870.

ŻALUZJE, tapicerka drzwi najtaniej.
Słupsk, 437-976.

NUMER telefonu. Słupsk, tel. 220-82.
(15-17)._____________________________

ŻALUZJE, Koszalin, 45-47-75, Szczecinek, 261 -83.

ŁADĘ 2107 po wypadku, Volkswagen
transporter. Sławno, 75-78.

MARKIZY — żaluzje, produkcja, mon
taż. Rymań, tel. 83-191.

domowe.

solidnie.
Słupsk,

ZATRUDNIĘ krawcową do lat 35 do
szycia odzieży skórzanej z ważnym pasz
portem. Spotkanie w dniu 1 X11992 godz.
9—15. Ustronie Morskie, Rolna 4, tel.
15—717.
ZATRUDNIĘ stałych oborowych, me
chanika rolniczego oraz kobietę. Cembik,
Siemianowice.
______________

RÓŻNE

AUTOALARMY,
radioodtwarzacze
Auto-Plus, Słupsk, 439-145.

POLSKI alfabet do telegazety, naprawy
telewizorów, magnetowidów, odtwarza
czy wykonuje z gwarancją i rachunkiem —
Autoryzowany Serwis Videosonic Słupsk,
Pstrowskiego 10, tel./fax 43-45-63.
Koło-

PRACA

IZOTERMA (zachodni) 1500zł/km lub
zamienię na osobowy lub sprzedam
(70.000.000 zł). Słupsk, tel. 43-16-13.
JUBILER
Koszalin,'ul. Wróblewskie
go 22 poleca atrakcyjną biżuterię złotą.
Skup złota.

________________________________

GRECJA — regularne połączenia auto
karowe (wizowanie). Słupsk, 433-558. •
PARYŻ-RZYM — regularne cotygod
niowe przejazdy luksusowymi autokarami
— najszybciej, najwygodniej. Bilety, infor
macje; „Alga" Złocieniec, tel. (0-961)
71-447, „Binex" Koszalin, tel. 260-41.
TURCJA
433-558.

—

2

listopada.

Słupsk,

CZYNNY zakład kamieniarski w Kwakowie — możliwość prowadzenia innych usług — wydzierżawię. Tel. 11—12—16 lub
43-00-22 Słupsk.
POTRZEBUJĘ gotówkę do 300 milio
nów na dobry procent lub przyjmę wspól
nika. Telefon kontaktowy po godzinie 15
Koszalin, 43-33-70.
ZESPÓŁ
43-62-73.

muzyczny.

Koszalin,

tel.

MROŻONKI, lody cassie, frytki holen
derskie, flaki, towary Elektromisu poleca
„Chłodnia" Kołobrzeg, Wolności 8, tel.
250-06.
KURS języka szwedzkiego PTTK Kosza
lin, tel. 226-52, 246-41.
WYPOŻYCZALNIA
samochodów.
Słupsk, 443,260 (16.30—19.30).
WYKRYWACZE do złota, innych met^

BIOENERGOTERAPEUCI niekonwencjonalnie leczą: Koszalin, Gwardii Ludo
wej 6, tel. 412-130.

ali najlepszej firmy na świecie. C-SCOPE
sprzedaję. Warszawa, 21 -91 -85.

MATRYMONIALNE

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

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

ZA długi męża Mirosława Lehmanna nie
odpowiada żona Barbara Lehmann zamie
szkała Lębbrk, Grunwaldzka 1A/3.

SOBOTA

r

V'

PROGRAM 1
7.25 Program dnia
7.30 Wieści
7.40 W smudze cienia — program
Red. Rolnej
,
8.05 Rynek Agro
8.20 Z Polski: Niepokoje (2) —
reportaż w woj. gorzowskiego
8.35 Wszystko o działce
9.00 Wiadomości
9.10 Ziarno — program Redakcji
Katolickiej
9.35 „5 — 10 — 15" oraz film z
hiszpańskiej serii: „Krzysztof Ko
lumb" (9)
10.50 Język angielski dla dzieci —
Muzzy Comes Back (34)
11.00 Rokendroler
11.30 Sobotnie rendez-vous: Ale
kino
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 Eko-echo — magazyn eko
logiczny
12.30 Podróże na Celuloidzie Sta
nisława
Szwarc-Bronikowskiego
„Montania" — film dok.
13.00 Walt Disney przedstawia:
„Super Baloo" i „Będę walczył" (1)
14.20 Teatr telewizji Ladislav Fuks
„Palacz Zwłok"
15.20 Sobotnie rendez-vous: Ale
kino
16.35 Teatr telewizji „W życiu jak w
teatrze" (5): „Dyrektor do kwadratu raz"
. 17.00 Teleexpress
17.20 „Domek na prerii" (18)
— serial prod. USA
18.15 Wiecznie zielone — teleturniej
18.30 Pegaz — magazyn aktual
ności kulturalnych
19.00 Małe wiadomości DD
19.10 Wieczorynka: „Przygód kil
ka wróbla Ćwirka"
19.30 Wiadomości
20.00 Polskie ZOO
20.30 „Maska" — filmfab. prod.
USA (1985 r.)

Historia matki i syna chorego na
słoniowaciznę. Rusty Dennis przeżywa
tragedię, wie, że jej syn będzie żył krótko
i że ona nic na to nie poradzi. Szuka
znieczulenia w alkoholu i narkotykach.
Syna traktuje jak normalnego podrost
ka. Wysyła go do zwyczajnej szkoły,
żąda pomocy w domu. To daje wspaniałe
efekty...

l PROGRAM

10.30 Artysta i jego świat. „Artyści
i modele": „Niewolnicy Mody. Jean
Auguste Dominiqe Ingers" (2) —
serial dok. prod. ang.
11.00 Seans filmowy
11.30 Twoje przeboje — nowe utwory muzyki młodzieżowej
_12.00 Błękitna Aukcja — relacja z
koncertu, który odbył się w ramach
obchodów Dnia Narodów Zjedno
czonych i aukcji obrazów na rzecz
ludzi niepełnosprawnych
12.30 Auto — magazyn motoryza
cyjny
13.00 Studio Sport: One Ton Cup.
Wielkie gonitwy — Derby Irlandii
13.50 Misz Masz
14.20 Róbta co chceta
14.40 Image-style w modzie
14.55 Zwierzęta świata „Wielki
Rów Afrykański" (3): „Jak Feniks z
popiołów" (1) —serial dokumental
ny prod, angielskiej
15.30 Lekarz domowy — program
poradniczy
15.50 Powitanie
15.55 Poezjo! Jakie twoje imię?
16.25 Losowanie gier liczbowych
Totalizatora Sportowego
16.30 Panorama
16.40 „Pełna Chata" (18)—se
rial prod. USA
17.40 Wielka gra — teleturniej
18.00 Program lokalny
18.30 Hasło dzieci: Lobo, pomys
łowy pies
. '
18.35 Akademia polskiego filmu:
„Zaduszki"
20.30 Wielki sport: Auto-moto-klub
21.00 Panorama
21.30 Słowo na niedzielę
21.35 Chimera
22.15 Katyń '92 — reportaż
22.35 Mąż Pani Ambasador
(13-ost.) — serial prod, francuskiej
23.40 „Gaździna Podhala" — re
portaż
24.00 Panorama
0.10 Okolice jazzu

NIEDZIELA
»ot

Film przed kilku laty zdobył rozgłos i
cieszył się dużym powodzeniem w Sta
nach Zjednoczonych i Zachodniej Euro
pie. Wykonawczynią roli matki dotknię
tego nieuleczalną chorobą chłopca jest
Cher.

22.35 Wiadomości ’
22.45 Portret: Andrzej Żuławski —
program publicystyczny
23.30 Sportowa sobota
23.40 Jutro w programie
23.45 „Wrzask" — film fab.
prod, angielskiej (1978 r.)

kr

PROGRAM 1

n*

n,

6.55 Program dnia
„„ n ,rr
7.00 „Podwodna odyseja eki
py kapitana Cousteau": „Esperanza — zamieć w zatoce Nadziei" —
serial dok. prod, francuskiej
7.45 Rolnictwo^na świecie
8.00 Przystanki codzienności —
program o ks. Alojzym Swięciochowskim
8.20 Notowania
8.45 Polskie ZOO (powt.)
9.00 „Zamek Eureki" (8) —se
rial prod. USA
9.25 Teleranek
9.50 „Dzieci z ulicy Degrassi"
(8) — serial prod, kanadyjskiej
10.15 Język angielski dla dzieci —
Muzzy Comes Back (35)
10.25 „Japonia" (1) — serial (8
ode.) prod, angielskiej
11.35 „Cmentarze Krakowa" —
film dok.
12.45 Teatr dla dzieci: Henryk Sie
nkiewicz — „Janko Muzykant"
13.35 Cmentarze Krakowa
13.45 W starym kinie: „Anioł i
złoczyńca" — western prod. USA z
1947 roku

7.30 ORP Orkan — wojskowy
program dokumentalny
8.00 Panorama
8.05 „Ulica Sezamkowa" — pro
gram dla dzieci
9.05 Ona — magazyn dla kobiet
9.25 Tacy sami — program w języ
ku migowym
9.50 Magazyn przechodnia
10.00 Wspólnota w kulturze: Wła
dysław Niedoba

19.55 Dom umarłych — program
poetycki
20.10 O tych, którzy odeszli —
filmowa impresja o ludziach, którzy
odeszli — Kalinie Jędrusik, ks. Janie
Ziei, Tadeuszu Łomnickim, Bohdanie
Korzeniewskim i Stefanie Kisielews
kim
21.00 Panorama
21.30 Koło Fortuny — teleturniej
22.00 Z archiwum Cricoteki (1);
„Maszyna miłości i śmierci"
23.00 „La
Belle
Epoque
1880—1914" — film dok. prod. USA
24.00 „Pukam do drzwi kamienia"
— program poetycko-muzyczny

PONIEDZIAŁEK
PROGRAM 1

PROGRAM 2

PROGRAM 2

7.30 Przegląd tygodnia (w języku
migowym)
.8.00 „Mała księżniczka": „Bu
rza"— serial animowany prod, japoń
skiej
8.25 Film
dla
niesłyszących:
„Wolter — człowiek niezwykły"
(6-ost.): „Umrzeć w Paryżu" — serial
prod, francuskiej
9.20 Słowo na niedzielę (dla nie
słyszących)

8.00 Panorama
8.10 Program lokalny
8.40 „Tajemnicze złote mias
ta" (10) — serial prod, francusko-japońskiej
9.10 „Pokolenia" — serial prod.
USA
9.30 Kolekcjoner: Wspomnienie o
dr. Janie Mitarskim
10.00 Język angielski (35)
10.30 Przeboje MTV

Stary bankier od dawna nie znosi
swojej rodziny i unika jej jak ognia.
Nagłe zwraca się do niego o pomoc
nastoletnia wnuczka, która zaszła w
ciążę i chce urodzić dziecko.

PROGRAM 2

Obraz pożycia pięciorga staruszków
pod jednym dachem. Każdy z nich więk
szą satysfakcję upatruje w wypłataniu
złośliwego figla pozostałej czwórce...

18.20 7 dni — Świat
18.50 Cmentarze Krakowa (4)
19.00 Wieczorynka Walt Disney
przedstawia: „Nowe przygody Kubu
sia Puchatka"
19.30 Wiadomości
20.10 „Wolter — człowiek nie
zwykły" (6-ost.): „Umrzeć w Pary
żu" — serial prod, francuskiej
21.10 Stefania Toczyska śpiewa
pieśni Fryderyka Chopina
21.40 Sportowa niedziela
22.10 „Dynastia" — serial prod.
USA
23.00 Loża — magazyn teatralny
23.30 Jutro w programie

15.30 Z kamerą wśród zwierząt:
Tierpark-Delitzach — Niemcy
15.45 Cmentarze Krakowa (2)
15.55 Widzę ich w duszy teatrze —
wspomnienia o zmarłych aktorach
16.20 Country Ameryka (5)
17.00 Teleexpress
17.20 „Są jeszcze krzewy lesz
czyny"— film obycz. prod, niemiec
kiej

1.15—2.15 „Piosenki wiatrem pi
sane" śpiewa Wolna Grupa Bukowi
na — program muzyczny

9.25 Powitanie
9.30 Program lokalny
10.30 Żyje się tylko chwilę — o
problemach życia i śmierci, przemija
niu, sensie ludzkiej egzystencji
11.00 Pamięci Andrzeja Panufnika
— koncert w pierwszą rocznicę śmie
rci
12.00 „Rodzinny bumerang"
— serial prod, australijsko-angielskiej
12.45 Krakowskie legendy: Grota
Twardowskiego
12.55 Podróże w czasie i prze
strzeni „Powstawanie kontynentu"
(3-ost.): „Wielka rzeka" — angielski
serial dokumentalny
13.50 Przecież to znamy: „Czło
wiek, którego kocham" George'a
Gershwina
14.10 „Biegiem, biegiem" — film
dok.
14.55 „Tam, gdzie Polska" — re
portaż
15.35 Godzina z Hanną Barberą —
filmy animowane dla dzieci
16.30 Panorama
16.40 Program dnia
16.45 „Cudowne łata": „Spoj
rzenie wstecz" — serial prod. USA
17.10 Literatura niepokorna: Ire
neusz Iredyński „Irek"
17.50 Oni się wspięli ponad szczy
ty — program poświęcony pamięci
polskich himalaistów, m.in. Wandzie
Rutkiewicz i Jerzemu Kukuczce
18.30 Halo dzieci: Lobo, pomys
łowy pies
18.35 „Między nami seniora
mi" — film fab. prod, angielskiej

6.00 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
dziecka" (10): „Dziecko ma już dzie
więć miesięcy" — serial dok. prod,
niemieckiej
11.30 Pół wieku (1): „Bal i his
toria" — film dok.
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
TELEWIZJA
EDUKACYJNA:
12.1 5 Bonjour. Ca va? — język fran
cuski (8) 12.45 „Świątynie Przyro
dy": „Wielka Rafa Koralowa — Aust
ralia" — film prod, francuskiej w wer
sji oryginalnej 13.15 Alles Gute —
język niemiecki (9) 13.45 „Oblicza
Austrii" — film dok. prod, niemieckiej
w wersji oryginalnej 14.15 In Italiano
—język włoski (9) 14.30 Welcome to
English —język angielski (9) 15.00
„Alf" — film prod. USA w wersji
oryginalnej 15.30 Prezentacje: Mariówka
16.00 Program dnia
16.05 Luz — program nastolatków
17.00 Teleexpress
17.20 „Alf" — serial prod. USA
17.50 Klub Dobrej Książki — ma
gazyn o nowościach wydawniczych
18.10 Magazynio — program sa
tyryczny
18.20 Z polski rodem — magazyn
polonijny
18.45 Czy po drodze nam z EWG?
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.05 Antena — magazyn infor
macyjny
20.30 Teatr telewizji: „Sąd nad
Brzozowskim"
22.30 Wiadomości
22.45 „Pogranicze w ogniu"
(10) — serial TP
23.40 Lewiatan — program pub
licystyczny
0.25 Jutro w programie

Quirt Evans chce pomścić śmierć swe
go ojca. Na drodze staje mu jednak sekta
kwakrów. Należy do niej Prudence
Worth, która zabiera się do reformowa
nia charakteru Evansa.

Alan Bates i Susannah York są głów
nymi bohaterami tego filmu.
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ODZIEŻ UŻYWANĄ
l

zachodnią — RFN
oferuje

Mitch zaprasza Melanie do swego
rodzinnego domu. Podczas przejażdżki
łodzią po zatoce kobietę atakuje mewa.
Wkrótce potem na ludzi napadają inne
ptaki...

bezpośredni importer:

Hurtownia , ALEX-IMP”
Złocieniec, Mickiewicza 5
tel. (0-961) 715-10
w godz. 10—17
G-4468

19.55 Siedem minut dla ministra
pracy
20.10 Arcydzieła sztuki filmowej:
„Ptaki" — film fab. prod. USA
(1963)

3

11.00 Na życzenie — powtórka
najciekawszych programów „Dwój
ki"
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 Sport: Z wiatrem i pod wiatr
— magazyn żeglarski
16.55 „Tajemnicze złote mias
ta" (10) — (powt.)
17.20 Przegląd kronik filmowych
17.50 Polska kronika filmowa
18.00 Program lokalny
18.30 „Pokolenia" — serial USA
(powt.)
19.00 „Tusitala" (4) — serial
prod, angielsko-australijskiej
20.00 „Dzieciaki, kłopoty i
my" (10) — serial komediowy prod.
USA
20.30 Latająca kamera: „Róbta
co chceta" — relacja z koncertu
21.00 Panorama
21.30 Sport — sportowe wydarze
nia dnia
21.40 Bez znieczulenia
22.00 Jan Sebastian Bach „Msza
h-moN"; wyk. Orkiestra i chór Bachowskiej Akademii ze Stuttgartu pod
dyr. Helmutha Rillinga
24.00 Panorama
0.10 Impresje gitarowe

WTOREK
PROGRAM!....
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"
(10) — serial TV (powt. z poniedz.)
11.00 Giełda pracy — giełda szans
11.20 Przyjemne z pożytecznym
11.40 Gotowanie na ekranie —
magazyn kulinarny
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
TELEWIZJA EDUKACYJNA 12.15
Magazyn notowań 12.45 Świat che
mii (10): Sygnały z wnętrza — prod.
USA 13.15 Kuchnia: Przetwory czyli
natura nie znosi próżni 13.30 Fizyka
półżartem (10): Niezwykłe właściwo
ści powierzchni prod. niem. 13.45
Rysuj z nami 13.55 Surowce: Kau
czuk — seriale prod. niem. 14.10
Spotkania z cywilizacją — nowości
nauki i techniki 14.20 Co? Jak i dla
czego?: Oblicza Ziemi — serial prod,
niem 14.30 Klub domowego kom
putera 14.50 Przybysze z Matplanety:
Królestwo Miętowego Groszka 15.20
My w kosmosie — historia astronau
tyki i podbojów kosmosu 15.35 Joys
tick
16.00 Program dnia
16.05Tik-Tak — program dla
dzieci oraz film „Dennis Zawadiaka"
16.50 Język angielski dla dzieci—
Muzzy Comes Back (36)
17.00 Teleexpress
17.20 Film Anim, dla dzieci „Tom
i Jerry"
17.50 „Murphy Brown" (7) —
serial komediowy prod. USA

22.15 Gra o pieniądze — magazyn
gospodarczy
22.45 Wiadomości
23.00 Jutro w programie
23.05 Rozmowy z Nikodemem
23.45 I Międzynarodowy Festiwal
Jazzowy Warszawa '91 — Urszula
Dudziak z zespołem Walk Away
0.15 Jutro w programie
PROGRAM 2
8.00 Panorama
8.10 Programy lokalne
8.40 „Kapitan Planeta i Planetarianie" (18) —serial animowany
prod. USA
9.10 „Pokolenia"
— seriale
prod. USA
9.30 Świat kobiet — magazyn
10.00 Język włoski (5)
10.15 „The Carsat Criss" —język
angielski w nauce i technice (5) dla
zaawansowanych
^
10.30 Język francuski (repet. 1.
1—4)
11.00 Ojczyzna — polszczyzna
11.15 Na życzenie — powtórka
najciekawszych programów Dwójki
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 Z kart krakowskiego archi
wum: Drugi po Wawelu... Skałka
16.55 „Kapitan Planeta i Planetarianie" (18) —serial anim. prod. USA,
(powt.)
17.20 Ojczyzna — polszczyzna
17.40 Moja wiara
18.00 Program lokalny
18.30 „Pokolenia" — serial USA
(powt.)
18.50 Europuzzle — turniej wie
dzy o Europie
19.00 „Nasz
zmieniający
się
świat" {.l4: „Japonia; Orient Express"
— serial dok prod, amerykańsko-niemieckiej
,
20.00 Reporterzy „Dwójki" —
przedstawiają
20.30 Naptun TV przedstawia: Acustic
21.00 Panorama
21.30 Sport
21.45 Koło fortuny — teleturniej
22.15 „Czarna aksamitna suk
nia" — film fab. prod, angielskiej
(1989)
Akcja opowieści toczy się w
XIX wieku w północnej Anglii.
Bohaterkami są matka i córka
zaangażowana w walkę z przesą
dami i ograniczeniami na jakie
były skazane w tej epoce kobiety.
24.00 Panorama

ŚRODA

czny historii najnowszej „Jan Rzepe
cki", 14.00 Spotkanie w Galerii,
14.15 Opowieść o Samarytaninie,
14.30 „Nowa Res Publica", 14.40
Sensacje XX wieku: Tragedia na pus
tyni, 15.10 Pan Adam — obraz 5, czyli
„Były lata" — spotkanie z Adamem
Hanuszkiewiczem 15.30 Dzieło, arcy
dzieło, kicz — Jan Matejko (2), 15.35
Szkoły w Europie: Blaski i cienie part
nerstwa (Francja), 16.00 Program
dnia 16.05 Dla młodych widzów Sa
mi o sobie — magazyn nastolatków
oraz film prod, angielskiej z serii:
„Oddział dziecięcy"
17.00 Teleexpress
17.20 „Na wariackich papie
rach" (5) — serial prod. USA
18.15 Klinika zdrowego człowieka
18.35 Laboratorium
19.00 Wieczorynka: „Miś Kulecz
ka"
19.30 Wiadomości
20.10 Studio sport — IFK Goeteborg — transmisja meczu w ramach
1/8 Pucharu Europy
22.00 Program publicystyczny
22.30 Piosenki z „Butiku"
22.45 Wiadomości
23.00 Jutro w programie
23.10 „Królowa Bona" (1) —
serial TP
23.55 Jutro w programie
PROGRAM 2
8.00 Panorama
8.10 Programy lokalne
8.40 „Piłkarze" (21): „Dziękuje
my trenerze" — serial animowany
prod, japońskiej
9.10 „Pokolenia" — serial prod.
USA
9.30 Świat kobiet
10.00 Język angielski (5)
10.30 Język niemiecki (5)

Marlon Brando

zagrał rolę Stanleya

Kowalskiego.
11.00 Na życzenie — powtórka
najciekawszych programów „Dwój
ki"
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 Studio sport: Gem, set,
mecz — magazyn tenisowy

16.50 Losowanie gier liczbowych
Totalizatora Sportowego
16.55 „Piłkarze" (21): „Dzięku
jemy trenerze" — powt.)
17.20 Magazyn ekologii
17.40 Giełda — magazyn kupców
i przemysłowców
18.00 Program lokalny
18.30 „Pokolenia" — serial prod.
USA
19.00 Spóźnione premiery —
„Tramwaj zwany pożądaniem"

— film fab. prod. USA (1951)

PROGRAM 1
8.00 Dzień dobry
9.00 Wiadomości
9.10 Mama i ja
9.25 Porozmawiajmy o dzieciach
10.00 Arcydzieła sztuki filmowej
„Ptaki" — film fab. prod. USA
(powt.)
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
TELEWIZJA
EDUKACYJNA:
12.15 Magazyn notowań, 12.35
Zwierzęta zielonej wyspy (1), 12.45
Stragan z rymami, czyli współczesna
poezja dziecięca 13.10 Wielkie spojy
Polaków: „Drogi do niepodległości"
13.35 Telewizyjny słownik biografi

Starzejąca się nauczycielka, Blanche,
przepuszcza resztki rodzinnej fortuny,
po czym przyjeżdża do mieszkającej w
Nowym Orleanie siostry. Stella akurat
idzie do szpitala, by urodzić dziecko, a
szwagier zadręcza Blanche, doprowa
dzając ją do obłędu.
21.00 Panorama
21.30 Express reporterów
22.00 „Wszystko dla Orląt" — film
dokumentalny Zbigniewa Kowalew
skiego
22.30 Studio teatralne Dwójki
Vladimir Nabokov „Zaproszenie na
egzekucję"
(dokończenie na str. 14)

SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
ANTEN SATELITARNYCH
AMSTRAD

SRX 300 — 48 kanałów, stereo
SRX310 — 99 kanałów, wyświetlacz funkcji na ekranie TV, włącznik
czasowy zegar, 2 EURO-SCART
SRX 320 — j.w. + superindex system, blokada kanałów,
3 EURO-SCART
KONWENTER — SLB 1 — 1 dB
AMSTRAD

WIĘCEJ WIDZIEĆ! WIĘCEJ WIEDZIEĆ!
WIĘCEJ PRZEZYĆ!
„WIDEO W KĄCIE” — Koszalin, ul. Kaszubska 3
ROK ZAŁOŻENIA 1985
G

4297

Hurtownia Ceramiki Budowlanej

CER-BUD
poleca:

REWELACYJNE TERAKOTY
Film ten jest perłą w dorobku Alfreda
Hitchcocka.

18.15 Odolańska 10 — magazyn
historyczny
18.45 Cena pamięci — program
dokumentalny
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości

hiszpańskiej firmy GRES

TWARDSZE OD DIAMENTU
pełna gama kolorów
Sprzedaż hurtowa

FARB STRUKTURALNYCH
wewnętrznych i zewnętrznych

Koszalin, ul. Przemysłowa 7,
tel. 43-10-32
Słupsk, ul. Poznańska 82,
tel. 250-61
Sprzedaż na inwestycji
-4197
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CZWARTEK
PROGRAM 1
8.00 Dzień dobry
9.00 Wiadomości
9.10 Mama i ja
9.25 Domowe przedszkole
9.50 Porozmawiajmy o dzieciach
10.00 „Columbo" (7) — (ost.) — se
rial prod. USA
11.10 Azymut — Armia bez tajemnic
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
TELEWIZJA EDUKACYJNA: 12.15 Ma
gazyn notowań 12.45 Notatki przyrodnicze
13.05 Covent Garden — impresja filmowa
13.35 Tratwą przez Atlantyk (2): Wylądo
wać w Puerto Rico 14.10 Eko-Lego: „R" jak
rytmy 14.25 Zwierzęta świata „Wielki Rów
Afrykański" (4): „Jak Feniks z popiołów"
(2) — serial prod. ang. 15.00 Taki pejzaż —
Sudety 15.30 My dorośli — Odmienni
16.00 Program dnia
16.05 Dla młodych widzów Kwant oraz
film z serii „Animals in action" (5)
17.00 Teleexpress
17.20 „Dzień za dniem" — serial oby
czajowy prod. USA (1989)

Chory na zespół Downa osiemnastolatek
trafia z woli rodziców do normalnej szkoły.
Chłopiec stawia czoło trudnościom związanym
nie tylko z opanowaniem programu, ale i z
procesami adaptacyjnymi.
18.10 Magazyn katolicki
18.40 Inna muzyka — recital Romana
Ziemiańskiego
19.00 Tęczowy Mini-Box
19.10 Wieczorynka: Wesoła siódemka
19.30 Wiadomości
20.10 „Columbo" (7-ost.) —serial prod.
USA
21.45 Tylko w Jedynce
22.45 Wiadomości
23.00 Jutro w programie
23.05 Wódko, pozwól żyć
23.40 Język włoski (5)
23.55 Jutro w programie

PROGRAM 2
8.00 Panorama
8.10 Programy lokalne
8.40 „Nowe przygody He-Mana" —
film animowany prod. USA
9.00 Transmisja obrad Sejmu
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 „The Carsat Crisis" (5) — język
ang. w nauce i technice dla zaawansowa
nych
16.55 „Nowe przygody He-Mana" —
(powt.)
17.20 Wspólna Europa: Unia Europejska

(4)

Radio
SOBOTA 31 PAŹDZIERNIKA

17.50 Rozmowy o Rzeczyniepospolitej
18.00 Program lokalny
18.30 „Pokolenia" — serial prod. USA
18.55 Europuzzle — turniej wiedzy o
Europie
19.00 „Cywilny front" (3) — serial
prod. USA (1991)
19.50 Cienie życia
20.00 Wielka piłka
20.45 Ad vocem
21.00 Panorama
21.30 Sport — wydarzenia sportowe
dnia
21.45 Koło Fortuny — teleturniej
22.15 Teatr Sensacji: Janusz Głowacki
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Bacutil Gdańsk Zakłady
Przemysłu Paszowego S A
Gdańsk
Wytwórnia Pasz Cewice

Berlin, łata trzydzieste. Rosyjski imigrant
jest neurotykiem, cierpiącym na rozdwojenie
jaźni. Kryzys polityczny, społeczny i gospodar
czy pogłębia jego frustrację. Kiedy zauważy
włóczęgę, którego uważa za swego sobowtóra,
postanawia rozpocząć nowe życie
22.10 Program publicystyczny

84-312 Cewice k. Lęborka tel. 61-14-80, 61-14-92

to. gwarancja: wysokiej efektywności i jakości pasz,

Frytki, flaki

— „Dzień słodkiej śmierci"

margaryny, oleje

23.20 „Spuścizna faszyzmu" (1) „Speł
niona obietnica" — film dok. prod, angiels
kiej
0.1Q Panorama

G-4310-0

Towar dostarczamy
własnym transportem
nieodpłatnie

PIĄTEK
PROGRAM 1

— serial prod. USA (powt.)
17.20 „Kate i Allie" (9) — angielski
serial komediowy
18.00—21.00 Program regionalny
21.00 Panorama
21.30 Sport
21.45 Benny Hill
22.15 „Imperium słońca" — dramat
prod. USA (1987)
0.40 Kwartet Jorgi (cz. I) — koncert
zrealizowany w klubie „Stodoła"

Wiadomości:. 6.00, 6.30, 7.00, 7.30,

PROGRAM II

22.45 Wiadomości
23.00 Jutro w programie
23.05 „Historia Hollywoodu" (1): „Na
dejście dźwięku" — serial dok. prod. USA
(1988)
23.55 „Do utraty tchu" — koncert ze
społu Def Leppard
0.55—1.55 Siódemka w Jedynce

UBEZPIECZENIOWE

Solarium
,Ergoline’

Dirk Bogarde (piątek, pr. 1 godz.
20.10) kreuje postać szalonego egocent
ryka.
,

PRZEDSTAWICIELSTWO
W SŁUPSKU

zaprasza codziennie

tel. 257-51
G-4464

8.00 Panorama
8.10 Program lokalny
8.40 „Wojownicze żółwie Ninja" —
serial animowany dla dzieci
9.00 Transmisja obrad Sejmu
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 Świat Sportu — magazyn pub
licystyki sportowej

16.55 „Wojownicze żółwie Ninja"

Wiadomości: 7.05,13.20,16.45, 21.25,

PR

24.00

ZAPRASZAMY

|z doświadczeniem
w produkcji
pilnie zatrudnię

Koncert chopinowski 21.30—24.00 Wo
bec Sacrum 0.30 Musica notturna (CD) '

SOBOTA — 31 X

PROGRAM III

6.00 Georgie — ser. anim. (ost.), 6.45 Księż
niczka Lila i Smogi —
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 — ser. anim.,
10.30 Kapitan N — ser. anim., 11.00 Marvel
Universum, w progr. m.in. Robocop, Spiderman 5000 — seriale anim., 12.30 Michel
Vaillant — ser. anim., 13.00 Żółwie mutanty,
rycerze Ninja — ser. anim., 13.30 Winspector
— ser. tv(ost.), 14.00 Ultraman — ser., 14.25
Raport policyjny — ser., 14.55 Jeździec na
motorze — ser., 15.55 Drużyna A — ser.,
16.50 21, Jump Street — ser., 17.45 Cena jest
właściwa — teleturniej, 18.15 Potyczki rodzin
ne — gra, 18.45 Wiad., 19.15 Beverly Hills,
90210 — ser., 20.15 Teatr, 22.00 Die Gailtalerin — show, 23.00 Erotyczny Film tygod
nia wybrany przez telewidzów spośród trzech
propozycji, 0.30 Emmanuelle VI — franc, film
erot., 2.00 Tutti Frutti — erotyczny teleshow,
2.45 Różowa seria — franc, serial erot., 3.15
Erotyczny film tygodnia (powt.), 4.45 Raport
policyjny (powt.), 5.10 Po godzinach — mag.
dla mężczyzn z Ameryki.

Wiadomości: 0.05, 2.00, 3.00, 4.00,

20.00, 21.00, 22.00

Wiadomości: 0.05, 2.00, 3.00, 7.00,

Komunikaty energetyczne, gazowni

8.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00
6.00—10.05 Zapraszamy do Trójki 9.35

ctwa i losowe: 7.55. 13.00, 21.00
Prognoza pogody dla rybaków: 0.58,
6.28, 13.00, 21.00

0.10—3.00 Muzyka nocą 4.50 Muzycz
ne wycinanki 5.07 Niezapomniane melodie
6.0CU-8.10

Sygnały

dnia

Serwis Trójki co godzinę

Komunikaty energetyczne, gazowni

Nowości z lamusa 10.05 —24.00 pożeg

ctwa i losowe: 7.55, 21.00

nania... i muzyka 00.5 Msza za Rossiniego

Prognoza pogody dla rybaków: 0.58,
7.55, 21.00
Program Polskiego Radia na falach

9.00—10.30

średnich

Cztery pory roku 11.25 Przeboje MUZYCZ

0.10—3.00 Muzyka nocą 5.30 Burczy-

NEJ JEDYNKI 11.30 Wektory 12.05 Z

bas 6.00 Kiermasz pod kogutkiem 10.30

kraju i ze świata 15.45 Gość Radia Relax

Muzyka w barwach jesieni 11.59 Sygnał

18.05 Matysiakowie 19.00 Z kraju i ze

czasu i hejnał 14.30 W Jezioranach 15.00

świata

Totalizatora

Muzyka w barwach jesieni 15.30 O śmierci,

Sportowego 20.15 Koncert życzeń 22.15

duchach zmarłych 18.05 Muzyka w bar

15.15 Alfa i Omega 17.00—24.00 Radio

Magazan jazzowy

wach jesieni 19.30 Radio dzieciom 23.15

Wolna Europa Dzienniki: 17.00, 18.00,

Świat 23.30 Muzyka w barwach jesieni

19.00,

20.12

Komunikaty

\

PROGRAM II

Program II na UKF 69,2 MHz, 70,22
MHz, 68,72 MHz nadawany w soboty

Koszalin
SOBOTA

od godz. 6.00 do godz. 3.00 w pozos
tałe dni od godz. 6.00 do godz. 2.00
Wiadomości: 8.00, 21.20, 24.00
Skrócony test stereo: 10.00

6.00— 8.00 Program I na antenie Pro
gramu II 9.05 Blueskansen 13.00 Słucho
wisko w miniaturze 16.30 Wielkie dzieła
wielcy wykonawcy 18.45 Vivo 19.30 Wie
czór w filharmonii 0.10 Musica notturna
1.15 Czas na jazz

PROGRAM III

Warszawa UKF 71,45 MHz stereo, UKF
66,41 MHz, 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

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 BBC
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. M.
Słowik-Tworke
18.00 Od osiemnastej do dwudziestej
— aud. I. Suboto
20.00 Przemysław Mroczek zaprasza
22.00 BBC
23.00 Muzyka przed północą
24.00—3.00 Radio Koszalin nocą —
aud. W. Stachowskiego

NIEDZIELA
8.30 Omówienie programu
8.35 Pomyka jesień — koncert melodii i
piosenek

6.00—8.30 Poranek Czwórki
Wiadomości: 6.00,6.30,7.00, 7.30, 8.00
8.30 Anegdoty i fakty 10.00 Niedziela
dla nas 12.00 Radiowy Teatr dla Dzieci

20.00, 22.00, 23.00, 23.50

9.00 Minął tydzień
9.20 Na gitarze gra Francis Goya
9.30 Magazyn wojskowy w opr.J.Sternowskiego
9.45 Śpiewa Denis Roussos
10.00 Audycja A. Rawskiej
10.20 Wielcy twórcy muzyki — aud. B.
Gołembiewskiej
11.20 Rozmowy...
11.30 Parafrazy instrumentalne
12.00 Opowieści wędrownicze — aud.
J. Koprowskiej
12.40 Audycje Redakcji Ekumenicznej
14.00 Magazyn kaszubski w opracowa
niu D. Sowy
15.00 Metronom — aud. W. Stachow
skiego
15.30 Po wiejskich drogach —- aud.
Wł. Króla
16.00 Godzina wspomnień — aud.
S. Podgórskiego
16.55 Program na poniedziałek
21.00 Wiadomości sportowe
21.15 Ballady i romanse
21.30 Powtórka z historii — aud.
T. Grzechowiaka
22.00 BBC
23.00 Muzyka przed północą
24.00—3.00 Radio Koszalin nocą —
aud. J. Grabskiego

2.00
Serwis Trójki co godzinę

zedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane
5.00— 9.05 Zapraszamy

do

zatrudni „ tSKAA“

Trójki

9.05—14.05 RadioMann 14.43 Zygzak
15.35 Korek 16.00—19.05 Zapraszamy do

w Koszalinie*

pracowników fizycznych na czas określony
Zgłoszenia przyjmowane będą

Trójki 22.10 Cały ten rock 23.05—3.00

w siedzibie Przedsiębiorstwa

Trójka pod księżycem

Program Polskiego Radia na falach

Koszalin, ul. Zwycięstwa 140, pok. nr 318

średnich
6.00—8.00 Radio Wolna Europa — ma

Przy zgłoszenia należy okazać dowód osobisty.
G-4465

gazyn poranny

I

G-4466.

G-4462-0

7.10 Słowo na dzień 7.15 Poranna sere

PROGRAM I

Słupsku ul. Fabryczna 1, tel. 44-00-44
Koszalinie, ul. Zwycięstwa 107, tel.
Lęborku, ul. Zwycięstwa 7, tel. 621 -065
Człuchowie, oś. 35-lecia 4, tel. 226
Miastku, ul. Kazimierza Wielkiego 1 (hotel), tel. 35-47
Kołobrzegu (w organizacji), tel. 299-27

Zatrudnimy Kierownika Agencji w Szczecinku oraz pośredników
i agentów z terenu województw koszalińskiego i słupskiego.

Koszalin, tel. 45-08-64

nada (CD) 10.30 „Kino", „Teatr", „Dia

11.00.13.07.14.00.15.00.16.00.18.00,

w
w
w
w
w
w

piekarniczo-cukierniczej

log" i inni 12.35 Romanse i nie tylko 15.00

5.00, 6.02. 6.30, 8.00. 9 02, 10.02,

— producentom — wierzytelności pieniężnych oraz towarów w
transporcie (cargo);
— handlowcom — spłat w sprzedaży ratalnej oraz należności
podatkowo-celnych;
— przedsiębiorstwom — majątku od ognia i kradzieży, transportu
oraz pracowników;
— prowadzącym działalność na własny rachunek — od od
powiedzialności cywilnej;
— wszystkim — mieszkań, samochodów oraz od następstw nie
szczęśliwych wypadków.

Kołobrzeg, ul. E. Gierczak 4/1

PROGRAM 2

8.00— 17.00 Retransmisja programu I

NIEDZIELA 1 LISTOPADA

PROPONUJE UBEZPIECZENIA:

oprócz niedziel
w godz. 10—20

7.55

20.00. 21.00. 22.00, 23.00, 23.50

0.00 do 24.00

TOWARZYSTWO

G-4463

8.00 Dzień dobry
9.00 Wiadomości
9.10 Mama i ja
9.25 Domowe przedszkole
9.50 Porozmawiajmy o dzieciach
10.00 „Desperacja" — film fab. prod,
niemiecko-francuskiej
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
TELEWIZJA EDUKACYJNA 12.15 Ma
gazyn notowań 12.45 Tylko u nas 12.55
Temat dnia: Dogonić świat 13.00 „Triumf
cywilizacji zachodniej" (3): „Serce Zacho
du" — film dok. prod, angielskiej 13.50
Temat dnia: Dogonić świat 13.55 O poezji
14.10 Teleplastikon 14.25 Temat dnia: Do
gonić świat 14.35 Kultura i my: To trzeba
zobaczyć 14.45 Odpowiem na każde pyta
nie 15.05 Mój dom 15.15 Być tutaj: Przy
wiązanie, cierpienie 15.30 Temat dnia: do
gonić świat 15.35 Jeśli nie Oxford, to co?
15.55 Jaka szkoła?
16.00 Program dnia
16.05 Ciuchcia — program dla najmło
dszych oraz film z serii: „Tao, Tao"
16.50 Język angielski dla dzieci — Muz
zy Comes Back (37)
17.00 Teleexpress
17.20 „Triumf cywilizacji zachodniej"
(9):„Pomniki postępu" — serial dok. prod,
angielskiej
18.15 Prawo i bezprawie — program
rzecznika praw obywatelskich
18.30 Międzynarodowy Festiwal Mu
zyki Jazzowej — Jazz Jambore 92 —
reportaż
19.00 Wieczorynka: Kacper i jego przy
jaciele
19.30 Wiadomości
20.10 „Desperacja" — filmfab. prod,
niemiecko-francuskiej (1978)

Dzienniki: 17.00, 18.00. 19.00. 19.30.

Na częstotliwości 225 kHz od godz.

Zapraszamy do szerokiej współpracy.

Kołobrzeg, tel. 271 -31
ul. Obrońców Westerplatte

17.00— 24.00 Radio Wolna Europa
PROGRAM I

profesjonalnej obsługi i informacji, no
woczesnej technologii produkcji, zna
komitej kadry specjalistów.

1.00 Tajski kickboxing,
2.00 Futbol NFL, 4.00
Jeździectw®,
konkurs
skoków — Norrköpping, 5.00 Bilard klasy
czny, Królewskie Mistrzostwa w Szkocji,
8.00 Kręgle, British Open 1992, 9.00 Wyścigi
motorówek, 10.00 Go — mag. sportów mo
torowych, 11.00 Mistrzostwa Formuły 300,
Gillette World Sports Special — mag., 12.30
Futbol NFL — przegląd tyg., 13.00 Baseball
1992 — mag. tygodniowy, 14.00 Golf PGA,
Mistrzostwa Volvo, 17.20 Boks, 18.50 Brazy
lijska p. nożna, 21.00 Mag. sportów motoro
wych, 22.00 Golf PGA, Mistrz, w USA, 24.00
Golf PGA, Mistrzostwa Volvo.

6.20 Mr.
Belvedere
(powt.), 6.45 Autostra
da do nieba (powt.), 7.30
Tausend Meilen Staub
— ser., 8.20 Planet der
Giganten — ser., 9.20 Todestrommein ąm
grossen Fluss (powt.), 10.55 Und sowas muss
um acht ins Bett (powt.), 12.30 Mini Max —
ser., 13.00 Alles total normal — Die Bilder
buchfamilie — ser., 13.25 Mac Monroe —
Wehe, wenn er losgelassen (powt.), 14.15 Bill
Cosby Show — ser., 14.45 Lotterie — ser.,
15.35 Tausend Melodien — film fab. RFN,
17.20 Detektyw w sutannie — ser., 18.25 Na
wschód od Sudanu — ang. film przyg., 20.00
PRO 7 Nachrichten — wiad., 20.15 Książę w
Nowym Jorku — komedia USA, po filmie: PRO
7 Nachrichten, 22.35 Hulk Hogen: Der Hammer
— film sensac. USA, 0.20 Święty — ser., 1.15
PRO 7 Nachrichten — wiad., 1.25 Angel Town
(powt.), 3.10 Special Squad (powt.), 3.55 PRO 7
Nachrichten -— wiad., 4.05 Mini Max (powt.),
4.30 Vegas (powt.), 5.20 Gene Bradley in gehei
mer Mission — ser. sensac.
8.00 Weekend z Madon
ną, 11.00 The Big Pic
ture — nowości kinowe,
11.30 MTV’s US Top 20
Video Countdown :—
przeboje z USA, 13.30 XPO — nowości
teledyskowe, płytowe, 14.00 Weekend z Ma
donną, 16.30 Week in Rock — tyg. przegląd
inform, muz. ze świata, 17.00 Yo! MTV Raps
— gwiazdy rapu, 18.00 The Real World —ser., 18.30 The Big Picture, 19.00 Top 20 —
przeboje europejskie, 21.00 Saturday Night
Live — amer. progr. rozryw. prowadzi Ma
donna, muzyczny gość — zespól Simple
Minds, 21.30 Sport w MTV, 22.00 Mieszan
ka muzyki soulowej i reggae, 23.00 Partyzone
— muzyka taneczna świata, 1.30 Weekend z
Madonną, 3.00 Teledyski nocą.

©

'

7.00 Niebezpieczna za
toka -— ser., 7.30 Elep-

/Ł,hant Boy — ser., 8.00
Fun Factory — progr.

■
dla najmłodszych, 13.00
Barnaby Jones — ser., 14.00 Riptide — ser.,
15.00 The Magician — ser., 16.00 Filmy
rysunkowe, 17.00 The Dukes of Hazzard —
ser., 18.00 WWF — supergwiazdy wolnej
amerykanki, 19.00 UK Top 40 — ang. lista
przebojów, 20.00 Rooker-—ser., 21.00 Unsol
ved Mysteries — progr. o nie wyjaśnionych
zagadkach, 22.00 Cops I—reportaż o akcjach
policyjnych, na żywo, 22.30 Cops II, 23.00
Saturday Night Live — amer. progr. rozryw.,
24.00 Hill Street Blues — ser., 1.00 Telegazeta.

NIEDZIELA — 1XI

6.15 P. nożna w SAT 1
(powt.), 7.15 Quär Beet
~~ Pr°gr- dla dzieci (seriale), 10.55 Piękna i bes
tia -— ser. fantasy, 11.50
Koło fortuny — gra (powt.), 12.30 Forum
gospodarcze, 13.00 SAT 1 Sport Live —
Turniej Tenisa w Sztokholmie, 17.00 Herz ist
Trumpf—gra, 17.30 Punkt, Punkt, Punkt —
progr. rozryw., 18.00 P. nożna w SAT 1 —
rozgrywki Bundesligi, 19.20 SAT 1 News —
wiad., 19.30 Koło fortuny — gra, 20.15 Zeit
des Grauens (cz. 1) — film sf USA, 21.55 SAT
1 News — wiad., 22.00 Mann-o-Mann —
show, 23.00 Der scharfe Heinrich — Die
Abenteuer einer jungen Ehe—film erot. RFN,
0.35 Des Wirtshaus der sündigen Töchter
(powt.), 2.00 Der scharfe Heinrich — Die
Abenteuer einer jungen Ehe (powt.), 3.25 Pięk
na i bestia (powt.), 4.15 Batman, 4.45 Super
boy.

6.00
Li-La-Launelad,
8.00
Li-La-Launebär,
8.30 Prywatka u Hanna
Barbera — seriale anim.
dla
dzieci,
10.00
Sztuka i przesianie, 10.05 Człowiek z Atlan
tydy — ser., 11.00 Kanał 4 -r- wydanie
specjalne: Szaleństwo Helmuta Hellera,
12.00 O co zawsze chciałem zapytać —
rozmowa z pastorem Rainerem Eppelmannem, 13.00 Dziecięca lista przebojów, 14.00
Przygody kapitana Granta — ang. film fab.,
16.00 Drużyna A — ser., 17.00 21. Festiwal
Przebojów Kerkrade 1992, 18.45 Wiad.,
19.10Dzień jak żaden inny, dziś: Chicago —
quiz podróżniczy, 20.15 Detektyw Extralarge:
Zabójca z Miami — dreszczowiec wł.-niem.,
21.55 Spiegel TV — mag. informac., 22.40
Prime Time — wyd. wieczorne: Bitwa koło wysp
Cuszima — film dokum., 23.00 Godziny miłości
—filmowy magazyn „Playboya”, 24.00 Kanał 4
—Kabaret, 0.55 Ultraman (powt.), 1.20 Quincy
(powt.), 2.20 Dr med. Marcus Welby (powt.),
3.20 Hans Meiser Show (powt.), 4.20 Explosiv
(powt.), 5.10 Elf 99 (powt.).

9.00 Zeit im Bild, 13.00
Zeit im Bild, 13.10
H^
•
SAT-Börse — not. gieldowe (powt.), 13.35 Tips
und Trends (powt.),
14.10 Bettkantengeschichten — ser. dla dzie
ci, 14.40 Spannagl and Sohn — ser. tv, 15.05
Mag. kulinarny, 15.30 Koncert życzeń, 17.25
Heideschulmeister Uwe Karsten — film fab.
RFN, 19.00 Heute — wiad., 19.20 3
SAT-Studio — wywiad na żywo, 19.30 Wolf
gang Amadeus Mozart „Cosi fan tutte” —
opera, 22.50 Schrift-Typen —- rozmowa z
pisarzami, 23.50 Książki miesiąca, 24.00 Das
aktuelle Sport-Studio — p. nożna w Austrii i
Szwajcarii, 1.20 3 SAT-Schlagzeilen.

1.00 Tajski Kickboxing,
2.30 Baseball 1992 —
mag. tygodniowy, 3.30
Mistrzostwa Formuły
3000, Nogaro, 4.30 Fut
bol NFL — przegląd tyg., 5.00 Go — mag.
sportów motorowych, 6.00 Motocyklowe
wyścigi zawodowców, Assen, Holandia, 6.50
Golf PGA, Mistrzostwa Volvo, 7.50 Brazylij
ska piłka nożna, 10.00 Futbol w college'ach,
12.00 Bilard klasyczny, Królewskie Mistrz, w
Szkocji, 14.00 Golf PGA, Mistrz. Volvo,
17.00 Rajdowe M. Świata, San Remo, 18.00
Rajdowe Mistrzostwa W. Brytanii, Rajd Mid
lands, 18.30 Revs — brytyjski mag. sportów
motorowych, 19.00 Koszykówka — Bundes
liga —na żywo, 21.00 P. nożna, ligi hiszpańska,

a uui «
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holenderska i portugalska, 22.00 Golf PGA,
Mistrz. USA, 24.00 Golf PGA, Mistrz. Volvo,
1.00—2.00 Go — mag. sportów motorowych.
_
I I
w 1 AA life i

5.30 P. nożna w SAT 1
(powt.), 6.50 Quär Beet
— progr. dla dzieci (se
riale), 13.50 Raumschift
Fntprnriqp __ cpr ęf
USA, 14.50 SAT 1 Sport Live —Turniej tenisa
w Sztokholmie, finały, 17.00 Tarzan — ser.
przyg. USA, 17.30 Baywatch — Die Rettungs
schwimmer von Malibu — ser., 18.30 P. nożna
— show, 19.20 SAT 1 News — wiad., 19.30
Koło fortuny — gra, 20.15 Niezapomniane
szlagiery, 22.00 Talk im Turm — talk show,
23.20 SAT 1 News
wiad., 23.25 Fünf vor
Zwöll — reportaż ekolog. 23.55 Smiley's Leute
— Agent in eigener Sache — ser.
9.00 Zeit im Bild, 13.00
Zeit im Bild, 13.10 Przegląd wydarzeń tygodnia,
13.45 Przed 25 laty...
SRG-Tagesschau, 13.55
Sanduhr-Geschichten — progr. literacki,
14.00 Klagenfurt 1992 — międzynarodowa
nagroda
publicystyczna,
15.00
Richard-Strauss-Konzert,
16.25
Owa
gschundn mauss sein — film dokum., 17.25
Mały ogród dla młodych ludzi, 17.30 Hallo,
Rolf... — progr. o zwierzętach, 18.00 Das
schwarze Gold —r- serial dokum. (historia
ropy naftowej), 18.30 Tagebuch, 18.50 Sport
zeit— wiad. sportowe, 19.00 Heute — wiad.,
19.10 Stammtisch — dyskusja na aktualne
tematy, 20.15 Werner Schneyder —- portret
artysty kabaretowego, 21.15 Wissenschaft im
Kreuzverhör — progr. publicyst., 22.15 Ak
tualności austriackiego filmu, 23.15 Die fünf
te Kolonne — ser. tv, 0.15 Andrzej Mandalian i Janusz Morgenstern — Dama Pik —
wg opowiadania Aleksandra Puszkina, grają:
Halina Mikołajska, Jan Englert, Hanna Gi
za, 0.40 3 SAT-Schlagzeilen.
%C
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5.55 Alles total normal
— Die Bilderbuchfami
lie (powt.), 6.20 Im Reich
der wilden Tiere — film
przyr.
USA,
7.05
Tausend Meilen Staub — ser., 7.55 Planet der
Giganten — ser. sf, 8.55 Sie kamen von
jenseits des Weltraums — ang. film sf, 10.30
Die Hölle von Die Bien Phu — film wojenny
USA, 11.55 Mini Max — ser, 12.25 Bill
Cosby Show —r ser., 12.55 Detektyw w
sutannie (powt.), 13.55 Im Reich der wilden
Tiere (powt.), 14.50 Auf Messers Schneide —
film'fab. USA, 17.10 T.J. Hooker — Des
Mörderduo — pilot serialu USA, 18.35 Hardcastle an McCormick — ser., 19.30 Die Repor
ter — mag. inform., 20.00 PRO 7 Nachrichten
— wiad., 20.15 Der Gaigenbaum — western
USA, 22.30 Zardoz — ang. film fantasy, 0.35
Święty, 1.30 PRO 7 Nachrichten, 1.40 Mike
Hammer (powt.), 2.30 PRO 7 Nachrichten,
2.40 Die Hölle von Dien Bien Phu (powt.), 3.55
PRO 7 Nachrichten — wiad., 4.05 Mini Max
(powt.), 4.30 Vegas (powt.).

7

8.00 Weekend z Madon
ną, 11.00 Week in Rock
— tyg. przegl. inform,
•muz. ze świata, 11.30
Top 20 — przeboje eu
ropejskie, 13.30 XPO — nowości teledys
kowe, płytowe, 14.00 The Big Picture —nowości kinowe, 14.30 Ray Cokes przed
stawia Madonnę, 15.30 Wywiad z Madonną,
16.30 Weekend z Madonną, 18.00 Kolacja z
Madonną, 18.30 Week in Rock — tyg.
przegląd inform, muz. ze świata, 19.00 Top
20 — przeboje z USA, 21.00 120 Minutes.—
ciekawostki muz., koncerty na żywo, wywia
dy, 23.00 XPO, 23.30 Headbanger's Ball —
muzyka metalowa i hardrockowa, 2.00 We
ekend z Madonną, 3.00 Teledyski nocą.
7.00 Hour of Powe —
progr. relig., 8.00 Fun
Factory — progr. dla
Qr? ^
najmłodszych,
12.30
World Tomorrow —
progr. społecz.-relig., 13.00 Lost In Space —
ser. sf, 14.00 Combat — ser. wojenny, 15.00
Trapper John — ser., 16.00 Eight is Enough
— ser., 17.00 Hotel — ser., 18.00 Hart to
Hart — ser., 19.00 Dzieciaki, kłopoty i my —
ser., 19.30 The Simpsons — ser. rys., 20.00
21, Jump Street — ser., 21.00 Film fab., 23.00
Entertainment Tonight — mag. ze świata
filmu i rozrywki, 24.00 Falcon Crest — ser.

©
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Redakcja nie odpowiada za zmiany w pro
gramie.

i

31 października — 1 listopada 1992 r.

Zima się zacznie po 15 listopada.
Tak przepowiadają słupscy meteoro
logowie, którzy na zlecenie Przedsię
biorstwa Gospodarki Komunalnej od
kilku już dni informują tę firmę co
dziennie o przewidywanych zmia
nach atmosferycznych. Prezes PGK
Tadeusz Koper zorganizował konfe
rencję prasową, aby przedstawić stan
przygotowań do akcji zimowej.
Dowiedzieliśmy się, że wszystko
jest już prawie zapięte na ostatni gu
zik. 33 koparki, pługi śnieżne, łado
warki i „rozpylacze" stoją w garażach
i czekają wyremontowane na pierw
szy atak zimy. Zgromadzono też od
powiednią ilość piasku (8000 ton).

mieszanki piaskowo-solnej (około
4000 ton) i 10 tysięcy ton chlorku
wapnia. Brakuje tylko kilku kierow
ców i ładowaczy zatrudnianych do
sprzątania na sezon zimowy. Z tymi
ostatnimi nie będzie chyba jednak
kłopotu, bo przedsiębiorstwo zatru
dni bezrobotnych do wykonywania
prac interwencyjnych. W sumie 78
osób z PGK będzie walczyć z zimą w
Słupsku, ale nie w całym.
Miasto jest podzielone. PGK zajmie
się utrzymaniem wszystkich jezdni oraz części chodników. Prywatna firma
p. Kowalskiego oczyszczać natomiast
będzie deptak i chodnik al. Woj
ska
Polskiego
oraz
wszystkie

SŁAWNO

___

Sfałszowana decyzja?
Wraz z podziałem miasta i gminy
Sławno, co nastąpiło na początku te
go roku, wypłynęła sprawa podziału,
wspólnego dotychczas majątku. Dla
miasta bardzo istotne było wysypisko
śmieci zbudowane w Gwiazdowie,
które po podziale znalazło się na tere
nie gminy. Walka o wysypisko roz
poczęła się w styczniu, kiedy to na
przedostatniej sesji wspólnej jeszcze
wtedy rady miasta i gminy podjęto
uchwałę przekazującą wysypisko w
wieczystą dzierżawę Rejonowemu
Przedsiębiorstwu Gospodarki Komu
nalnej i Mieszkaniowej. Uchwała zo
stała przyjęta, bowiem radni miejscy
mieli liczebną przewagę. Niedługo po
powstaniu rada gminy podjęła z kolei
uchwałę mówiącą o przejęciu wysy
piska na rzecz gminy.
Istniała prosta droga oddania w za
rząd RPGKiM wysypiska śmieci. Ustawa z 20 listopada 1990 roku o zmia
nie ustawy o gospodarce gruntami i
wywłaszczeniu nieruchomości w art.
2 mówiła, że grunty stanowiące włas
ność gminy, będące w dniu wejścia
ustawy w życie w zarządzie państ
wowych osób prawnych stają się w
tym dniu z mocy prawa przedmiotem
użytkowania wieczystego. Jeśli ist

niał dokument sprzed 5 grudnia 1990
/ roku oddający w zarząd RPGKiM nie
ruchomość, na której znajduje się
sporne wysypisko śmieci, to z mocy
prawa RPGKiM jest jego użytkowni
kiem wieczystym. Burmistrz taką de
cyzję podpisaną przez siebie z datą 20
listopada 1990 roku przedstawił. I
wtedy władze gminy złożyły zażalenie
do Prokuratury Rejonowej w Sławnie
twierdząc, iż takiej decyzji w 1990
roku nie podjęto, że jest ona po prostu
sfałszowana, a naprawdę wydano ją
w czerwcu 1992 roku i była ona...
antydatowana. Jeśli tak było, to bur
mistrz dopuścił się po pierwsze: za
niedbania — nie wydając decyzji w
odpowiednim czasie, co naraziło mia
sto na szkodę. Po drugie: antydatując
decyzje popełnił przestępstwo — po
świadczenia nieprawdy.
Oficjalnie w tej sprawie nikt nie
chce się wypowiadać. Wójt gminy
Sławno, że póki sprawa podziału ma
jątku nie jest zakończona, woli nie
mówić. Burmistrz twierdzi, że działał
zgodnie z prawem i fałszerstwo gmi
na musi udowodnić. W Prokuraturze
Rejonowej dowiedziałem się, że jest
zakaz udzielania informacji w tej
sprawie, (jes)

Słupsk. W pomieszczeniach disco-baru ,,Santiana” przy ul. Romera znany słupski
plastyk samouk, z zawodu technik okrętowy, od paru lat pracujący w tutejszej...
Straży Pożarnej — Gerard Treder urządził kolejną (czwartą w ciągu roku!)
wystawę malarstwa. Demonstruje na niej prawie same nowe prace, w których
wyraźnie widać ślady ciągłych poszukiwań twórczych.
Pokaz, połączony z aukcją eksponowanych obrazów, został przyjęty ciepło i z.
dużym zaciekawieniem pr/ez sympatyków ,,Santiany". Nic dziwnego. Płótna
G. Tredera mają stałych nabywców w Niemczech i krajach skandynawskich.
Wystawa — aukcja będzie czynna do końca grudnia, (jel)
Fot. Zbigniew Bielecki
Słupsk Rejonowe Biuro Pracy informuje,

13 listopada — P, R, T, U, Z, Ł

że zasiłki dla bezrobotnych za październik

16 listopada — S, W

wypłacane będą w następujących terminach:

Bezrobotni z gminy Smołdzino odbierają

W Urzędzie Miasta i Gminy w Kępicach
bezrobotni z tego terenu odbierają zasiłki:
9 listopada — osoby o nazwiskach na litery
— A, B, C, D, E, F
10 listopada—na litery — G, H, I, J, K, L, M
12 listopada — K, N, O

zasiłki w swoim urzędzie:
9 listopada — na litery — A, B, C, D, F, G, H
12 listopada — N, O, P, R, S
13 listopada — T, W, Z, Ś, Ł, Ż
Pozostali bezrobotni zarejestrowani w Biu
rze Pracy w Słupsku odbierają zasiłki w
kasach urzędu przy ul. Szarych Szeregów 14 w

16 listopada — P, W, Z, Ł.

dniach:

W Urzędzie Gminy w Główczycach bez

2 listopada — osoby o nazwiskach na litery
— od A do B

Zasiłki dla bezrobotnych
9 listopada — o nazwiskach na litery — A,

B, C, D, E, F, H
10 listopada — na litery — G, I, J, L, N, O, T
12 listopada — K, Ł, P, U
13 listopada — M, R, Z
16 listopada — S, W
W Urzędzie Gminy w Damnicy bezrobotni
z terenu gminy odbierają zasiłki w terminach:
9 listopada — na litery — A, B, Ć, D, F, G
10 listopada — H, I, J, K
12 listopada — L, Ł, M, N, O, P, R
13 listopada — S, T, U, W, Z
Wyplata zasiłków dla bezrobotnych z gminy
Dębnica Kaszubska nastąpi:

9 listopada na litery — A, B, C, D, F
10 listopada — G^ H, I, J, L, N, O
12 listopada — K, M

chodniki przylegające do dróg krajo
wych i wojewódzkich. Obowiązek
sprzątania zatok, przystanków i pętli
autobusowych spoczywać zaś będzie
na Miejskim Zakładzie Komunikacyj
nym, gdyż dotąd nie zawarł on żad
nych umów z PGK, zlecających mu
wykonanie tych robót.
Pieniądze są. Na paliwo starczy. W
sumie akcja zimowa, jeśli w tym roku
nie będzie zimy stulecia, kosztować w
Słupsku będzie około 6 miliardów
złotych.
W PGK ostre dyżury rozpoczną się
już 1 listopada i —jeśli zima zakończy
się normalnie — skończą się 30 mar
ca. (maz)
9 listopada przyjeżdża do Słup
ska TEATR STU z Krakowa. W
wykonaniu Olgi Sawickiej i Zbig
niewa Zapasiewicza zobaczymy
spektakl pt. „Lustra". Ta dwuczę
ściowa komedia jest pełna humo
ru, lekkości, a napisał ją holender
ski dramaturg Dimitr Frenkel
Frank. Spektakl wyreżyserował

TEATR STU
W SŁUPSKU
sam Zapasiewicz, scenografię za
projektował Marek Braun. Dwu
krotnie: o godz. 17.30 i 19.30
aktorzy bawić będą słupską pub
liczność w sali teatru i orkiestry
przy ul. Wałowej.
Rezerwację i sprzedaż biletów
prowadzi impresariat artystyczny
teatru codziennie w godz. 9—15.
Istnieje również możliwość rezer
wacji miejsc telefonicznie pod nu
merami: 238-39, 263-38. (a)

„Kontra"
szuka
kontaktów
„Tymczasowy Zarząd Regionu Związku
Zawodowego „Kontra” w Słupsku zwraca się
z uprzejmą prośbą o wskazanie nam pro
blemów, którymi powinien zająć się nasz zwią
zek z terenu Pani/Pana zakładu lub miejsca
zamieszkania — czytamy w piśmie przesłanym
do naszej redakcji przez działaczy ZZ „Kont
ra” w Słupsku. — Państwa wskazówki po
trzebne nam będą przy opracowywaniu szcze
gółowego programu i planów działania doty
czących regionu, jak i poszczególnych jedno
stek (gmin, zakładów pracy). Jeśli dostrzega
cie państwo: nieprawidłowości, afery, niegos
podarność, to prosimy o kontakt listowny lub
osobisty”.
Przewodniczącego Tymczasowego Zarządu
Regionu słupskiej „Kontry”, p. Ryszarda Gruczoła, poprosiliśmy o wyjaśnienie, na co liczy
jego związek zwracając się z takim apelem do
społeczeństwa.
— Nie ukrywam, że chcemy w ten sposób
pozyskać członków — powiedział. — Najlep
szym na to sposobem jest, naszym zdaniem,
zajmowanie się problemami ludzi i obrona ich
interesów. Chcemy zająć się aferami w za
kładach pracy i w urzędach. Szczególny nacisk
położymy na walkę z nieprawidłowościami w
ośrodkach pomocy społecznej. Otrzymujemy
liczne sygnały z terenu, które zdają się świad
czyć o tym, iż pomoc udzielana jest często nie
tym, którzy rzeczywiście jej potrzebują. Oba
wiamy się, że samorządy wpłacają pewne
kwoty na konta OPS w celu uniknięcia podat
ków. Środki te wykorzystywane są na inne
cele. (mb)

Od osiemnastu lat Edmund Król z
Piaszczyny w gminie Miastko zajmu
je się myślistwem. Należy do koło
łowieckiego „Tur”. W ciągu tych
kilkunastu lat zgromadził niezłe tro
fea (na zdjęciu). Największe sukcesy
to 136-kilogramowy dzik i 156-kilogramowy jeleń.
— Zdarzyło się to przez przypa
dek — wspomina myśliwy. — Na
dworze zrobiła się szarówka. Mia
łem już iść do domu, lecz pomyś
lałem sobie, jeszcze poczekam. Sta
nąłem pod lipami. Widzę, że dzik
wyszedł na pole. Najpierw myśla
łem, że tam jest locha, bo chodziła z
prosiakami, a to był samiec. Od
dałem strzał. Podszedłem do niego i
dopiero wtedy okazało się jak duży
był to okaz. Strzelając nie zdawałem
sobie z tego sprawy. Poszedłem do
domu i powiedziałem żonie: — Cho
dźcie, pomożecie mi dzika do domu

Król myśliwym...
przywieźć. Żona powiedziała: — Za
wsze sam przywoziłeś, a teraz po
trzebujesz pomocy? Nawet we trój
kę mieliśmy problem, żeby go ścią
gnąć...
W okolicach Piaszczyny żyją głó
wnie dziki, sarny i jelenie, mało jest
zajęcy i lisów. Jak twierdzi E. Król,
bywały lata, że strzelano więcej li
sów niż zajęcy. W tym roku szkód w
uprawach było mniej niż w latach
poprzednich. Nie oznacza to jednak,
że jest mniej zwierzyny. W czasie
suszy dzik na ogół nie rył, bo piasek
zatykał mu nozdrza. Większa penet
racja była na chłopskich polach,
gdzie było cokolwiek zasiane. Daw
niej dziki buszowały po całym area
le — chłopskim i pegeer owskim.
Przyjacielem myśliwego jest za
wsze pies. Edmund Król ma wyżła.

Do tej pory, odpukać, zawsze zna
lazł zwierzynę!
Dzisiaj Edmund Król ma coraz
mniej czasu na swoje hobby. Prowa
dzi duże gospodarstwo o ponad tysiąchektarowym areale, z dużą go
rzelnią. Zastanawia się, czy swojego
hobby nie zamienić na biznes. Myśli
o stworzeniu gospodarstwa... myś
liwskiego.
— Warunki są bardzo dobre, bo
pole mojego gospodarstwa jest oto
czone lasami — stwierdza. — Trze
ba je zamknąć z jednej i drugiej
strony, w środku pozostanie obszar
do bytowania. Wystarczy wszystko
ogrodzić siatką, a dzik i jeleń będzie
miał doskonałe warunki chowu!
(kor)
Fot. Jan Maziejuk

Więźniowie dobrze grają
O tym jak dużą rolę w życiu człowieka
odgrywa sport, przekonują się więźniowie
Zakładu Karnego w Czarnem. Skazani sys
tematycznie rywalizują w rozgrywkach pi
łki nożnej, tenisa stołowego, siatkówki.
Organizują turnieje gry w szachy i warcaby.
Do ich dyspozycji są: siłownia oraz boisko
do siatkówki, do piłki ręcznej, na którym gra
się również w piłkę nożną.
Administracja Zakładu prowadzi resoc
jalizację przez sport i kulturę. Nie lada
przeżyciem dla więziennych zawodników
był mecz rozegrany poza Zakładem, na
boisku „Czarnych" Czarne. Drużyna o na
zwie „Skazani ZK" pokonała w rzutach
karnych (w normalnym czasie było 1:1)
oldboy ów „Czarnych". Mecz miał swoistą
oprawę, dopisała publiczność, były trans
parenty i nagrody, a po zakończeniu meczu
— nawet ognisko z kiełbaskami.
Wiceprezes „Czarnych" Stanisław Walendzik podkreślił duże zaangażowanie ad
ministracji Zakładu w rozwój sportu i

współpracy z klubem sportowym. Zdarzyła
się niedawno taka sytuacja, kiedy „Czar
nych" podratowano w kryzysie kadrowym i
wysłano na mecz jednego ze skazanych,
który... okazał się mocnym punktem druży
ny. Wymagającym partnerem dla pingpongistów „Czarnych" są tutejsi skazani, któ
rzy regularnie rozgrywają mecze z reprezen
tacją miasta.
.
Jak nas poinformowali pracownicy dzia
łu penitencjarnego w czarneńskim ZK, wię
źniowie żyją nie tylko sportem. Rozwijają
się kontakty z Miejsko-Gminnym Ośrod
kiem Kultury. Przyjeżdżają zespoły wokal
no-muzyczne. Tradycyjnie odbywają się
wieczorki wigilijne, zabawy mikołajkowe
dla dzieci skazanych. Jak widać kierownic
two zakładu wprowadza nowe formy reso
cjalizacji. Być może przyczynią się one do
tego, że skazani wrócą do normalnego
życia, nie myśląc o kolejnym pobycie w
miejscu odosobnienia.
(kor)

3 listopada — od C do F
4 listopada — od G do J
5 listopada — cała litera K
6 listopada — od L do M
9 listopada — od N, O oraz od P do Pry
10 listopada — od Prz do Sta
12 listopada — od Ste do We
13 listopada — od Wi do Z oraz Ć, Ś, Ł, Ż
W Rejonowym Biurze Pracy w Lęborku w
listopadzie nastąpiła zmiana wypłaty zasił
ków. I tak: 3 listopada odbierają zasiłki bez
robotni, którzy do tej pory odbierali 5 dnia
miesiąca.
4 listopada — bezrobotni z terminu — 6 dnia
miesiąca
5 listopada — bezrobotni z 7 dnia miesiąca,
6 listopada — z 8 dnia miesiąca.
Pozostałe terminy są bez zmian, (a)

SŁUPSK. W sobotę, 31 bm.wgodz.
6— 22 pracuje „Agat" przy Starym Rynku.
W godz. &—19 „Continental" przy ul.
Mickiewicza 42. W godz. 7—20.30 sklep
przy ul. Królowej Jadwigi. W godz. 7—22
spożywczo-monopolowy przy ul. Kotarbiń
skiego 6. W godz. 7—21 „Mini-Market"
przy ul. Gdańskiej. W godz. 7—16 „Stel
la-Market" przy ul. Sportowej. W godz.
7— 13 „BIS" przy ul. Arciszewskiego, a do
godz. 15 — sklep przy ul. Piłsudskiego. W
godz. 7—15 sklep spożywczy przy ul.
Filmowej. W godz. 8—11 sklep przy ul.
Wiatracznej. W godz. 8—12 sklep przy ul.
Partyzantów 33. W godz. 8—13 sklep przy
ul. Sobieskiego, Grottgera (nr 89), „Mik
rus" przy ul. 11 Listopada. W godz. 8—17
piekarniczo-cukierniczy przy ul. 11 Listo
pada. W godz. 8—17 piekarniczo-cukier
niczy przy ui. Kilińskiego 51. W godz.
8— 14 „U Wojtka" przy ul. Zamenhofa. W
godz. 8—15 przy ul. Starzyńskiego (sklep
8), Obrońców Wybrzeża, Mieszka I, Pił
sudskiego, Królowej Jadwigi, Małachows
kiego, Racławickiej, Kulczyńskiego, Braci
Gierymskich, Szczecińskiej (sklep 2), Ka
szubskiej, Hubalczyków, Norwida („Awax").
W godz. 8—16 pawilon przy ul. Pstro
wskiego 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. Delika
tesy „Świt" przy ul. Tuwima i J J. Olszews
kich przy ul. Kołłątaja czynne całą dobę.

DT „Słowiniec" w godz. 10—15.
Mięsno-wędliniarskie
w
godz.
8-15.

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 przyjeżdżające do Słupska,
934 — Pociągi odjeżdżające ze Słupska, In
formacja o komunikacji miejskiej MPK 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, niedziele 9—19

U sługi
POGOTOWIE SZKLARSKIE (cało
dobowe) SŁUPSK, ul. Mostnika 7, tel.
435-593
„ADA" KOMPUTEROWY BANK INFÓRMACJI (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. Andersą 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
INSTALATOR STWO SANITARNE CO,
GAZ, Słupsk, tel. 442-085
PÓMOC DROGOWA (całodobowa)
Słupsk, tel. 279-40, 211-46

Dyżury

Wystawy

Poetyckie
zaduszki
W poniedziałek o godz. 16 w Miejs
kim Centrum Kultury w Ustce przy
ulicy Kosynierów 19 rozpoczną się poe
tyckie zaduszki. Organizatorzy zapra
szają Wszystkich, którzy w tym dniu
chcieliby posłuchać w nastrojowej at
mosferze utworów nieżyjących już poe
tów i kompozytorów. Wstęp wolny.
(maz)

^W\> Telefony

SŁUPSK: „NAD SŁUPIĄ" ul Kilińskiego
48 tel. 266-50
LĘBORK: „BLUSZCZOWA", ul. Czoł
gistów, tel. 621 -705
USTKA: „REMEDIUM", ul. Kard. Wy
szyńskiego 1 b, tel. 146-969
MIASTKO: sobota „POD LIPAMI", ul.
Dworcowa, tel. 22-56 -— niedziela, „PIAS
TOWSKA", ul. Długa 8, tel. 22-45
CZŁUCHÓW: „ZAMKOWA" ul Króle
wska 2, tel. 258
BYTÓW: „POD ORŁEM", ul. Wojska
Polskiego 27, tel. 25-55
SŁAWNO: „ESKULAP" ul Armii Krajo
wej 33 b, tel 33-61

Od wielu miesięcy w Mostach, przy drodze z Lęborka do Gdyni stoją resztki
spalonego baru „Wiking”. Czyżby zapomniał o nim właściciel? Odwiedzany niegdyś
chętnie przez mieszkańców wsi i przejezdnych pawilon gastronomiczny teraz nie
stanowi dobrej wizytówki tej ładnie zagospodarowanej wsi. (bz)
Fot. Zbigniew Bielecki

10 listopada — 1, J, K, L, M

13 listopada — R, S, T, U

robotni z terenu gminy odbierają zasiłki:

Str. 15

GŁOS POMORZA — magazyn

Sklep „Jantar" przy ul. Zygmunta Au
w godz. 7—21 (również w

gusta 71

niedzielę).

Usługi: Zegarmistrz przy ul. 3 Maja 76
w godz. 11—17.

W niedzielę, 1 listopada w godz.
8—13 pracują sklepy spożywcze przy ul.
Szymanowskiego, Mickiewicza (sklep 49),
Kościuszki, 3 Maja 77, Lelewela, Zygmunta

informäIo«

HANDLOWY
Augusta 62, Jodłowej 37 i Filmowej. W
godz. 7—15 „Continental" przy ul. Mic
kiewicza. W godz. 8—12 przy ul. Par
tyzantów 33, Sportowej 6/ Wojska Pol
skiego 52, Henryka Pobożnego, Norwida
(„Awax") i Hubalczyków. W godz. 8—16
przy ul. Szczecińskiej i Braci Gierymskich.
W godz. 8—18 przy ul. Kotarbińskiego 6.
W godz. 12—18 delikatesy przy ul. Nowobramskiej, a do godz. 19 „Market" przy ul.
Starzyńskiego. W godz. 7—20.30 sklep
70 przy ul. Królowej Jadwigi.

USTKA
W sobotę, 31 bm. w godz. 6—13
pracuje sklep „U Janusza" przy ul. Grun
waldzkiej, „ABC" przy ul. Marynarki Pol

skiej. 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 prywatne w godz.
7— 16.
W niedzielę, 1 listopada w godz.
7— 13 pracuje DH „Bałtyk" przy ul. Grun
waldzkiej i „Stokrotka" przy ul. Brzozowej.
Do godz. 13 „W Dołku" przy ul. Marynarki
Polskiej. 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, 1 listopada, w godz.
7—10 dyżurują spożywcze przy ul. Wolno
ści, Okrzei, Czołgistów. W godz. 10—15
piekarniczy przy ul. Staromiejskiej.
Nocny przy ul. Armii Krajowej w sobotę
w godz. 14—2, w niedzielę w godz.

14—24. (a)

SŁUPSK: MUZEUM POMORZA ŚRO
DKOWEGO czynne 10—15, 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: „Kultura i sztuka ludowa Pomorza
Środkowego", „Kwiaty wsi polskiej",BWA
ul. Partyzantów 31 a — Kazimierz Jałowczyk
— rysunek, malarstwo, KLUB MPiK: Grafika
Mirosława Jarugi, MOK: stała galeria twór
czości plastycznej dzieci — „Martwa natura",
MCK: kawiarnia czynna 14—22, Krzysztof
Grzesiak z Lęborka — akwarele, „ANTYK"
ul. Grodzka 8 czynny 10—18, „Polskie od
znaczenia państwowe oraz wojskowe odzna
ki i odznaczenia",
BYTÓW: MUZEUM ZACHODNIO KA
SZUBSKIE czynne 10—15, „Kultura mate
rialna Kaszubów Bytowskich",,,Współczesna
sztuka ludowa Kaszubów", Bogdan Kraśnie
wski z Torunia — malarstwo
KLUKI: SKANSEN czynny 9—15, „Kul
tura i sztuka ludowa Słowińców"

plX|

Kino

SŁUPSK: MILENIUM (tel 251-91) —
nieczynne
USTKA: DELFIN (tel. 144-677) —sobota
— „Umrzeć powtórnie" (USA, 1.15),g. 17.00
i 19.00 — niedziela — nieczynne
LĘBORK: FREGATA (tel. 622-084) —
„Bugsy" (USA, I. 15), g. 19.00 „Stój bo
mamuśka strzela" (USA, I. 12) g. 17.00
BYTÓW: ALBATROS (tel 25-17) —
„Bugsy" (USA, I. 15), g. 18 00

Wideo
SŁUPSK: MAGIC, ul. Findera 3 (WDK)
kasety wideo, audio, CD, jtp. 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
(RDT) 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)
O wszelkich zmianach prosimy infor
mować telefonicznie. Słupsk, tel.
251 -95 lub pod adresem al. Sienkiewicza
20. pok. 103.

31 października — 1 listopada 1992 r.
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odległość ale długofalowych i dalekosiężnych przed
sięwzięć. Szykuje się znakomita okazja do pokazania
własnych zalet i umiejętności na szerszym forum oraz
zarobienia dodatkowych pieniędzy. Konieczna jest
jednak aktywność. Opanuj lenistwo i zastanów się
nad kosztami życia towarzyskiego. Traktuj poważ
nie życie, mniej siebie.

BARAN
21 III—19 IV
Będzie to miesiąc zarabiania pieniędzy. Około
10 listopada, kiedy nadejdzie pełnia Księżyca, po
znasz szczególne, niezwykłe i odmienne od znanych
ci sposoby rozwijania swoich możliwości zarob
kowania. Potem nastanie pomyślna pora na po:
dróże, dokładnie 24 i 30 będzie można wyskoczyć na
krótko z wizytą do domu. W każdym razie postaraj
się wrócić z wojaży przed 4 grudnia. Dni pomyślne: 6,
7, 8 i 9. Dni niepomyślne: 19, 20, 21,22. Wśród osób
pragnących dzielić z tobą czas, znajdą się umysły
dowcipne, spod znaku Wodnika, które lubią żyć
szybkim tempem. Fascynują cię ludzie dobrze poin
formowani. Wyczuj kiedy należy pójść na kom
promis, przystosować się, bowiem osoba partnerska,
ktoś współzawodniczący z tobą czy rzucający ci
wyzwanie, może mieć wiele racji. Zwycięstwo osiąg
niesz w harmonii z nimi.

BYK
20 IV—20 V

ŁAMACH
PRZED 30 LATY
• Słupsk otrzymał nowy lokal gastro
nomiczny. Jest w nim przyjemnie urządzo
na paszteciarnia, w której można zjeść na
miejscu oraz zakupić do domu dania baro
we i garmażeryjne.
• Słupskie zakłady pracy zdobyły już
czwarty w tym roku sztandar przechodni w
krajowym współzawodnictwie międzyzak
ładowym. Po ZIM PGR, Słupskich Zakła
dach Sprzętu Okrętowego i Zakładzie Me
chanizacji Rolnictwa — sztandar przecho
dni otrzymała załoga Rejonu Przemysłu
Leśnego.
• W Wałczu, na jednym z największych
w Polsce cmentarzy wojennych odsłonięto
pamiątkowy obelisk ku czci około ośmiu

tysięcy żołnierzy polskich i radzieckich,
którzy polegli w walkach o Wał Pomorski.
• Bałtycki Teatr Dramatyczny otworzył
nowy sezon sztuką A. Czechowa „Trzy
siostry", w reż. Ewy Kołogórskiej, sceno
grafii Mariana Bogusza.
• „Odwiedziny w Darłowie" — taki
tytuł będzie nosić nowy popularnooświatowy film realizowany obecnie w Darłowie.
• W Słupsku otwarto klub młodzieżo
wy „Plejady". Można w nim zagrać w
szachy, karty lub wypić kawę, poczytać
prasę, obejrzeć program telewizyjny lub
potańczyć.
• Na walrfym zebraniu okręgu Towa
rzystwa Przyjaciół Dzieci, w skład nowego
zarządu weszli: Alfons Prondziński — pre
zes, Irena Środkowa i Józef Rząpecki —
wiceprezesi, G. Bielawowski — sekretarz.
• Kina wyświetlają: „Adria" w Koszali
nie— „Noc w ZOO", „Polonia" w Słupsku
— „Jak zabić bogatego wujka", „Wybrze
że" w Kołobrzegu — „Ulica hańby".
• W rozgrywkach piłkarskich o mis
trzostwo ligi okręgowej Czarni Słupsk ule
gli Lechii Szczecinek, a w koszalińskich
derbach Płomień rozgromił Bałtyk.
• W finale piłkarskiego wojewódzkiego
Pucharu Polski Gwardia Koszalin pokonała
Darzbór Szczecinek 4:0.
• W Ustce oddano do użytku dziesiątą
z kolei w województwie szkołę Tysiąclecia.
(mr)

Szwajcaria:
ilujęzyczna?

Kim Wilde
Wiele przebojów w dotychczasowej karie
rze Kim Wilde znalazło się w pierwszej
dziesiątce list przebojów. Tak naprawdę na
zywa się ona Kim Smith i urodziła się
18X1 I960 roku w Wielkiej Brytanii. Jej
rodzina była niezwykle muzykalna. Mama,
Joyce, występowała w latach pięćdziesiątych
i sześćdziesiątych w dziewczęcej grupie „Ver
nons”, a tato, Marty, zdobył sporą popular
ność odtwarzając przeboje Eivisa Presleya i
innych amerykańskich gwiazd rock’n’rolla.
Ricky brat Kim, miał to szczęście, że ojciec
chciał aby poszedł w jego ślady. Natomiast
karierze piosenkarskiej Kim, ojciec był za
wsze przeciwny.
Rodzeństwo nie przejmowało się jednak
tym wcale. Nagrali razem kilka taśm i roze
słali je producentom. W 1981 roku jednemu z
producentów przypadła do gustu piosenka
„Kids im America” i wydał ją na singlu. To
był pierwszy sukces Kim Wilde na listach
przebojów w Anglii i USA. Później posypało
się wiele innych przebojów: „Chequared Lo
ve”, „View from a Bridge” czy „Never Trust

a Stranger”. Kim zaczęła zdobywać coraz
większą sławę, a w 1988 roku występowała
nawet przed koncertami samego Michaela
Jacksona.
Później jakby o niej trochę zapomniano.
Nie wiodło jej się w życiu prywatnym. Nieda
wno jednak pozbyła się ckskochanka Calvina
Hayesa (członek grupy Johny Hates Jazz),
zrzuciła kilka kilogramów i zajęła się ponow
nie swoją karierą. Tegoroczny singel „Love is
Holy” cieszy się wielkim powodzeniem i
przyczynił się do jej powrotu na wysokie
miejsca list przebojów. Prawdopodobne jest
również, że jej nowy album — „LoVe Is” —
którego wersja ukazała się już w naszym
kraju, odniesie podobny sukces.
Trzeba przyznać, że Kim Wilde jest jedną z
niewielu zagranicznych gwiazd, którym spo
dobały się występy w Polsce. Dwukrotnie
wystąpiła na festiwalu w Sopocie w 1988 i
1992 roku. Podczas pierwszego pobytu w
Sopocie była zachwycona przyjęciem jakie
zgotowali jej fani. Kim przyznaje, że z niecie
rpliwością oczekiwała kolejnej podróży do
Polski. Nic więc dziwnego, że z ochotą przy
jęła zaproszenie od organizatorów tegorocz
nego sopockiego festiwalu. I tym razem pol
ska widownia zgotowała jej wielką owację.
Może się więc zdarzyć, że Kim Wilde
ponownie będzie chciała zaśpiewać w naszym
kraju. Czekamy, (suw)
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Oprócz języków: niemieckiego, francus
kiego, włoskiego i retoromańskiego, słyszy
się obecnie w Szwajcarii na co dzień wiele
innych, w tym zwłaszcza turecki, arabski,
portugalski, polski. Aktualnie 17;3 proc. sta
łej ludności tego kraju — stanowią cudzozie
mcy. Jest ich 1,2 min, nie licząc funkcjonariu
szy zagranicznych placówek d'
nych i gospodarczych, pracowni! ow sezonowych oraz azylantów.

BLIŹNIĘTA
21 V—20 VI
Zanosi się na ożywione kontakty z dużymi or
ganizacjami i instytucjami oraz zbieg okoliczności, w
którym uda ci się udzielić pomocy osobie ukochanej.
Podświadomie skorzystasz z przeszłych doświadczeń
i zapisanej w genach wiedzy przodków. Wiele z tych,często tajemniczych spraw, nagromadzi się wokół 10
listopada. Później akcent spocznie na związkach
partnerskich, kontraktach i umowach, co osiągnie
punkt kulminacyjny około 24 listopada. Dni pomyśl
ne: 10, 11, 12, 13, 14. Niepomyślne: 23, 24, 25, 26.
Urok, roztaczany przez kogoś spod znaku Byka,
oszołomi cię całkowicie, choć nadal pamiętasz, że
wszelkie kontakty z osobami z tego znaku kończyły
się dla ciebie źle. Potrafią się te Byki wkraść w twoje
łaski, ale prawdziwie szczerym zainteresowaniem
obdarzy cię inny Bliźniak. Ostro zabierz się do
zarabiania pieniędzy, bo w grudniu nastąpi regres.

RAK
21 VI—22 VII
Gwiazdy sprzyjać ci będą w wielu dziedzinach:
rozwijaniu kontaktów towarzyskich, działalności w
grupie, przyjaźniach, rozrywkowej stronie twojej
pracy zawodowej, a także życiu publicznemu poza
domem i biurem. Dni pomyślne: 1, 2, 25, 26, 27, 28,
29. Ważne przedsięwzięcia planuj więc na dni: 13,14,
15, 16. Do 29 listopada kiedy Mars będzie się wahał
w twoim znaku słonecznym, wykażesz wiele energii
jeśli idzie o zainteresowania osobiste. Tu możesz
robić co chcesz — pchnąć naprzód sprawy, od
których zyska twój prestiż. Zajmij zdecydowane
stanowisko, a przekonasz innych, że to właśnie ty
masz rację. Nie przyspieszaj jednak toku rzeczy.
Bazuj na wynikach, które już będą pewne. Rośnie
temperatura w stosunkach partnerskich, łatwiej bę
dzie sobie z nimi radzić po 14. Otoczą cię ludzie pełni
energii, zdrowia i pewni siebie. Zwrócą się także ci,
którzy stanowią twoje dokładne przeciwieństwo.

Musisz nadrobić opóźnienia w pracy. Ten miesiąc
niesie z sobą poczucie pilności. Kierując się chęcią
zrobienia czegoś znaczącego lub po prostu gestu
wobec kogoś, wybierzesz się w podróż bez rozgłosu,
a może nawet w sekrecie. Około 24 listopada znaj
dziesz się wreszcie w swoim żywiole. Dni pomyślne:

LEW

\9%J 23 VII—22 VIII

23, 24, 25, 26. Niepomyślne: 10, 11, 12, 13, 14.

Szczególnie zaznaczą się w twoim życiu: domatorsko
nastrojony Rak i pełna poświęcenia Panna. Bardziej
ci będą odpowiadać natury ustabilizowane. I one
wolą ciebie od innych, zaś ty w ich towarzystwie
odzyskasz spokój ducha w drugiej połowie miesiąca.
Mimo, że otaczać cię będzie wiele osób, twoje myśli
skupią się na sprawach bardziej prywatnych. Spo
strzeżesz, że w życiu liczą się w gruncie rzeczy
drobiazgi. O planowanej schadzce nie rozmawiaj
przez telefon, bo uszy są wszędzie.

Okołp 10 listopada nastąpi kulminacja korzyst
nych dla ciebie tendencji w sprawach zawodowych,
związanych z karierą i zakresem władzy. Później górę
wezmą problemy sercowe. Zaloty, romanse, wspa
niała i szalona miłość osiągną szczyt 24 i około tej
daty. Dni pomyślne: 15,16,17,18. Niepomyślne: 1,2,
3,4,28, 29, 30. Jeśli masz dzieci, wypadałoby zbliżyć
się do nich i dowiedzieć w jakie kłopoty „wpakują
się” w drugiej połowie miesiąca. O ile pierwszą
dekadę listopada możesz przehulać, potem, a na
pewno po piętnastym skoncentruj się na rodzinie,
miłości, pożyciu seksualnym i swoim zdrowiu, gdzie
wypróbujesz nowe i mądre metody terapii natural
nej. Otrzesz się o ludzi sprawiających wrażenie
bogatych i o arystokratycznych manierach. W lis
topadzie zakończ wszelkie rozpoczęte przedsięwzię
cia.

KOZIOROŻEC
22X11—19 1
Narasta u ciebie siła ekspresji twórczej, która
najmocniej wyrazi się w dniach 10 i 11 listopada.
Rysują się dobre tendencje w małżeństwie oraz
partnerskim działaniu w interesach. Wiadomo, co
dwie głowy, to nie jedna. W karierze, kontaktach ze
zwierzchnikami, jak również w sprawach profes
jonalnych liczyć możesz na łut szczęśęia. Dni pomyśl
ne: 1,2, 25,26,27,28,29. Dni niepomyślne: 13. 14,15,
16. Uważaj, ponieważ znowu może pojawić się stara
miłość. Powróci zainteresowanie, fascynacja i wspomienia minionych dni, ale problemy między tobą i tą
osobą są ciągle aktualne. Jeśli to możliwe, wolne dni
od pracy, zwłaszcza niedziele spędź na wsi. Stare
tradycje należy sumiennie pielęgnować. Nie broń się
przed sentymentalnymi wspomieniami, raczej zgro
madź wokół siebie najbliższych.

PANNA
23 VIII—22 X

<D

Rysuje się pomyślny klimat dla podróży, łączenie
przyjemnego z pożytecznym w interesach, spraw
długofalowych i dalekosiężnych. To do 10 listopada.
Następnie szczęście będzie ci sprzyjać w domu i
rodzinie. Dni pomyślne: 17,18,19,20. Dni niepomyśl
ne: 3,4, 5, 6,7. Trwa twoja dobra passa w dziedzinie
pomnażania majątku. Harmonijne działanie wespół
z członkami rodziny przyciąga dodatkową pomyśl
ność. Będziesz również mieć duże możliwości roman
sowania i podboju serc — na początku miesiąca i
znowu w dniach: 25, 26, 27 i 28. Ciągną ku tobie
pewni siebie, wysportowani szczęściarze — lubiący
sport i gry. Ale może nastąpić pewne rozczarowanie
co do jednej lub nawet więcej osób tego pokroju. Jeśli
się coś skomplikuje w czułym związku około 11
listopada, wszystko da się naprawić 24.

<D

WODNIK
20 1—18 II

W sprawach majątkowych los sprzyja ci coraz
bardziej. Wartość tego co masz, a także tegorocz
nych nabytków wzrasta. Dzięki wyśmienitej moty
wacji uda ci się zrealizować trudne pizedsięwzięcie
zawodowe, a o twoim sukcesie będzie głośno. Zmia
ny w twoim wyglądzie wywarły pozytywne wrażenie
na najbliższych i kolegach w pracy. Mimo to nie
którym twoje poglądy polityczne i społeczne wyda
wać się mogą nieco niekowencjonalne. Pokaźne
dywidendy otrzymać możesz z odległych od domu
źródeł, w których masz udziały. Kontroluj bacznie
dalekosiężne przedsięwzięcia, przynoszące dochody.
Gdy listopad zbliżać się będzie ku końcowi, niewy
kluczone są niespodzianki, krótkie spotkania, a
także jakieś bardzo dobre wieści dla ciebie. Doznasz
wsparcia ze strony twórczych z natury przyjaciół,
obdarzonych też fantazją. Dni pomyślne: 1,2,3,4,28,
29, 30.

WAGA *
23 IX—22 X
Uczestnicz w przygodzie życia, przyjmuj zaprosze
nia, podejmuj przyjaciół. Nie bądź odludkiem. Ra
czej niemożliwa jest pomyłka w tym miesiącu jeśli
idzie o trafność pomysłów co do oszczędności, lokat i
w ogóle operacji finansowych. Dni pomyślne: 19, 20,
21,22. Gorsze: 6,7, 8,9. W tym miesiącu najsilniejszą
może okazać się tendencja poznawania ile to siły
niesie ci Jowisz, szczególnie w dziedzinie twych
osobistych interesów. Planeta ta, władająca twymi
kontaktami z innymi1, gości teraz w twoim znaku.
Będziesz przyciągać szczęście życzliwością, optymiz
mem, zrozumieniem, poszanowaniem „świętych
krów”, wielbionych przez innych. Pogodę ducha
zapewnią ci systematyczne dobre wieści z daleka od
Barana oraz codzienne kontakty z Wodnikiem i
Skorpionem. Ich miłość masz jak w banku. Pielęgnuj
ją i odwzajemniaj.

RYBY
19 II—20 III
Dość pomyślnie uda ci się sprowadzić wielkie
problemy do skali, w której można sobie z nimi
poradzić. Około 10 listopada otrzymasz jasne od
powiedzi dotyczące sytuacji naglących. Około 24 —
możesz zrobić coś niezwykle pomocnego dla swej
kariery. Doskonałych rad na temat twego życia na
arenie publicznej oraz prywatnej udzieli ci Strzelec i
Wodnik. Mars nadal wysyła bodźce o nies [wtyka
nym natężeniu, oddziałujące na sferę twego życia
miłosnego. Decyzję, o utrwaleniu związku, może
teraz powziąć wiele osób spod znaku Ryb, pozos
tających w stanie wolnym. Dni pomyślne: 3,4, 5,6, 7.
Niepomyślne: 17, 18, 19, 20. Obecna sytuacja skłoni
cię do wniosku, że związek w jakim jesteś przestał z
gruntu być przyjazny i interesujący w sensie intelek
tualnym i że pora go zerwać. Jakiś zator szykuje się
około 11, co zahamuje realizację pewnego pomysłu.
Może właśnie jest to chwila, by schronić się gdzieś,
uciekając od natłoku pogmatwanych spraw?

SKORPION
23 X—21 XI
Ogromne szanse, ale tylko dla Skorpionów, które
potrafią wyciągnąć wnioski z dawnych porażek,
zwycięstw i nauk. Zasklepione w swojej skorupie
wyróżnią się znów działaniem destrukcyjnym wobec
siebie i innych. Egoizm i wygodnictwo będzie usprawiedliwiać złożonością natury ludzkiej i swoją
wyjątkową wrażliwością. Te nie wydobędą się z
zaklętego kręgu fałszywie pojętej wolności, litoś
ciwych gestów i przypadkowych pochlebstw. Sukces
i szczęście czeka Skorpiony, które otworzą swój
umysł nawet na krytykę a wrodzony upór wykażą w
konkretnym pożytecznym działaniu. Aż do 29 lis
topada są sprzyjające warunki dla podróży na bliską

(Według Sydneys Omam)

HENRYK LIVOR-PIOTROWSKI

POLSCY BIZNESMENI
Kiedy zaradny rodak biznes ma udany
Z miejsca staje się wokół wielce podejrzany.
To nic, że ciężka praca, ,,smykalka” i zapał...
Każdy szepcze zazdrośnie:
Ten, to się nachapał!
—

—

Patrz pan, jak to się szybko willi dochrapali!
Sprawa to podejrzana, bo skąd tyle szmalu?
Często, nawet w gazecie
źle o takich panach.
Często o nich z przekąsem
na srebrnych ekranach...
—

—

KRUPIER — to zawód do niedawna nieznany w krajach byłego obozu
socjalistycznego. Powstające jak przysłowiowe grzyby po deszczu kasyna gry
spowodowały Konieczność zorganizowania szkół dla przyszłych krupierów. Na
zdjęciu — nauka zawodu w szkole dla krupierów w Ostrawie na Morawach,
gazie zajęcia prowadzą Anglicy.
Fot. PAP/CAF-AP

POZIOMO: 3) belka nośna we
wnątrz skrzydła samolotu; 9) Kyusaku
(zm. 1975) ginekolog japoński; 10) kon
tur, zarys; 11) dziki koń; 12) popołud
niowe przyjęcie towarzyskie z trunka
mi; 13) bajeczny król Celtów; 14) w
podeszłym wieku; 15) przysłowiowy
śpioch; 18) za nim pościg; 21) odprowa
dza zanieczyszczenia; 22) hiszpański
wójt; 23) zwięzła formuła informująca;
26) narodowy demokrata; 29) ustronne
pomieszczenie; 32) skóra owcy; 33) zie
lona na łące; 34) mała szczotka; 35)
orszak, asysta; 36) widmo; 37) stangret;
PIONOWO: 1) busola; 2) niski czło
wiek; 3) przypuszczenie; 4) królowa
■ naszych rzek; 5) bierze udział w roz
grywce; 6) żartobliwie o zdradzonym
mężu; 7) kartofle usmażone w tłuszczu;
8) żyje w czystych wodach; 16) dawna
aptekarska jednostka masy; 17) pol
sko-grecka piosenkarka; 19) pod nim
gondola; 20) wyspa w archipelagu No
wych Hybryd; 23) dominuje w roz
bieranych filmach; 24) np. iglak; 25)
zielony na zupę; 26) rozszerzenie, roz
ciągnięcie; 27) jeden z trzech głównych
rodzajów literackich; 28 ziomek, rodak;
30) książę na Litwie i Rusi; 31) w
muzyce: wszyscy, wszystkie.
„LESZEK”
Litery z kartek oznaczonych cyfrą w
prawym dolnym rogu, uszeregowane od
1 do 44 utworzą hasło, które wystarczy
nadesłać jako rozwiązanie.
Wśród Czytelników, którzy popraw

Ś

nie rozwiążą krzyżówkę (hasło) i wyślą
ją na kartce pocztowej w terminie sied
miu dni pod adresem Biura Turystycz
no-Przewozowego „Alga”, rozlosowa
na zostanie nagroda pieniężna w wyso
kości 100 tysięcy złotych.
Wśród Czytelników, którzy rozwią
żą trafnie pięć paźdiernikowych krzyżó
wek i wyślą hasła wraz z kuponami pod
adresem Biura Turystyczno-Przewozo
wego „Alga”, rozlosujemy nagrodę mie
siąca — wycieczkę turystyczną do Rzy
mu.
Kupony wraz z hasłami należy przesy
łać po ukazaniu się ostatniej paździer
nikowej krzyżówki.
Za prawidłowe rozwiązanie krzyżó
wki z „Algą” z 10 października, nagroda
100 tysięcy złotych, drogą losowania,
przypadła Monice Bednarczyk ze
Szczecinka, zaś z dnia 17 października tę
samą kwotę wylosował Edmund Kalika
z Białogardu. Nasze gratulacje.

—

*

A mnie
nikt nie oskarża, bom człek niemajętny,
Leń, fajtłapa i goły, jak turecki święty...
—
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Biuro Turystyczno-Przewozowe

ALGA
78-520 Złocieniec, ul. Wolności 6

32

telefon: 714-47
„Alga” — jedyne na Pomorzeu re
gularne przejazdy luksusowymi
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• Spółdzielnie produkcyjne i chłppi po
wiatu kołobrzeskiego wykonali plan skupu
zboza w 100 proc., o czym zameldowali
prezydentowi Bierutowi.
• Jeszcze nie zakończyły się rozgrywki
piłkarskie I klasy wojewódzkiej, a Budow
lani Człuchów zapewnili już sobTe pierwsze
miejsce.
• Społeczna akcja odzysku cegły i od
gruzowania Koszalina w październiku zna
lazła właściwy oddźwięk w zakładach pra
cy. Otrzymano 30 tysięcy cegieł i wywie
ziono kilkaset tysięcy ton gruzu.
• W meczu piłkarskim o mistrzostwo I
klasy wojewódzkiej Gwardia Słupsk uległa
Kolejarzowi Szczecinek.
• Dobre jest tegoroczne tempo remon
tów kapitalnych. Ukończono je już w ośmiu miastach województwa. Ogółem na
plan 13.200 izb, do końca września wyre
montowano już 11.820 izb.
• Powiat słupski wykonał plan dosta
wy zboża w 90,1 proc i zwolniony został
tym samym z miarek i odsypów.
• Ukazał się pierwszy tygodniowy do
datek „Głosu Koszalińskiego" — „Głos
sportowca".

p, M ASZyc>

LISTOPAD 1992
Jest okazja umocnienia nowo zawartej przyjaźni,
która potrwa dziesięciolecia.

0

PRZED 40 LATY

Miesiąc wspaniały pod względem spełnienia życio
wych aspiracji. Dane ci będzie przejąć inicjatywę w
sprawach zawodowo-materialnych. Po 10 powiodą
się plany oszczędnościowe i inwestycje. Dni pomyśl
ne: 8,9,10,11. Niepomyślne: 21,22,23 i 24. Około 11
listopada okaż ostrożność w wydawaniu pieniędzy.
Nie pozwól, aby ktoś „opchnął” ci jakiś tandetny
towar. Po 22 listopada może nadarzyć się okazja do
ponownej poprawy czy nawet całkowitego prze
stawienia jakiegoś związku partnerskiego. Zwrócisz
uwagę kogoś z daleka, jakichś nowo przybyłych
szczęściarzy i ryzykantów, którzy zechcą bliżej cię
poznać. Ty z kolei zwrócisz się ku ludziom związa
nym z bankowością, rynkiem papierów wartościo
wych i doradcom finansowym, ponieważ poczujesz
w tym miesiącu, że szczęście ci sprzyja. Daj wyraz
swoim możliwościom.

STRZELEC
22X1—21 XII
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