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11leny, łaadarmerła, pollcla. PwtrelowaN fest fról•lasto I okolice, pn.eczesywane są lasy I 
portł. Pellcla wląłe .cleuk, nlweloaege tohlena z zab6istwem taksówkan:a. Zastnelo· 
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cfanwerła l•st 1 .. .,. JClaala •• Kołuulkowa• bez większego trvdu 111oina kupić na baza· 
ru, taks6wtana mógł zcutnelłć ktM .n,eł•I• lny. 

D Lienniki. radio, telev.i- Redakcja „DB" chce Ci po-
zja tworzą psychozę móc . Jest gotowa pośredniczyć 
strachu. Nie wychodź- w kontakcie między Tobą a 

cie do lasu, Dariusz S. jest żandarmeńą. 

uzbrojony, moi:e być niebez- Postanawiamy o tym zdając 
piecrny - nawołują. Coraz wię- sobie sprawę z sytuacji. w ja-
cej komunikatów i informacji. kiej Dariusz S. się znalazł. W 
Często sprzecznych. sytuacji zaciskającej się pętli, 

W redakcji zastanawiamy rosnącej desperacji, w obliczu 
się, czy i jak moglibyśmy po- być może tragedii, do której 
móc w roLladowaniu tejatmo- może dojść w każdej chwili. 
sfery horroru. Zabił i osierocił Tak myślimy w środę wicczo
troje dlieci? A może tylko zde- rem. Jeśli jest niewinny i ze 
zenerowal i z zabójstwem nic zbrodnią nie miał nic wspólne

wszystkim na niego. Ale środa 
jeszcze nie upłynęła ... 

Zbliża się godz. 2 1. W po
koju sekretarza redakcji odzy
wa się telefon. 

- ,.Dziennik Bałtycki"? 
- Tak, ,,Dziennik", słucham 

pana. 
- Nazywam się Dariusz 

Strzyga. Czy chcecie ze mną 
rozmawiać? Wie pan, o co 
chodzi? 

- Nic koiarz„ nazwiska. Pro-
ma nic wspólnego? Decyduje- go - powinien być na tyle TOL- J " 

my się na apel. W czwartko- sądny, żeby zadzwonić. Wszy- szę mi przybliżyć ... 
wym wydaniu wzywamy go: stkie telefony w redakcji będą - To ja jestem tym dezerte-

1.o\n,cnu - oće-z.wij .:!.'- d~nas\ w czwartek czekały przcde~1. 

Za ,praw4 Dmusta S. po~rocil r~mnc iotn,er - Do W<>J,ka 1rnf1a pe1< ,en procent os,;b, które 

k11.h .samewokk'". Kazda konczy się dla ucie- nie powinny zosta~ wl·1elone. ~lniejszym Lagro-

kiniera źle. DobrLe, je~li tylko aresztem. A jed· żenicm jc~t jedcn wcielony pacyfista niż jeden 

nak udckają . Dlaczego? Jest w armii stara dys- czy dv.·óch chorych psychicznie, którzy z zarepe-

cyplina. ale jest też d • I yt• towaną bronią (trzy-
\ nowy luz. h.umaniza- J e wc,e ony pac ista ••• dzieści sztuk amunicji!) 
J cJa zycra wo1skowego, schodzą z posterunku i 

- Tak, chcemy rozmawiać. 
Sekundę. Poszukam reporte
ra ... 

- Tylko nie nagrywajcie tej 
rozmowy! 

Po chwili do zastępcy re-
daktora naczelnego: 

- Ja nic zabiłem! 
- Kogo? Kto mówi? 
- Strzyga. Ja go nie zabiłem! 

Zabił go Rusek. 
- Jaki Rusek? 
- Z bazaru, tam go pozna-

łem. Powiedział, że mnie stąd 
wywiezie. Zapłaciłem mu pi
stoletem. 

- Czy chcesz się oddać w rę
ce żandanneri i'! 

- Ja go nie zabiłem! To on go 
zabił. On! N a moich oczach. 
Człowieku, czy ty to rozumiesz? 
\Vszyscy mnie ścigają. Ja go nie 
zabiłem! Co mam robić? Mów 
szybko ... 

- Czy jest z tobą ten Rusek? 

- Nie mogę, zadzwonię je-
szcze raz. 

- Na ten sam numer! 
Rozłączy! się. Pól minuty roz

mowy. To byto histeryczne wy
znanie. Zaczął spokojnie, potem 
już krzyczał do słuchawki. Nie
mal spazmatycznie, w szoku. 

Czekamy na ponowny kon
takt, przygotowując się do spe
cjalnego wydania. Upływają dłu
gie godziny. Jest już czwartek, 
robi się jasno. Telefon milczy. 
,,Dliennik" ukazuje się z wcze
śniej przygotowanym apelem. 
Cały dzień znów czekamy przy 
telefonach. DariusL nie dzwoni. 
W tej sytuacji decydujemy się na 
ujawnienie prLerwancj rozmo
wy. Mamy oczywiście świado· 
mość, że mógł to być fałszywy 
sygnał. 

Grzegorz R;biński 
Czytaj teł na str.' 2 · 

a rado 
na 

kapelani. wychowawcy, żołnierz ma w kieszeni jadą do domu ... Nie wiemy, czy jadą zaprowa-
przepustk~ ... Mimo 10 raz po raz • .koty" dają dra- dzić „porządek", czy też udckają na skutek wła-

paka. Wszelkimi możliwymi sposobami. Od pro- snych uwikłań psychicznych. Potem się słyszy: 
stych prób przeskoczenia przez mur, po próby • .Kogo to wojsko bierze?!" - mówi komendant 

e edrynie? 
bardziej wyrafinowane. Liczy się każdy sposób, gdańskiej żandannerii, mjr dr Bogusław Pacek. -
byle skuteczny. A to nie wojsko ... 

.s. .. wolka• • csytal •a str. 3. 

Dziś Gdynia Summer Jazz Days '94 

Czekają na Grega Osby 
Dzisiaj po południu zaczyna 

się wielkie święto dla wszyst
kich mito;ników j1.zzu na Wy
brzezu - o go<lL. 16.30 ulicami 
Gdyni wyrusl}' muzyczny koro
wód inaugurujący frstiwal Gdy
nia Summer Jazz Days '94 . 
Przeł tny najbliższe dni w kilku 
miejscach miasta jednocześnie 
odbywać się będą k mcerty i jam 
sessions. Pierwszą Yielką gwia
zdą festiwalu będzi: Greg Osby 
& Street Jazz, którzy wystąpią 
dzisiaj o godz. 20 w TeatrLe Mu
zycznym. Jeśli są jeszcze jakieś 
bilety to chyba tylko przez roz
targnienie kasjerów ... 

lt, Davis, Louis Amtstrong, Charlie Par· przyznaje, że jego trasy koncer-
kl'r, ThtlonilLS Monk i Duke Ellington". towe_ odbyw~ją się głównie po':3 

Początki muzycznej kariery gramcam1 OJC~~z~y. Amel)'.k~n-
Grega Osby'ego są ściśle zwią- ~ka publiczno.se me akceptu Je Je-
zanc z muzyką funky. Grat ją je- go mezwykli~J n_iuzyk1. . 
szcze zanim wr.tąpil na 1-łarward . Bez wątp1ema Gr~g Osby Jest 
University w celu stu- Jednym z .naJbardLJ~J do3rzałych 
diowania kompozy- sa~sofomstow. SWO Jego pokolc-
cji jazzowej. 111a, zask~~UJą~~m nas pel.ną 

Osby chociaż gamą moz1Jwosc1 1 pomyslow 
urodzony i wy- muzycznych. 
chowany w Sta- ' Pozostał~ g.wiazdy świato-
nach Zjednoczo- wego Jazzu, Jakie ZJadą do Gdy-
n y c h ni to Gary Thomas Exiles Gate 

oraz rewelacyjna grupa Yellow
jackets , którzy będą gośćmi 

kolejnych festiwalowych 
dni. 

stud. 
hcug61owy pro• 

gra• festiwal• pwbll· 
hie•y dzlslal aa 
str. 1 O. Wlęc•I 111· 
foraacll o kolei· 

Nowa płyta Grega Osby wy
dana przez Blue Note Records -
,,3-D Lifestyles" jest mieszaniną 
funky, rapu, jazzu, hip-hopu . 
Jest zgodna z dewizą Osby'ego: 
.,osiągnąć pełne spektrum prze
żyć". Jak sam mówi - gra jazz 
uliczny. Jest jednocześnie pełen 
uznania dla wirtuozów jazzo
wych. 

nych dniach I•· 
prezy poda•y 
takie w i•· 
tn•i•JJII wy· 

Na meczu Argentyna - Nigeria Maradona mia/ być na efedrynie. 
Fot.PAPiCAF- EPA 

"Cokolwiek gram, jest to hold złożony 
postmodemistyc:.nym innowatorvm, któ· 
rzy z/amali kiedyś zasady, by stworzyć no
we br..mienit. M<M'ię tu o takich jak: Mi· 

daal• Hnel 
Fot.stud gnety. 

Badanie próbki A po meczu 
Argentyna - Nigeria 2: l wyka
zało obecność w organizmie 
Diego Maradony efedryn y . 
Specyfik ten znajduje się na li-

B rO WG rn e regaty ście środków dopingujących i 
jeśli badanie próbki B potwier-

W najbliższy piątek, I lipca, o godz. 18 roz- elbląskiego, Trójmiasta i Rosji. Uroczyste za- dzi wynik poprzedniej eksper

poczną się regaty o puchar dyrektora generalne- kończenie imprezy oraz wręczenie nagród zwy- tyzy, FIFA będzie musiała za

go Elbrewery Co. Ltd. Start uczestników nastąpi cięskim załogom odbędzie się w niedzielę, 3 lip- stosować wobec Argentyńczy

z portu w Gdyni, a trasa wieść będzie z Gdyni ca o godz. 12 na terenie jachtklubu w Krynicy ka sankcje dyscyplinarne. Nie 

przez Cieśninę Piławską do Krynicy Morskiej. Morskiej. Tam też na uczestników regat czekać jest to zresztą pierwszy przypa

W regatach uczestniczyć będą żeglarze z woj. będzie beczka pełna piwa. (kp) dek konfliktu „enfant terrible" 
-- ····- - ~ --- -· - -- - ---

światowego piłkarstwa z Temi
dą . Przypomnijmy, że wcze
śniej uwikłany w aferę narko
tykową musiał on opuścić Ita
lię, a w ubiegłym roku „wsła

wi! się" strzelaniem z broni ga
zowej do dziennikarza. 

Na razie, pragnący zacho
wać anonimowość wysokiej 
rangi działacz FIFA mówi o 
wykluczeniu Maradony z mi
strzostw. 

l lipca,pi'[tek, imieniny Haliny i Mariana Pierwsza sesia Rady Miasta Gdańska 

Pogodniltemp. od' 
·. ,, ]3°C do 21°C. Wiatr 

pól,wrno-zachodni do 
zaclwdniego 

umiarkowanr 

B o dl da 
Wczoraf, w ratvs1u, odbyła się pierwsza sesja Rady Miasta 

Gdańska. Wybrano nowe władze. Pnewodnlczqcym rady został 
Paweł Adamowicz, konserwatysta. Wiceprzewodniczącymi, 190• 

dnie z ustalenland koallcylnyml Unii Wolnoścl, Partii Konserwa• 
tywnel I llednoczenla dla lleml Gdańsklel: Tadeusz Glelnert, 
Wacław Ballńskl I TomaSJ Sowiński, 

Przed sesją radni SLD posta
nowili wystawić swojego kandy
data na wiceprzewodniczącego 
rady. Zapowiedzieli natomiast, 
że kandydata UW, PK i ZGZ nie 
poprą . I tak się stało . Paweł Ada-

mowicz otrzymał 32 glosy na 60 
możliwych, czyli były to dokła
dnie głosy koalicji ( UW, PK -
20 radnych, ZGZ - IO), plus dwa 
dodatkowe. Ani radni SLD, ani 
UPR na pewno Adamowicza nie 

• ow 
poparli . Unia Polityki Realnej 
uzależniła swoje poparcie od te
go, czy rada zdecyduje się m.in . 
ograniczyć liczbę wiceprzewo
dniczących z trzech do jednego. 
Rada się nie zdecydowała, zatem 
UPR wystawiła własnego kandy
data - Józefa Tarnowskiego. 
Złote berło, replikę z parla

mentu brytyjskiego , otrzymał " 
więc z rąk byłego przewodniczą
cego RM - Andrzeja Januszajtisa 
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V/ , BYDGOSKA 
( :?.:':', . FABRYKA KABLI 
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OFERU.IE 
KABLE I PRZEWODY 

W CENACH FABRYCZNYCH 
W AUTORVZOWANEJ 

HURTOWNI 
nEKTROTECHNICZNEJ 

Piątek, 1 lipca 1994 r. Cena 4500 zł 

W przededniu wizyty w Polsce, z premierem Francji, Edwa'rdt~ 
Balladurem, rozmawiają Daniel Jubert i Krzysztof Turowski 

- Jedną z form politycznej współpracy mię
dzy Polską, Francją i Niemrami są spotkania 
pomiędzy ministrami spraw zagranicznych w 
ramach tak zwanego ,.trójkąta weimarskiego" 
!nazwa pochodzi od miejsca pierwszego spo
tkania). Czy nie sądzi pan, że takie trójstronne 
spotkania można by podnieść do rangi pre1nie
rów? 

- Sądzę, że ta współpraca, która w ostatnich la
tach rozwija się pomiędzy Polską, Francją i 
Niemcami jest szczególnie korLystna. Odpowiada 
logice, która geograficznie i historycznie nie wy
maga wyja~nienia. Jest skierowana w przyszłość i 
pozwoli nam wspólnie przygotować ro1.szerzcnie 
Unii Europejskiej. Obecnie współpracują ze sobą 
ministrowie spraw zagranicznych. Tą samą drogą 
poszli ministrowie obrony, a ich spotkanie odbę
dzie się wkrótce w Warswwic. Jest to wartokio
wa inicjatywa, ponieważ kwestie obrony mogą 
sf:>n<1tdć "ardrn i~tNny przedmi"t wsp,\rpracy 
pomit,:dLy naslymi krajami. 

A możliwość spotkań trzech premierów? Tego 
rodwju propozycja nic była jeszcze rozważana. 
ale nie widLę najmniejszego powodu. żeby się jej 
sprzeciwiać. Kraje nasze mają jeszcze wicie do 
zrobienia wspólnymi silami. 

- Czy Polska, w której nie występują ani 
problemy etniczne, ani mniejszości narodo
wych. moi.e b)·ć przykładem w pana projekcie 
,,Paktu o stabilizacji"? 

- Polska już była aktywna podczas konferencji 
poświęconej stabilizacji w Europie, w maju bie
żącego roku. Jestem przekonany. że będzie także 
czynnym uczestnikiem dyskusji bardziej szczegó
łowych, które zostaną zainicjowane w zespołach 
regionalnych. Sposób, w jaki Pobka rozwiąLala 
problemy granic i mniejszości. wskazuje drogę, 
którą należy podążać. Porozumienia podpisane 
przez Polskę z jej sąsiadami będą mogły zostać 
włączone do ogółu porowmień tworlących w 
prLyszlości „Pakt o stabilizacji". 

- Jest pan pierwszym od 24 lat premierem 
Francji, który odwiedza Polskę. Jakie formy 
zbliżenia między naszymi krajami wydają się 
panu najistotniejsze? 

Fot. PAP/CAF 
- Specyfika i bliskość stosunków pomiędzy 

Francją a Polską nie jest rLeczą nową. Mają one 
swoje źródło w historii obu naszych krajów. 
Chciałbym przypomnieć, że na przestrzeni burzli
wej historii Starego Kontynentu, Francja i Polska 
nigdy nie stanęły przeciwko sobie. Rzecz to rzad
ka w Europie. Jednakże prLede wszystkim przy
szłość zachęca do zacieśnienia współpracy. 

Mówiliśmy już o „Pakcie o stabilizacji" . Po
szerzenie Unii Europejskiej równie przychylnie 
rozważane jest w Paryżu, jak w Warszawie. 
Wspólnie przygotujemy ten ważny moment, któ
ry zapoczątkuje nowy etap w rozwoju Unii Euro
.pcjskiej . Będziemy mogli tak.le połączyć nasze 
siły w pogłębianiu stosunków dwustronnych. 
Znane są powszechnie więzy kulturalne, które łą
czą Francję 

Dokończenie na str. 3 

„Jeśli potrałiliścle wyzwolić się spod panowania 

komunizmu, toruiąc drogę do ziednoczenia Niemiec ••• " 

z Richardem von Weizsackerem, prezydentem Niemiec, rozmawia 
Roman Warszewski 

- Rychła zmiana na stanowisku prezyden
ta Niemiec jest znakiem pewnego bardziej 
ogólnego procesu, który w tej chwili zacho
dzi w niemieckich elitach politycznych. Z 
areny życia publicznego odchodzi genera
cja, która pamiętała epokę hitleryzmu, a 
przez to szczególnie była uwrażliwiona na 
wielkomocarstwowe ambicje Niemiec. Jed· 
nocześnie pewne skrywane, a jednak cały 
czas obecne poczucie winy tej grupy decy
dentów, pozwalało mieć nadzieję na pewną 
ich przychylność w polityce w stosunku do 
Europy środkowej. Czy nie obawia się pan, 
że - również w obliczu wzrostu znaczenia 
Niemiec na arenie międzynarodowej po ich 
zjednoczeniu - może to teraz uJec zmianie? 

- W Niemczech jest świadomość tej zmiany 
generacyjnej. Nie sądzę jednak, by młodsze 
pokolenie polityków mogło zapomnieć o ciążą
cym na nim historycznym dziedzictwie. My, 
starsza generacja polityków i to zarówno z par
tii rządzących, jak i z opozycji, włożyliśmy 
zbyt wiele wysiłku, by tym nowym, którzy 
przyjdą po nas, zaszczepić inne nawyki i inny 
sposób myślenia . Myślę, że w dużej mierze 
nam się to udało. Wystarczy przejrzeć treść an
kiet, przeprowadzanych wśród niemieckiego 
młodego pokolenia. Jeśli pominąć zradykalizo
wane grupy marginesu, na ich podstawie wyra
źnie widać , iż przełom mentalnościowy już się 

dokonał. Rzecz jasna, jeśli ktoś nadal chce 
wierzyć. że Niemcy z natury są źli i już niejako 
we krwi mają dążenie do hegemonii, trudno 
przypuszczać, by jakiekolwiek argumenty mo
gły zmienić jego punkt widzenia. 

- Bo jest jeszcze druga strona medalu. 
Obok oczywistego e lementu niepewności, 
który zmian a ta może wprowadzić, przynaj
mniej teoretycznie, może ona także posiadać 
pozytywne znaczenie. Rany przeszłości - a 
takie istnieją przecież po obu stronach - tej 
nowej generacji po prostu nie będą już doty
czyć, a przecież ludzie ci winni być hardziej 
wolni od resentymentów i uprzedzeń ••. 

- Właśnie. I dokładnie taki jest mój osobisty 
punkt widzenia. W zmianie pokoleniowej wi
dzę raczej szansę niż zagrożenie . Tym bardziej 
że w Europie środkowej w tym samym czasie 
zachodzi podobna przemiana pokoleniowa. 
Tym nowym Niemcom i - przykładowo - no
wym Polakom powinno być dużo łatwiej roz-

Fot. Jarosław Rybicki 
mawiać ze sobą niż pokoleniom poprzednim. 
Moim zdaniem, tkwi w tym wielka szansa i -
zarazem - wielka nadzieja. 

- W swych wystąpieniach wielokrotnie 
wzywał pan do podobnego pojednania 

Dokończenie na str. 6 
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Notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych z 30 czerwca 

Akcje Kurs Zmiana Obroty C!Z Kurs max/min 
(tys.zł) (proc.) (mln zł) (tys.zł) 

79 -4,8 27,8 nk 11,8 358/41 ' BIG 
BRE l400 -1 4 59 2 15,4 2760/336 
BSK L800 -2,7 91,5 6,7 6750/1610 
EFEKT 201 -9,0 4,6 11,9 1280/58 
ELEKTRIM 845 -0,6 38,7 10,2 2800/320 
EXBUD 131 -5,l 17 6 111 9 485/114 
IRENA 326 -6.9 37 1 24,5 625/32 

4,4 nk 38,8 1200/70 ' KABLE 411 -4,4 
KROSNO 253 -6,3 8,9 35,9 985/49,5 
MOSTALEXP 101 -4,7 14,6 .18,4 280/47,5 
MOSTALWAR 97 oo 5.3 nk 25 9 277/87 
OKOCIM 600 oo 6 9 nk 38 O 1700/257 
POLIFARB 483 -2,6 20,4 14,8 1815/211 
PROCHEM 500 - 16,9 10,8 -

PRÓCHNIK 386 -5,9 2,9nk 16,4 1200/164 
RAF AK O 695 6,9 19,3 20,6 2160/545 
SOKOŁÓWbp 27 -8,5 22,6 24,9 84,5/22 
SWARZEDZ 164 -3,5 7,9 14,2 660/73 
TON SIL 190 o.o 2,8 38 3 830/52 
UNIVERSAL 107 -9 3 38.6 204 670/8 3 
VISTULA 198 0,0 19,I 14,9 750/171 
WBK 850 -2,3 45,9 13,8 1900/320 
WEDEL [525 9,7 28,0 16,4 3300/585 
WOLCZANKAzd 394 0,0 8,9 16,1 1170/146 
ZYWIEC 1920 -3,5 20,8 24,3 3825/309 
OBROTY: 550,2 mld zł 
WIG: 7 792,5 (-1.6 proc.) 
Oznaczenia: prawo poboru Żywiec - 40 tys. zł (spadek o 9,1%),' Mostalexp - 0,1 

tys . zł (0,0 proc .); Mostostalwar - 0,5 tys. zł (spadek o 75%); bp - akcje notowane 
bez prawa poboru: .:d - akcje z prawem do dywidendy; nk - nadwyżka zleceń kup-
na; C/Z - wsk:,inik akcji (cena do zysku). 

PIONF~R: Wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa 
w p;~1wszym Polskim Funduszu Powierniczym Pioneer wynosiła 392,2 tys . zł 
f"1Zrost o 500 zł). Maksymalna cena zakupu jednostki wzrosła do 4 15 026 zł. 

(s) 

o sto Ruch w interesie 
k • • Prospekt emisyjny Par U krakowskiego Banku 

Współpracy Regionalnej 
N . .. W k" . S. A. został 27 czerwca . a wcz~raJ_szeJ sesJ1 , . arszaws IeJ złożony w Komisji Pa

G1eldy Pap1erow Wartosc1owych noto- pierów Wartościowych 
wane po raz pierwszy , na rynku równo-

1 

_ poinformowali przed-
Jegłym, walory Prochemu uzys.~ały stawiciele banku. Zamie
kurs 500 tys. z_l. t~n. o 37.5 proc. mzszy rzają oni wprowadzić do 
od ceny eID1syJneJ (800 tys_._ zł) . . , . · I obrotu publicznego od 3 

Kursy pozostałych akcji naJczęsc1eJ do 4 mln akcji o wartości 
spadały. Wzrosła cena jedynie walorów nominalnej 20 tys. zł każ
Rafako i Wedla , natomiast akcje Mo- da, podnosząc swój kapi
stostalu Warszawa, Okocimia, Tonsilu, tal o ok. 60-80 mld zł. 
Vistuli i Wólczanki oraz (notowane po Obecnie kapi tał własny 
raz ostatni) prawa poboru Mostostalu banku wynosi 261 mld zł , 
Export nie zmieniły ceny. a kapita'. akcyjny 1_89 mld 

Na sesję złożono ponad 33 tys. zie~ I zł._ Kol~Jnym_ kr~kiem bę
ceń; właściciela zmieniło ok. 1 270 tys. dz1e _ubiegam~ się o noto
akcji. Obrót nieznacznie przekroczył wa_me walorow na giel-
550 mld zł. Średnia zmiana ceny wy- dz1e . Bank_ pows_t_ał w 
niosła 3,9 proc. WIG spadł O 1,6 proc. 1991 r., a dz1ałalnosc roz-

Na powszechnym rynku obligacji począł w _styczmu 1992 r. 
b · ł · · d l6 5 Zatrudnia ponad 250 o roty osiągnę Y wartosc pona ! osób i stawia sobie za cel 

mld zL Podrozaly dwa walory, dwa me obsługę klientów głównie 
zmiemly ceny· . . z Polski południowej. 

Według Doroty Boreck1eJ (_B~ Pe- .. Zarząd Espebepe 
netrator) _m_ale o_broty, podobnie Jak_ na SA Holding zamknął 
poprzedmeJ se~Jl, ~ra~ spa~aJ~~Y 1c~ sprzedaż akcji w Transzy 
wolumen, a także niewielka Il?sc akcJJ Małych i Dużych Inwe
oferow~nych na do~rywkach s~iadczą storów. Cena emisyjna w 
o tym, ze realne zamteresowame mwe- Transzy Dużych Inwesto
storów transakcjami giełdowymi jest rów została ustalona na 
ciągle nikle. Pozycja wyczekiwania, 120 tys. zł, a w Transzy 
którą przyjęli inwestorzy, jest może Małych Inwestorów na 
ostrożna, ale nie wpływa efektywnie na 151 tys. zł - podała Ko
rynek giełdy. Decydujący krok należy misja Papierów Warto
do inwestorów strategicznych. ściowych. Wszystkie 580 

(s) tys. akcji zaoferowane 

NBP 
(kurs 

oficjalny) 
,.Max" 
Gdańsk 

Kanto 
,,)(amax" 
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Dział sprzedaży: tel 31 96 14; 31 50 41 w. 272, Ko!por tat z 
dostawą do domu: tel 31 50 41 w. 154. Prenumerata: wszystkie 
ekspozytury „RUCH" S.A., o/Gdańsk tel 41 87 54 oraz urzędy 
pocztowe. 
WYDAWCA: ,,Prasa Gdańska" Spółka z o. o., tel. 31 19 43, prezes 
Tomas.: Hołdys, wiceprezesi Maciej Łopiński i Yann Gontard 80-886 
Gdań.sł.. Targ Drzewny 3n. 
DRUK: Drukarnia Offsecowa ,,Prasa Bałtycka" Pruszcz Gdański , ul. 
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~ -tel. 82-30-68, fax 82-~7. 

dużym inwestorom zosta
ły wykupione. Zamówie
nia złożono na 585 tys. 
akcji. Największe pakiety 
nabyły instytucje: Pol
sko-Amerykański Fun
dusz Przedsiębiorczości 
(135 970 walorów), Po
lish Private Equity I (153 
010), Polish Private Equi
ty II (151 020). Pozostałe 
140 tys. akcji objęło czte
rech inwestorów, których 
zamówienia zredukowa
no o 5 tys. akcji. 

• Od 6 do 20 lipca bę
dą przyjmowane zapisy 
na akcje Siedleckich Za
kładow Drobi arskich 
Drosed S. A. Oferowa
nych jest 310 tys. walo
rów, których cena wynosi 
po 350 tys. zł, a wartość 
nominalna I O tys. zł. 
Przedstawiciele spółki 
nie wykluczają, że je
szcze w tym tygodniu zo
staną podpisane umowy 
gwarantujące zamknięcie 
nowej emisji. Cala emisja 
liczy 540 tys. walorów, z 
tego 200 tys. wydzielono 
dla dotychczasowych ak
cjonariuszy (jest ich 750), 
30 tys. - dla członków 
zarządu (2 osoby), ustala
jąc cenę w wysokości 
100 tys. zł za akcję. 

(s) 

Londyn 
1 dolar 

kurs średni 

Makabryczna 
niespodzianka 

ZawlaltM w rte111lk I ,o· 
newkt 1•••lflkewaH 
włoki Hworoclka 1Hlalł w 
aocy 1e łrecly na c1Wartek, 
w nafle 1wole90 do•u, 
•le1u:anlec Krakowa, 
Właściciel mieszkania od

krył ciało w szafie ok. 23.00 i 
natychmiast zawiadomi! poli
cję. Jak zeznał, przez killka 
miesięcy przebywa! poza gra
nicami Polski i nie ma pojęcia, 
skąd w jego mieszkaniu znala
zły się zwłoki . 

Ciało noworodka przekaza
no do krakowskiego Zakładu 
Medycyny Sądowej, by ustalić 
wszelkie okoliczności śmierci 
oraz płeć i dokładny wiek 
dziecka. 

(PAP) 

I lipca 1994 

Poszukiwanie w gąszczu domysłów 

Dz b broni 
300 iolnleny przeszukiwało gdyński las, aby znaleźć la· 

klkolwlek ślad uciekiniera I leclnostki wojskowej w Demp• 
łowie. Wcześnlel psy 1gublły trop w tym relonle, Znaleziono 
ta• r6wnlei 1ielony, wolskowy dres, Jednakie nie ma pew· 

doba ucieczki żołnierz.a. Więk
szość z obecnych przyjęła za
łożenie, iż Dariusz S . nie jest 
zabójcą taksówkarza. Na ścia
nie wisi zdjęcie młodego chło
paka w galowym mundurze 
Marynarki Wojennej. Spokojna 
twarz oświetlona słońcem . -
Popełni! drobne przewinienie 
w jednostce, ale starał się pó
źniej więcej pracować, aby 
znowu zarobić na dobrą opinię 
- powie mi później jeden z żan
darmów. 

nołci, ii naleial do dezertera. 
Żołnierz, zabierając broń, 

oddalił się z jednostki późnym 
wieczorem. Zszedł z posterun
ku wartowniczego. Zostawi! 
hełm, maskę przeciwgazową i 
list, infonnując w nim, że wra
ca za dwa dni. Prosił jednocze
śnie, żeby go nie szukać i za
pewniał, że nie użyje broni. 

Trzy dni po ucieczce żołnie
rza, w lesie kolo Skarszew za
mordowano taksówkarza. Kie
rowca został zabity z broni te
go samego kalibru, jaką ma 
przy sobie dezerter. Jednakże 
nikt jednoznacznie nie może 
stwierdzić, iż sprawcą tragedii 
jest uciekinier z Demptowa. 
Żołnierz jeden z wielu 
Przed jednostką czekam na 

wyjazd kolumny samochodów, 
którymi żołnierze zostaną za
wiezieni w rejon poszukiwań. 
Slo1ice pali niemiłosiernie . Na 
pobliskim przystanku zbierają 
się poborowi idący na przepu
stkę. - To niemożliwe, żeby 
Darek to zrobił - słyszę prze
bieg rozmowy młodych ludzi 
którzy razem z uciekinierem 
służą w wojsku. - Spokojny 
chłopak z Radomszczyzny 
zaczyna jeden z nich. - Z nikim 
nie rozmawiał na temat uciecz-

ki, chociaż może ktoś coś sły
szał. 

Przez bramę zaczynają wy
jeżdżać samochody wojskowe . 
Jednym z nich jadę po chwili 
w rejon poszukiwań. Teren jest 
bardzo duży. Pokryty gęstym 
lasem z dużą ilością wzniesień. 
Z mapy wynika, iż różnice po 
ziomów dochodzą do 150 me
trów . 

Nie uzbroJeni marynarze są 
rozstawieni co I 5-20 metrów. 
Wśród nich żandanni z bronią 
Na sygnał dowódcy wszyscy 
ruszają w las. Temperatura po
wietrza dochodzi do 30 stopni 
- Przeszukanie m a na celu, 
między innymi, znalezien ie 
chociażby najmniejszego śladu 
- komentuje podpułkownik 
żandarmerii, prowadzący ak
cję . - Portret psychologiczny 
tego żołnierza, który zrobili
śmy po zebraniu infonnacji na 
jego temat, nie wskazuje, żeby 
był zdolny do morderstwa -
kontynuuje oficer. - Jednakże 
trudno jednoznacznie przewi
dzieć , co drzemie w każdym z 
nas - dodaje. 

Żandarmi i policjanci 
W centrum kierowania akcją 

poszukiwań spotykam ofice
rów z Warszawy. Mija piąta 

Radio podaje, iż Dariusz S. 
jest podejrzany o morderstwo i 
że jest niezrównoważony psy
chicznie. - Dlaczego oni wy
ciągają tak daleko idące wnio
ski - pyta ze zdziwieniem sarn 
siebie szef żandarmerii MW. 
Po chwili okaże się, iż infor
macje radiowe pochodzą od 
rzecznika prasowego policji. -
Przecież nie można z chłopaka 
już teraz robić zabójcy - mówi 
komandor Franciszek Rosia-
niec . 

Tragedia 
przy samochodzie 

Od policji dowiedzieliśmy 
się. że sekcja zwłok taksówka
rza wykaz.ala, iż zginął od 
trzech pocisków . Dwóch w 
plecy i jednego w głowę. 
Prawdopodobnie już pierwszy 
był śmiertel ny . Wszystkie 
przebiły ciało na wylot . Kie
rowca by! rozebrany. Tragedia 
rozegrała się w lesie pod Skar-

Kwidzyn 

Nowa 
rada 

- Seim - pierwsze czytanie ustawy · 
; o ratyfikacji konkordatu 

I Zastępcze kłótnie~ Wczoraj odbyło się w Kwi
dzynie inauguracyjne posie
dzenie nowej Rady Miejskiej. 
Jej przewodniczącym został , 
wybrany jednogłośnie, Roman 
Bera, 39-letni dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 8. Wiceprze
wodniczącymi zostali: Ireneusz 
Niziałek, chirurg oraz Jagoda 
Piotrowska nauczycielka. 

W czwartek odbyło się w Sejmie, w obecności prezydenta 
Lecha Wałęsy, pierwsze czytanie rządowego prelektu usta· 

I wy o ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostol1ką a RP. 
I 
I Kluby SLD i UP oraz Koło cia przez Sejm tych propozycji 

szewami, w miejscue znalezie
nia ciała . Taksówkę odkryto 40 
kilometrów dalej . Rzecznik ko
mendy policji powiedział nam, 
iż ślady na miejscu przestęp
stwa wskazują, że zabójca był 
jeden. 
Dowiedzieliśmy się rów

nież, iż w okolicach ulicy Ta
trzańskiej w Gdańsku-Oliwie 
znaleziono ubranie wojskowe i 
beret uciekiniera, a także jego 
niezbędnik. 

Prokuratura wojskowa wy
siała list gończy za poszukiwa
nym Dariuszem S . Jedynym 
powodem tej decyzji jest fakt 
opuszczenia koszar. 

Koniec piątej doby 
Grupy poszukiwawcze w 

środę wieczorem zakończyły 
akcję w gdyńskim lesie . Bez 
efektu . Przez radio płynęły 
meldunki o świadkach, którzy 
ponoć widzieli dezertera w re
jonie Kiszewy. - Takich mel
dunków jest dużo, sprawdzamy 
każdy . Nigdy nie ma pewności , 
który z nich jest prawdziwy -
mówi żandarm dowodzący ak
cją. Zaraz potem zastanawiamy 
się głośno - Czym się żywi Da
riusz S .? - Był taki przypadek, 
że jeden z uciekinierów za
strzelił zająca i gotowa! jego 
mięso w hełmie - opowiada 
pułkownik . 

Na pobliskiej plantacj i tru
skawek są ślady zrywania 
owoców. N ikt jednak nie po
trafi potwierdzić. że był tam 

Malbork 
Ekonomiści 

·U 

władzy 
Wczoraj, na pierwszej sesj i 

nowego samorządu Malborka 
wybrano przewodniczącego 
Miejskiej Rady i burmistrza. 
Obsadę pozostałych stanowisk 
w Radzie i Zarządzie postano
wiono przełożyć na następną 
sesję. 

poszukiwany. - Do tej pory nie 
było żadnego sygnału, aby żoł
nierz kupował gdzieś jedzenie 
- kończy oficer. 

Pokój, w którym ścisłe gro
no ofi cerów dowodzi akcją, 
j est stale zamknięty . Dowódcy 
pracują nieomal bez snu. Puł
kow ni k, k tóry przyjechał z 
Warszawy, prosi o rozwagę 
przy pisaniu tekstu . - Temu 
chłopakowi można zrobić dużą 
krzywdę, jeżeli on nie jest za
bójcą taksówkarza - dodaje . 

Miody, dyżurujący w bu
dynku żandarm odbiera dzie
siątki telefonów. Przed wyj
ściem mówi mi: ,,Nie wierzę, 
że on to zrobił" . 

Taksówkarz ... 
Z żandarmerii do redakcji 

jadę taksówką. Kierowca wy
pytuje mnie o żołnierza. Zmę
czony, staram się nie podtrzy
mywać tematu . W Sopocie po
kazu je mi miejsce, gdzie jego 
koledzy zatrzymali młodego 
mężczyznę, który był podobny 
do uciekiniera . 

- Mój kolega z firmy znal te
go zab itego, to był wielki 
chłop - opowiada taksó wkarz. -
Trudno powiedzieć , j ak to było 
naprawdę ... Ostatnie k ilometry 
pokonujemy w milczeniu. K ie
dy wysiadam z samochodu po 
zakofa-zonym kursie, kierowca 
rzuca na odjezdnym: Nie wie
rzę , że ten chłopak to zrobił. 

Kuba Urbański 

K AJ 
• Od I hpca uruchom1on)' · 

zostaje automatyczny ruch te 
lefoniczny do Chin oraz nie 
których krajów karaibsk.kh. Na 
Bahama numer kierunkowy t 
0-01 609, Barbados, Grenadę 
Jamajkę - 0-01 809, do Pana 
my wykręcamy 0-0507, a de 
Chin 0-086. Oplata za 1 min 

. rozmowy z tymi krajami wy· 
• niesie 66 &75 zł plus 7 proc 
VAT 

SZCZECIN 
Wybrano także delegatów 

do Sejmiku Samorządowego 
Województwa Elbląskiego: Jó
zefa Łukasiaka, emerytowane
go nauczyciela oraz anglistę 
Marka Sitnickiego. 

Następną sesję Rady Miej
skiej zaplanowano na 7 lipca, 
wtedy nastąpi wybór członków 
Zarządu Miasta, w tym burmi
strza i jego zastępców . (CHAN) I 

Mniejszości Niemieck iej opo- zacznie sią „wielka, zastępcza 
wiedziały się w debacie za przy- kłótn ia" , której chciałby unik
jęciem ustawy o ratyfikacji do- nąć . W Senacie, podczas debaty 
piero po uchwaleniu nowej kon- nad stanowiskiem tej Izby wo
stytucji. Kolo PPS wiąże ~prawę bee dokonanej niedawno noweli
z uchwaleniem ustaw związa- zacji Kodeksu Karnego (sprawa 
nych z Konkordatem. Pozostałe aborcji) senatorowie NSZZ „S" 
kluby są za nieodkładaniem de- wystąpili o odrzucenie tej nowe
cyzji do czasu konstytucji. lizacji. By zabiegi usuwania cią-

Na konferencji prasowej w , ży mogły być wykonywane je
Sejmie prezydent Lech Walrsa dynie w zakładach opieki zdro
określil propozycje SLD i UP ja I wotnej , domaga! się Jerzy Cie
ko „swego rodzaju szantaż". Po I ślak. 
wiedział. że w przypadku przyję-

Szefem Rady został Marian „ w Izbie Morskiej ..., 
Cegielski, 50-Jetni mgr ekono- . Szczecinie złożone zostały 
mii , prywatny przedsiębiorca. ; pierwsze odwołania od oglo
Burmistrzem będzie ponownie iszonego J 1 stycznia br. orze 
39-letni Tadeusz Cymański, '. czenia w sprawie okolicznośc1 
także mgr ekonomii, który jest ; katastrofy polskiego promu ko
również radnym . Były to jedy- Jejowo-samochodowe~o „Jnn 
ne, zgłoszone przez radnych r ftcv.-e/iusz •• 
kandydatury. , Złożyły je nun. spolka ze 

(p) glugowa ,,Euroafrica'', czarte (PAP) 

Berio dla Adamowicza 

Prsed1tawiclele lnstytucll kulturalnycła, 11k6ł artystyc1• 
aych, 1towarzysze6 Tr6lmlasta spotkali się w sled1ible 
Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Ratuszu Slaromielsklm, 
by o•6wlł 1tan pny9otowa6 do przypadającego w 1997 I 
reb I OOO·lecla Gdań1ka. 

Uczestnicy spotkania przed
stawili swoje propozycje, które 
następnie rozpatrzy i uporząd
kuje Rada Programowa Komi
tetu 1000-lecia Gdańska. Wio
dącą imprezą muzyczną powi
nien być Międzynarodowy Fe
stiwal Muzyki Organowej w 
Katedrze Oliwskiej, dużą rangę 
mieć będzie Międzynarodowy 
Konkurs Organowy im. J. P. 
Sweelincka. Schola Cantorum 
Gedanensis rozpisuje europej
ski konkurs kompozytorski, 
rozpatrywane są możliwości 
rozpisania konkursu na operę. 

W dziedzinie baletu propo
nuje się m.in. urządzenie w ju
bileuszowym roku festiwalu 
baletowego krajów nadbałtyc
kich. 
Kulminacyjną imprezą ope

rową będzie premiera „Stra
sznego dworu" Stanisława Mo
niuszki najprawdopodobniej 
pod dyrekcją Jerzego Katlewi
cza. Są „przymiarki" do zorga
nizowania na scenic Opery Le
śnej w Sopocie międzynarodo
wego festiwalu wagnerowskie
go . Akademia Muzyczna, która 
w 1997 roku obchodzić będzie 
50-lecie działalności, rozpo-

częla wydawanie serii płyt z 
nagraniami muzyki wokalnej i 
instrumentalnej w wykonaniu 
najlepszych studentów i absol
wentów uczelni . 

W celu rozpropagowania i 
utrwalenia dorobku gdańskich 
kompozytorów przez cały jubi
leuszowy rok odbywać się bę
dą w Gdańsku koncerty z mu
zyką gdańskich twórców, wy
dany zostanie cykl płyt kom
paktowych oraz wydane zosta
ną publikacje na temat działal
ności kompozytorskiej na prze
strzeni lat w Gdańsku . 

Do obchodów włączą się 
Polska Filharmonia Kameralna 
Wojciecha Rajskiego, Cappella 
Gedanensis, Schola Cantorum 
Gedanensis. Organizowane bę
dą koncerty kameralne w wy
konani u uczniów szkól mu
zycznych. 

Czas już najwyższy - stwier
dzono w trakcie spotkania - by 
Trójmiasto miało z prawdziwe
go zdarzenia sal<; koncertową 
przystosowaną do realiwcji na
grań. Proponowano ulworzenie 
fundacji, która zaj ęłaby się 
gromadzeniem pieniędzy na 
ten cel. K.K. 

Dokończenie 1e str. I 
- dwudziestodziewięcioletni Paweł Ada

mowicz, prawnik, radny poprzedniej kaden
cji, konserwatysta. 

- Chciałbym - doda! - by radni wiedli 
ostre nawet spory na sali , a poza tym. wzo
rem parlamentarzystów brytyjskich, nieza
leżnie od opcji politycznych, spróbowali s ię 
zaprzyjainić i razem chodzić na piwo. 

Wiceprzewodniczącymi zostali: Wacław 
Baliński (inż . elektronik z UG. lider miejsco
wego PC) i Tadeusz Gleinert ( sekretarz ge
neralny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego) 
i Tomasz Sowiński (prawnik z UG) otrzy
mując w drugim glosowaniu 41 głosów. Tym 
samym SLD i UPR pozostały - choć nie ra
zem - w opozycji. Będzie to opozycja silna. 

Natomiast koalicja UW-PK i Zjednocze
nie dla Ziemi Gdańskiej jest , jak na razie, 
koalicją słabą, mającą poparcie „na krawę
dzi". Ostatecznie postanowiono, że wybory 
prezydenta i całego zarządu mają odbyć się 
dopiero 7 lipca podczas drugiej sesji RM. Do 
tego czasu nadal rządzi miastem Franciszek 
Jamroż. Barbara Szczepula 

Elbląg 

-Gorączka pierwszei sesii 
Porządek wnoral11•l, I•· 

auguracylnel sesll Rady 
Mfelskiel w Elblągu •I• 
przewidywał wyboru prezy• 
denta I Zarządu Miasta, 

Radni, 24 glosami poparli 
jednak wniosek o wyłonienie 
prezydenta już na pierwszym po
siedzeniu rady. Przewodniczą
cym rady został Sławomir Mali
nowski (Koalicja Elbląska). Wi
ceprzewodniczącymi zostali: 
Grzegorz Witt (Unia Pracy) i 
Andrzej Kempiński (SLD). 

W momencie, kiedy radni 
mieli przystąpić do wyboru pre
zydenta przedsatawiciele Zrze
szenia Komitetów Wyborczych 
,,Łączy nas Elbląg", Stowarzy
szenia Rozwoju Ziemi Elblą
skiej, Elbląskiego Forum Samo
rządowego i Ligii Miejskiej 
wyszli .. . Wobec n iemożności 
wyboru prezydenta (wymagana 
jest obecność dwóch trzech skła
du rady), postanowiono wyłonić 
7-osobowy Zarząd . Do czasu za
mknięcia numeru nie znane były 
wyniki dalszych glosowań. (gog) 

Dwa miesiące po katastrofie 

Trwa ją przesłuchan ia 
Siedem ofiar •alowego 

wypadku autobusowego 
przebywa les1c1e w szpila· 
lach. Wśród nich tny o'"y 
III w stanie barcl10 cltild•, 
Wiele wskazuie, ł• łlechtwo 
w 1prawle ustalenia prq• 
CIJII wypadku, które nad10• 
rui• Prokuratura Relonowa 
w Gdańsku, nie 1ako6czy ,1, 
szybko, 

W Szpitalu Wojewódzkim 
leży czterech rannych. Dwie 
osoby czują się dobrze. Dwoje 
innych niestety nada l jest w 
stanie bardzo ciężkim. Jeszcze 
jedną ofiarą wypadku w stanie 
ciężkim opiekuje się personel 
szpitala Akademii Medycznej . 
Dwoje rannych znajduje się w 
szpitalu na Zaspie o raz w 
Gdańskim Centrum Rehabilita-

cyjnym w Dzierżążnie . Ich stan 
jest dobry. 

- Obecnie przesłuchujemy w 
charakterze świadków ofiary 
katastrofy. Dopiero po zakoń
czeniu przesłuchań wszystkich 
świadków będziemy wiedzieć, 
czy w śledztwie pojawiły się 
jakieś nowe, istotne szczegóły 
- powiedział prokurator Piotr 
Śmiałek . - Wielu z nich wyka
zuje tzw. ,,niepamięć wstecz
ną" i do tej pory nie powiedzie
li niczego rewelacyjnego . 

Jak nas poinformował pro
kurator, nie zgłosili się niestety 
naoczni świadkowie wypadku, 
którzy jechali za autobusem. 
Wciąż trwają badania podze
społów i karoserii autobusu na 
Politechnice Gdańskiej. 

Dariusz Janowski 

I 
rująca prom od Polskich Linii 

: Oceanicznych i Polski Rejestr 
i Statków. ,,Jan Hewei iusz" za-
l tonął 14 stycznia ubI. nad rn
, nem u wybrzeży Rugii w wa 
i runkach sztormu o mocy hura 
' ganu - katastrofa pociągnęła 
śmierć 55 osób, zdołało si1; 
uratować 9 członków załogi 

_ Izba Morska orzekła , że prom 
, tonął w ekstremalnych warun 
· kach pogodowych przy hura
_ ganowym sztormie - do kata· 
strofy przyczyniły się błędy w 
sztuce popełnione priez kapi-

· tana promu 
bp 

·--5 IAT 
'JEMEN 

• Przedstawiciele Północ 
I nego i Południowego Jemenu 
.· podpisali, przy pośrednictwie 
i ministra spraw zagranicznych 
ó, Rosji, w czwartek w Mo 
fskwie porozumienie o zawie 
' szeniu broni. 

NIEMCY 
• Gwałtowne burze z pio

, runami, ulewami i gradem 
~ które przeszły w środę wie
··czorem i w nocy na czwarrek 
;nad niektórymi rejonami Nie· 
fmiec, spowodowały spore 
';Straty materialne. Ranny~'h 
' zostało wiele soób, pioruny 
, wywołały liczne pożarny , 
woda zalała ulice i piwnice 

CHINY 
• W drug1eJ połowie tego 

-roku ludność Chin kontynen 
talnych przekroczy I 200 mln 
i nie zostanie zrealizowane 
zadanie rządu, aby taką licz 
bę mieszkańców osiągnąć do
piero w 2000 r. - podał przed , 
stawicie! Paristwowej Komi 
sji Planowania Chin w 
czwartek w Pekinie. Władze 
,lansują model rodi.iny „2 + 
I" i tylko w niektórych rejo„ 
nach rolniczych dopuszczajij 
dwoje dzieci w małżeństwie 
Polityka ograniczania przym 
stu naturalnego nie zdaje jcd 
nak w pełni egzaminu 

bp 

(QSVPERWPUS 
SAUNY· szyl*o, s,;.jKlnie, 81-23-87 

SPRZEDAM Canna li, stan ide~ny, ~-13-43 
71389 

ZATRUDNIĘ· [ielenie 7.00, ()gama 1 
71217 

ZATRUDNIMY: malarzy pl\ła'Z'f, dekarzy, 47-67-03, 8.00 
• 15.00 

29158 
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.. Wrócicie do cywila i skombin11jecie tak wszyst
ko, :e ::_rohide ::_e mnie dupę isk ... , (l.:: siebie inte
ligenta i pacyfistę. któr.v jest ponad s::,anm żrciem 
ptdkmiym ". · · 

Zbi~niew Uniłowski .. a 
Samowoll..a to jedno l naj

bard,icj nie,rornmiałych dla 
kadry woJsl..owej ,jawisk. We
dług sn:fostwa żand,mncrii i 
jl·dnostcl.. wojskowych, głowy 
naJtęis,ych psychologów mia
łyby wielkie trudnn~ci 1, odpo· 
wiedli~ na pytanie, dlac,cgo 
we wsp1'>łc1c,n) 111 woj,l..u dll· 
choJ,i Jo ucicc,ck. Nie1ro1u
miala je,t motywacja młodych 
ucid.inicrów. 

fia pewien procent osób, które 
nic powinny zostać wcielone. 
Po pucbadaniu przcz wojsko
we komisje lckarsl..ie na ogól 
S<! zwalniani do cywila. Uwa-· 
iam. ie mniejszym 1agroże
nicm jest jeden wciclony pacy
fi~ta, którego rno.i:na zwolnić 
albo nie. nii. jeden c1.y dwóch 
chorych psychicrnic, którzy z 
rnrcpętowan,1 broni,1 (trzydzie
ści sztuk amunicji!) schodz<t z 
posterunku i jadą do domu ... 
Nie wiemy, czy jadą zaprowa
dtić „porqdc\...", czy też ucic
k:iją na skutek w la,nych uwi
l..!J11 psychic,.nych. Potem się 
słyszy: ,,Kogo to wojsko bie
rze?!". A to nie woj,ko, lecl 
komisje cywilne. 

• Gdy Idą do wolska, 111alą pnewainle dzlewl,tnaicle lat. W dowodzie osobistym I w ksląiec:ir:ce wolskowel, Psychlc:ir:nie 
są fednak słabi. Odpowladalą poziomowi ro:ir:wofu emoclonalnego pl,tnastolatka • stwierdza komendant Wydziału Żandar
merii Wolskowel w Gdańsku, mir dr Bogusław Pacek. • Nie 1116wl, o Ich 1.dolnoiclach Intelektualnych, o poziomie lntellgen
cll, sprawnoicl w 111yłlenlu abstrakcyfnym, leu o cechach łlw, dorosloicl, odpomoścl na trudy iyclowe, umlefętnoścl podel· 
mowanla 1a111odJ.leb1ych decpll, o rad1.enlu sobie, kiedy si, pnebywa w oddaleniu od rodziny. 

- UeiccAi i:olnicrzy puy
czyniaj;1 się do osłabiania ar
mii, to w, łom w ,,.l..olcniu. na
ruszanie' dpcypliny - dodaje 
pr,ed,tawiciel i:andarmerii. -
Trudno to pojąć. PrzecieL d1,iś 
z wyjściem na puepustl..ę ża
den tolnicrz nie ma problemu. 
Jak dotąd. bezskutec1,nie szu
kamy przyczyn. Co robić'? 
Ro1mawiam l roJ,icami jed
nego L ucie\...inierów. Są hcz~il
ni. h:h syn od tnech dni jest na 
samo.,..olee. Zamknął się w 
swoim p,.1koju. Pomo..: w ul..ry
waniu jest najwi','kSL) m błę
dem, bo po czternastu dniach 
samowolki st:ije się srrawcą 
prLC'-1','psN a. I mimo że odd:i
nie własnego dziecka w n;ce 
żandarmerii moie nic jest dla 
rodziców wzwiązaniem najlep
szym, to jednak jc'.>t to jedyne 
rozsądne wyj;cie z sytuacji. Je
śli zaś chcą tego uniknąć. niech 
sami zawiozą syna do jednost
ki i nic czcl..ają na nasz przy
jazd. 

Samowolka na ekranie 
- A film pt. .. Samowolka .. *'l 

PrLej:iskrawiony i pokazuje 
Polskę lat rięćdzic,i:1tych. r-.:ic 
mam pretensji do reżysera. 
Sam fakt p<.xlj<;cia tego tematu 
uważam ,a poiyteczny Ohral 
okrutnego traktowania żołnie
rzv dociera do świ:idomośc i 
ty::h. kt6rzy film oglądają. Nie
które sceny są jednak przcs:i
dzone i rornmiem. że należy je 
odbierać svmbolicrnie. bo ma
ją wywoł)wać z:ig:idnienia. 
które w woj~ku występują. Z 
przeprowadzonego przez nas 
cyklu postt,"powań w spraw ie 
naruszania ~tosunków mit;diy
ludzkich nic wynika. by zacho
dzi ly wypadki takie, jakie 
przedsta.,.. iono w filmie. D1,i
siaj nikt tal..ich postaw w woj
sk u nie tolcruje . Dużo się 
zmieniło Także kadra jc~t inna 
- nie ma wątpliwosci major Pa
cek 

Nie w szystkic przjpadki sa
dnmu i - karalnvch - w, natu
r Leń międzylud1kich w·ycho
dz.ą jcdn:ik na jaw. \\lody żoł
nierz. jeśli czegoś takiego do· 
świadczy. zwykle obawia się 
mówić o tym swoim przełożo
nym. \\'pada w depresję i czyni 
wSZ)'Stko. t,y wyj~ć do cywila. 

- Zgadzam się. Ale są i inne 
przyczyny - dodaje szef gd:iń
~ kicj żandarm cri i. - To pro
blem zdrowia psy(:hiczncgo. \\' 
moim odczuciu cvwi\ne komi
sje lckar.;kie nie czynią wszyst
kiego. do czego są powołane. 
Bagatc.:lizują zdrowic psychicz
ne pol~JroW)Ch . Do woj,ka tra-

Kłopoty maminsynków 
Według dowódców jednosh:k 

wojskowych, do armii trafiają 
chłopcy „uksztaltow:ini" przez 
życie w tzw. cywilu. Życic w 
wojsku prz)no~i inne doś,~iad
czcnia. lnac1ej jc~t w domu. ina
czej w wojsku. Tu trteba wsta
wać o szóstej rano. Biegać, bo 
zaprawa poranna. Szybko się 
ubrać ... 

- \\'yJaje się to śmieszne, co 
mówię, ale wiciu marnins,nków 
po prostu sobie z tym nic 'radzi -
zapewnia major Pacek. - Nie 
czołg i rakieta stwarzają im pro
blemy. tylko to. że rodzice za
prowadzili pod samą bramę ko
szar i ze Izami w o,:zach si.; po
żegnali ... W kos,arach jest regu
laminowy rygor. Przede wszyst
kim kłopotów nastręcza zasada 
po~luszeń~twa wobec starszego 
stopniem. W domu synek napy
skuje rodzicom i nic, w woj~ku 
jest za to dysc) plinamic karany. 

Rozkaz to ro:zkaz 

wikgo ... Wieczorem ktoś za
pytał. l..iedy dają kolację. Stra
sznie nas to rozśmieszyło. 
Wied1.idiśmy już, i:e jesteśmy 
w woj,ku. 

Przez pierwsze dwa tygo
dnie on i jego kolcdzy czuli. że 
i.:h mózgi w ogóle nie pracują. 
S4d1.ili, i:e są zaprogramowa
nymi aparatami. Reagowali 
tylko na krzyk i rozkaz. Wła
sną inicjatywę przejawiali je
dynie w sprawie potrzeb fizjo-

- \\'ojsl..owc piosenki wzbi
jały się pod dach dworca -
wspomina rc,erwista. kapral 
Grzegorz N. - Jak barany na 
rzeź wsi:idali do pociągów ko
lejni ohrońcy pol,l..ich granic. 
Strach przed tym. co n:istąpi. 
towarzyszył mi prlez połowę 
drogi. Potem spotkałem dwóch 
takich ja!.. ja. spokojnych i ci
chvch. Zblihlcm się do nich. 
bo. pomysla-lcm, że sam nic 
W) trzymam. Wspólnie zadccy
dowaliśmv o rolluź:nicniu. No i 
uuęto Śię. Wiesz. jak byto 
fajnie? '.\:ajpicrw była jedna logicznych . Zresztą Grzegorz 
hutelka wina: potem druga i ,, dopk•ro po trzech dniach ... Na 
rrzecia. i J..0/ejn,1.._ Srri.Jdkm pyti.Jnic. czy może WJj.{ć do to
.. fi[m ". :-;awet nie wiem, jak akty kapral złośliwie zap1ta1: 
trafiłem do jednostki. .. Fryzjer .. A co chcesz: siusiu czy kup
o mało nie zgłupiał na widok kęT'. 
moich długich \\losów. Potem 
rozchraliśmy się do nag:i i spa
kowaliśmv do worków cvwi\ne 
ubrania. "z łaźni kazali nam 
maszerować do l..ilku stoisk. 
jak w sklepie. Tyk. że nic mu
sicli.śmy płacić . - :-.tasz tu 
spodenki i koszulkę. Co maru
dzisz?! Jak za duże, to i lepiej, 
że nic za małe. Potem moro. -
Za duże? Spicr .. . i sobie je 
skróć! - I tak dalej. Dcnerv.·o
walem się. kiedy kazali nam 
uczyć się jak zawiązywać onu
ce. Coś nieprawdopodobnie za-

Ech, te piękne 
dziewczyny 

żołnierz przed przysięgą nie 
może opuszczać terenu jedno
stki. Bez pozwolenia nie wolno 
mu wyjść nawet poza pomie
szczenia kompanii. - Ale raz 
jcdncmu poszczęściło się - do
daje rezerwista. - Był w cywilu 
kelnerem. a właśnie kadra 
urządzała nad jeziorem jakiś 
piknik. Zabrali go do obsługi. 
Wrócił załamany. Podsmażał 

węgorza, gdy zauważył piękne 

NASZE, ROZM0WY 
nerem ekonomicznym Europy, 
deklaruje swoją gotowość do 
tego, aby stać się od zaraz part
nerem politycznym na równi z 
krajami Europy zachodniej. 
Czy, pana zdaniem, istnieje ta
ka możliwość? Dokończenie :ir:e str. 1 

i Polskę. Jestem szczególnie 
rad z tego. że w czasie mojej 
wizyty odwicdlę Kraków i 
sz:icowny Uniwersytet Jagiel
loński. gdzie ~dę mógł podjąć 
dyskusję z wybitnymi przed-

- Polska ubiega się o wejście 
do różnych organizacji i insty
tucji europejskich. Czy pana 
zdaniem jest już przygotowana 
do tego, aby stać się ich pełno
prawnym członkiem? 

- Polska jest krajem europej
skim i demokratycznym. a 

swoją gospodar
kę rozwija we
dług reguł wol
nego rynku. Jest 
zatem predesty
n ow an a, by 
wejść do Unii 
Europejskiej. 
Osobiście cieszę 
się z tego, że 
złożyła wniosek 
o przystąpienie 
do Unii. Oczy
wiście, Unia Eu
ropejska musi 
przygotować się 
na przyjęcie no
wych członków; 
w szczególności 
krajów Europy 
centralnej i 
wschodniej. W 
interesie wszy 
stkich stron, 
Unia Europej
ska powinna go
dzić pogłębianie 
współpracy z jej 

iC'\WW---" b~!~:~~aniet~k 

Fot.PAP/CAF ważna jest rePremier Edward Ballad11r 

stawicielami kultury polskiej . 
Powinniśmy także rozszerzać 
współpracę w dziedzinie środ
ków masowej komunikacji, ta
kich jak: książka, radio i tele
wizja. Zresztą, jeśli chodzi o 
prasę, to wasi czytelnicy najle
piej wiedzą, ile zostało już zro
bione. 

Nie mogę oczywiście zapo
mnieć o sferze ekonomicznej, 
w której francuskie przedsię 

biorstwa są już aktywne, ale 
współpraca handlowa. przemy
słowa i finansowa powinna być 

nadal rozwijana. 

forma instytucjo
nalna, przewidziana na rok 
1996. 

Polska także musi się przy
gotować na spotkanie z dorob
kiem wspólnoty, który stanowi 
o niepowtarzalności europej
skiej konstrukcji. Jest to trud
ny, ale i niezbędny trening, je
żeli chcemy mówić o powo
dzeniu planów ogólnoeuropej
skich. Rzecz jasna. Unia po
winna pomóc Polsce w proce
sie dostosowawczym. Francja 
do takiej pomocy jest gotowa. 

- Nawet jeśli Polska przy
znaje, że nie jest w stanie stać 
się już dziś prawdziwym part-

- Nie ma najmniejszego po
wodu. aby negować predyspo
zycje Polski do zostania w 
przyszłości prawdziwym part
nerem ekonomicznym Europy. 
Staje się nim zresztą z każdym 
dniem, a umowa stowarzysze
niowa łącząca Polskę i Unię 
Europejską taki stan rzeczy po
twierdza. 

Celem ostatecznym jest włą
czenie Polski do struktur euro
pejskich. Jego realizacja wy
maga jednak czasu. Jak już po
wiedziałem. jesteśmy gotowi 
pomóc Polsce w tym dziele. 

Nie czekając jednak na znaczą

ce postępy na drodze ekono
micznego zbliżenia. powinien 
się nasilić dialog polityczny . 
Dlatego też, wspólnie z kancle
rzem Kohlem, zapropowałem 
niedawno, aby Polska raz w ro
ku brała udział w posiedzeniu 
Rady Europy, która jest szcze
gólnie uprzywilejowanym fo
rum kontaktów na poziomie 
szefów państw i rządów człon

ków Unii. 
- Inwestorzy francuscy nie 

należą do najbardziej dyna
micznych w Polsce. Pod 
względem wielkości zainwe
stowanego kapitału, Francuzi 
zajmują piątą pozycję, wyprze
dzani przez Włochów, Niem
ców, Amerykanów. Jak pan 
wyjaśni to słabe zaangażowa
nie Francji? 

- Uważam, że obecność 
Francji jest znacząca. Francja 
sytuuje się za Stanami Zjedno
czonymi i Niemcami zarówno 
jeśli chodzi o ilość spółek z ka
pitałem mieszanym.jak i o wy
sokość zainwestowanego kapi
tału. W chwili obecnej zainte
resowanie inwestorów francu-

dziewczyny. Jadły, tańczyły, 
pływały, opalały się ... Zrozu
miał wtedy, że życie ucieka, że 
w cywilu p<.)zostawil zbyt wie
le ... Tak go ten widok zaahsor
howal, że spalił węgorza. Wy
pady z kadrą skończyły się. 

Z młotkiem na oficera 
Uciekają. Wszelkimi możli

wymi sposobami. Od prymi
tywnych prób przeskoczenia 
przez mur, po sposoby bardziej 

wyrafinowane. Droga najczę
ściej wiedzie przez zakład psy
chiatryczny. Liczy się każdy 
sposób. byle skuteczny. 

Starszy szeregowy Kowal
ski, dowódca drużyny. Blisko 
rok służby. Raptem znika. Po 
dwóch dniach sam wraca do 
koszar. Kara. Tego samego 
dnia wieczorem truje się tablet
kami. Po odratowaniu odcho
dzi na obserwację do szpitala 
psychiatrycznego. Wraca z 
orzeczeniem: .,Zdrowy i zdol
ny do dalszej służby''. Stara się 
o przeniesienie do innej jedno
stki. co przez kadrę zostaje 
przyjęte z ulgą. Tam wykręca 
kilka podobnych numerów, aż 

skich Polską wydaje się wzra
stać w miarę, jak potwierdza 
się postęp, jakiego Polska do
konuje na drodze do wolnego 
rynku. 

Obecność kapitału francu
skiego jest zróżnicowana i do
tyczy zarówno dużych koncer
nów. jak małych i średnich 
przedsiębiorstw. THOMSON 
przejął fabrykę kineskopów 
POLKOLOR, France 
Tć!ecom posiada udziały w 
spółce, która rozwija sieć tele
fonów komórkowych, MAR
BOT przejął fabrykę produku
jącą makarony. BSN jest 
udziałowcem zakładów mle
czarskich na Woli, banki 
Credit Foncier de France i 
Credit Cooperatif są udziałow
cami banku BISE, działa też w 
Polsce Societe Gćnćrale. 

- Jednakże bilans w handlu 
pomiędzy Francją a Polską za 
rok 1993 był dla Polski ujem
ny, a Francja jako partner w 
wymianie handlowej była do
piero na piątym miejscu. Cre
m u przypisuje pan tę dość 
skromną pozycję? 

- Udział Polski w obrotach 
handlowych Francji z krnjami 
Europy centralnej i wschodniej 
stanowi 30 proc. To prawda, że 
Francja jest 6 dostawcą i 5 
klientem Polski i że wyprze
dzają ją Niemcy, Wiochy, 
Wielka Brytania i Stany Zjed
noczone. Ale przewaga Nie
miec jest w sposób naturalny 
uzasadniona przez czynniki ge
ograficzne. Natomiast wymia
na handlowa między Francją a 
Polską, której wielkość sięga 
8 ,4 miliarda franków, jest zróż

nicowana. 
- COFACE (Compagnie 

Francaise d' Assurance pour le 
Commerce Exterieur) - instytu
cja gwarantująca kredyty na in
westycje francuskie w Polsce -
ocenia nadal Polskę jako kraj 
wysokiego ryzyka, podczas 
gdy specjaliści ekonomiczni 

wres1.cie zostaje przed termi
nem wypisany do cywila. 

Szeregowy Literski jest w 
wojsku trzeci dzień. Nie wy
trzymuje ciągłego wrzasku i 
ganiania. Rzuca się na dowód
cę drutyny z nożem od niezbę
dnika. Po miesięcznej ohser
wacji orzeczenie: niezdolny do 
dalszej służby. Szeregowy 
Szostek ma za sob<1 pól roku 
koszar. Z jakichś powodów nie 
chcą mu udzielić przepustki, 

chociaż rzekomo z wyjazdami 
nie ma żadnych kłopotów. W 
nocy dcmnnstra~·yjnie tnie się 
żyletką - po przegubach. pier
siach. brzuchu. policzbch. Ma 
ochotę także pokiereszować in
nych. Obserwacja w psychia
tryku i do domu. 

Starszy szeregowy Bemow
ski ma w armii pseudonim 
.. Rambo''. Uparty i waleczny. 
Nie boi się nikogo. nawet ka
dry. Według nieoficjalnych da
nych, rzucił się z młotkiem na 
oficera dyżurnego. Zaklina się, 
że u „Skorpiona" nauk nic po
bierał. - Jestem o wiele od nie
go zdolniejszy - mówił o sobie. 
Zyska! tylko tyle, że jako jedy
ny żołnierz pułku nie brał 
udziału w zajęciach strzelec-

twierdzą, że Polska jest kra
jem; który najszybciej zmierz.a 
do gospodarki wolnorynkowej. 
Czy zamierza pan zmienić ~ 
sytuac~? 

- Do tej pory ocena Polski 
przez COFACE odzwierciedla
ła w dużej mierze koszt reduk
cji polskiego długu, jednak 
COFACE zawsze gwarantowa
ła umowy podpisane przez 
francuskie przedsiębiorstwa w 
Polsce, jeśli tylko rząd polski 
albo polskie banki zgadzały się 
na zaangażowanie z ich strony. 

To właśnie ten ostatni ele
ment, jak do tej pory, hamował 
większe zaangażowanie CO
FACE na rzecz Polski. Poza 
tym, COFACE, biorąc pod 
uwagę sytuację ekonomiczną 
w Polsce, właśnie zmieniła 
swoją ocenę, czego wynikiem 

jest zmniejszenie opłat jakie 
· pobiera z tytułu gwarancji 
umów zawieranych w Polsce. 

- Czy jest pan zwolennikiem 
odrodzenia się komisji miesza
nej polsko-francuskiej ds. eko
nomicznych, która ostatnio 
przypomina „Śpiącą królew
nę"? 

- W naszych stosunkach go
spodarczych komisje mieszane 
istniały w czasach poprzednie
go systemu. Uwzględniając 
zmiany strukturalne, jakie do
konały się w polskiej gospo
darce, Francja pragnie utrzy
mywać z Polską, tak jak to robi 
z wszystkimi swoimi sąsiada
mi, stosunki zdecentralizowane 
i zróżnicowane. Kierujący na
szymi krajami powinni bez 
przeszkód spotykać się i oma
wiać mogące zaistnieć proble
my, powinni mieć możliwość 
szybkiego działania w celu po
lepszenia sytuacji bez koniecz
ności odwoływania się do ta
kiej czy innej komisji miesza
nej. Wizyty oficjalne są rów
nież dobrą okazją do rozwija
nia naszych stosunków dwu 
stronnych. 

kich i nie pctnil warty. Nikt z 
kadry nie chciał brać na siebie 
odpowiedzialności za wydanie 
mu broni i amuni.:ji. Trzymali 
go jednak, choć nie wiadomo 
po co. 

Szeregowy elew Matczak 
podciął sobie żyły tydzie11 
przed przysięgą. Przedtem pi
sał jakid podania o zamianę 
siu.Lb)' wojsl..owcj na ... trzy lata 
więzienia. Typowy „git". Byt 
pewien, że więzienie będzie la-

twiejsze. bo go nobilituje. 
Zwolniony tylko na pól roku. I 
z powrotem do armii. 

Starszy szeregowy Jackie
wicz przez cały rok siusiał pod 
siebie, mimo że wcala nie mu
siał. Robił to świadomie. by 
wyjść do cywila. Nocami wy
śmiewany i bity przez kole
gów. Nie JJ9ddal się ... 

Zołnien 
ze stałą pnepustką 

• Każdy człowiek jest inny -
kontynuuje komendant gdań
skiego Wydziału Żandarmerii 
Wojskowej. - Stosujemy indy
widualne podejście do każdego 
żołnierza (nie może być do
wódcą plutonu, porucznikiem, 
chorążym czy kapralem ktoś, 

- Czy przyjeżdża pan do 
Polski z konkretnymi projekta
mi, które chciałby pan nego
cjować z polskim rz,dem, a 
które wład7.e francuskie :zamie
rzaj Il wspierać i rozwijać w 
Polsce: szybka kolej TGV, 
udział francuskiego przedsię
biorstwa TOT AL w procesie 
prywatyzacji polskich rafinerii, 
przemysł samochodowy? 

- Wiele projektów jest nego
cjowanych, niektóre z nich od 
bardzo dawna. 

PEUGEOT pracuje nad 
trwałą współpracą z fabryką 
samochodów w Lublinie. 
RHONE-POULINC pragnie 
sfinalizować wykupienie 
dwóch fabryk sody, OTV pro
wadzi od kilku lat negocjacje z 
władzami miasta Łodzi w spra
wie uzdatniania wody, EDF 

jest kandydatem do zakupu 
elektrociepłowni w Krakowie i 
aktualnie negocjuje tę transak
cję, TOTAL pragnie uczestni~ 
czyć w dystrybucji i przetwa
rzaniu produktów naftowych w 
Polsce. Poza wymienionymi 
projektami istnieje wiele, wiele 
innych, których inicjatorami są 
małe i średnie przedsiębior
stwa. 

- Jak widzi pan otwarcie się 
Francji na polskie produkty. a 
w szczególności pnxlukty rol
no-spożywcre? 

- Polityka handlowa Francji 
generalnie wpisuje się w ramy 
polityki handlowej Unii Euro
pejskiej. Tak więc, w ramach 
porozumienia zawartego po
między Polską i Unią Europej
ską 16 grudnia 1991 roku, 
Francja zgodziła się na szybkie 
otwarcie swojego rynku w 
oparciu o stopniowe, rozłożone 
na okres IO lat, tworzenie stre
fy wolnego handlu. 

Moim zdaniem, głównym 
problemem polskiego rolnic
twa nie jest wymiana handlowa 
czy też bariery inwestycyjne. 
Udział sektora rolno-spożyw-

kto nie wie wszystkiego o swo
im podwładnym), staramy się 
1.ro,.umieć ich. Moim zdaniem, 
przesadne prowadzenie za 
rączkę mija się z celem, ale z 
kolei przesadnie rygorystyczne 
traktowanie prowadzi do ucie
czek, tragedii. Trwa teraz tzw. 
humanizacja życia wojskowe
go. Powiadają, że to grozi roz
miękczaniem koszarowej rze
czywistości. Wcześniej było 

nie do pomyślenia, żeby żoł
nierz nosił przy sobie przepust
kę. Teraz tak jest! W niektó
rych garnizonach mają nawet 
oficjalnie cywilne ubrania, w 
których wychodzą na przepust
ki. Poza koszarami żołnierz 
je~t więc anonimowy. Nie hoi 
się żandarmerii. Z:ipali sobie 
na ulicy papierosa, ,.strzeli" 
piwl..o pod kioskiem, przc.:klnie 
coś pod nosem - nie wzbudzi 
to żadnego zainteresowania. 

Kapelan potrafi dać w 
ucho ... 

Po upad
ku Główne
go Zarządu 
Politycznego 
Wojska Pol
skiego i za
stąpieniu go 
tzw. apara
tem wycho
wawczym 
bramy ko
szar prze
kroczyli ka
pelani. Od
praw i aj ą 
msze, roz
mawiają z · 
żołnierzami, 
uczą ich. a 
kiedy trzeba, 
to nawet i 
karcą. 

- Żyjemy 
w okresie 
przełomu -
zapewnia 
major Pacek. 
- Od negacji 
zachowań 
religijnych, 
które w woj
sku obowią
z y w a I y 
przez cale 
powojenne 
dziesięciole
cia. po obe
cne postawy 
aprobujące. 
Kapel:ini to 
ludzie mio
dli. czujący 
problemy 
wojska, ro
zumiejący 

żołnierzy. Nic spotkałem się z 
formami zmuszania żołnierzy 
przez kapelanów do obowiąz
kowego uczestnictwa w nabo
żeńst;ach. Myślę. że takie zja
wisko nic wystąpiło~ Warto 
może. aby kapelan albo sami 
żołnierze się wypowiedzieli ... 

W izbach żołnierskich w 
jednej z jednostek Pomorskie
go Okręgu Wojskowego - od 
krzyży na ścianach. które są 
symholem nowych czasów, po 
dziesiątki plakatów z wizerun
kiem roznegliżowanych panie
nek ... 

- Te panienki denerwują 
klechę, bo też chciałby u sie
bie taką mieć - zapewnia mnie 
kapral wypoczywający akurat 
po posiłku na łóżku. - A wie 

czego w polskim eksporcie do 
Francji zmniejszy! się z 23 do 
16 proc . pomiędzy rokiem 
1992 i 1993, natomiat limity 
określone dla polskich produk
tów wchodzących na rynek 
Unii Europejskiej na rok 1993 
dalekie są od wyczerpania. Sla
by poziom sprzedaży polskich 
produktów jest bez wątpienia 
wynikiem słabej skuteczności 
lokalnych struktur działających 
w sektorze rolno-spożywczym, 
a także trudności klimatycz
nych. Umowy zawarte pomię
dzy Polską a Unią Europejską 
przewidują, między innymi, 
zerowe stawki celne na pro
dukty rolno-spożywcze w 1997 
roku. 

- Jaką pan widzi rolę dla 
Polski w procesie budowania 
bezpieczeństwa europejskiego? 

- System bezpieczeństwa 
stanowi podstawę przyszłej 
zjednoczonej Europy. Powoła
niem Polski jest uczestniczenie 
w jednym i drugim. 

Jeśli chodzi o bezpieczeń
stwo, wie pan zapewne, że 
Francja wspólnie z Niemcami 
była inicjatorem statusu człon
ka stowarzyszonego z UZE, 
który zaproponowany został 
krajom Europy centralnej, a w 
szczególności Polsce. Od tej 
pory Polska będzie w pełni 
uczestniczyć w debacie na te
mat bezpieczeństwa eropej
skiego, która odbywa się na fo
rum UZE. Z uwagi na sytuację 
geostrategiczną waszego kraju, 
jego wkład do tej dyskusji bę
dzie znaczący. 
Możemy również myśleć o 

współpracy bardziej operacyj
nej w formie wspólnych ma
newrów i ćwiczeń wojsko
wych. Wkład Polski, która tak 
jak Francja, ma duże doświad
czenie w operacjach pokojo
wych, będzie wyjątkowo zna
czący dla ogółu krajów euro
pejskich. 

- Czy jest pan zwolennikiem 
szybkiego wejścia Polski do 
NATO? 

- Debata na temat poszerze
nia NATO nie jest, na dzień 
dzisiejszy , oficjalnie otwarta w 
łonie Sojuszu Północnoatlan
tyckiego, ponieważ uzasadnia-
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pan, co panu powiem? Mam to 
wszystko gdzieś! Dawniej poli
tyczny rządził w koszarach, te
raz kapelan. Niech no tylko 
ktoś spróbuje nie pójść na 
mszę niedzielną! 

- Wielu żołnierzyków zatra
ca rozum - powiada mi jeden z 
księży, k~óremu armia data w 
upominku dystynkcje kapitana. 
- Tłumaczę jednemu, by nie 
uciekał. A on do mnie: ,.Czego 
ty, crnrny, chcesz, czego się 
czepi:isz? !" - N o to dostał w 
ucho. Wielu z nich leniuchuje, 
nie chcą wstawać na niedzielne 
msze. Tak przecież być nie 
może, czyż nie? Albo proszę 
wejść i zobaczyć ich sale. To 
skandal, proszę pana' 

Poniżej pasa 
Szeregowy Banasiak kochał 

samowolki. Raz, drugi i trzeci 
potraktowano go ulgowo. 
Czwart:i ul'ieczka skończvła się 
aresztem. Zamknęli go ~ war
towni. Kazali założyć plecak z 
wagą 20 kilogramów. Rozkaza
no mu robić pompki. Bez k01\ca. 
Chłopak słabi. Kiedy już nie 
mógł podnieść się z podłogi, je
den z wartowników kilkakrotnie 
uniósł go za pas i kołnierz i rzu
c:il o ziemię. Gdy odzyskał siły, 
wręczono mu drugi plecak, który 
miał trzymać w wyciągniętych 
przed siebie n;k:ich. I kolejne 
przysiady ... Potem musiał bie
gać, czołgać się, śpiewać, recy
tować wierszyki. Ai: stracił prLy
tomność. Kiedy pozwolono mu 
pójść do celi, zatacza! się po ko
rytarzu. Dowódca warty przy
woła! wszystkich wartowników. 
- Zobaczcie. ,.koty", młody i taki 
głupi. Zamiast poddać się proce
sowi resocjalizacji. upija się jak 
świnia. 

Aby „ wytrzeźwiał", kazano 
mu się czołgać z „szybkością 
światła". Nie mógł, to dostał w 
podbrzusze kopniaka. Sprnwa 
trafiła do dowódcy pułku. Egze
kutor kary dostał trzy dni aresztu 
z zawieszeniem na trzy miesiące 
za ,.przeprowadzenie musztry 
specjalnej w budynku aresztu''. 
Zgodnie z regulaminem. trzeba 
było ją przeprowadzić przed 
obiektem. Kiedy w jednostce za
częła węszyć ekipa śledcza i roz
poczęto przesłuchania. ,.donosi
ciel'' dostał od dowódcy kompa
nii trzy dni urlopu. Szef zasuge
rował, że może mieć przecież w 
domu coś do załatwienia ... Finał 
tej sprawy odbyt się przed sądem 
w Bydgoszczy. Najwyższy wy
rok - półtora roku więzienia. 

- Kadra nie jest w stanie pil
nować żołnierzy przez dwa
dzieści:i cztery godziny na do
bę, chociaż taki obowiązek i 
zarazem odpowiedzialność na 
niej ciąży - zapewnia major Pa
cek . - Zie stosunki międzyludz
kie to nie tyle problem wojska, 
co specyfika konkretnego sku
piska osób. 

Wojciech Entowski 
PS. Ze zrozumiałych wzglę

dów n:llwiska żołnierzy zosta
ły zmienione. Opisanymi przy
padkami wynaturzeń zajmowa
ły się w ostatnim czasie proku
r:itury wojskowe na terenie 
kraju. 

* Film Feliksa Falka „Sa
mowolka", znany z ubiegło

rocznego Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdyni, 
emitowany był wczoraj w pro
gramie II TVP (przyp. red.). 
Na fot. - kadr z filmu 

laby rewizję traktatu waszyng
tońskiego i pociągała za sobą 
uruchomienie procedur ratyfi
kacyjnych, które w niektórych 
krajach mogą okazać się złożo

ne. 
W najbliższej przyszłości 

,,Partnerstwo dla pokoju" po
zwala na nawiązanie konkret
nej współpracy z krajami Euro
py środkowej i wschodniej. 

- Ostatnio odbyły się ma
newry wojskowe jednostek 
górskich francuskich i polskich 
w Alpach i na $I115ku. Cxy ma 
pan zamiar rozwijać kontakty i 
manewry francusko-polskie? 
Czy możemy brać pod uwagę 
utworz.enie wspólnego korpusu 
na wzór miCS7.8Dych oddziałów 
francusko-niemieckich? 

- Oczywiście. Rok 1994 
nadał tempa naszej współpra
cy, zainicjowanej w 1992 roku. 
Wiele ćwicreń i spotkań miało 
miejsce we Francji i w Polsce. 
Ponad 1500 żołnierzy z obu 
naszych krajów poznało się i 
nauczyło się razem pracować, 
w szczególności na poziomie 
sztabów generalnych. Tego ro
dzaju ćwiczenia będą rozwija
ne. 

Wychodząc poza ramy kon
taktów dwustronnych, możliwe 
jest ich rozszerzenie do ćwi 

czeń trójstronnych z udziałem 
Niemiec, albo wręcz rozszerze
nie ich na skalę europejską w 
ramach UZE. Można też bę
dzie myśleć o zacieśnieniu 
kontaktów z komórką plano
wania przy UZE. 

Idea stworzenia wspólnych 
sił jest ambitniejsza i wymaga 
szczegółowego przygotowania. 
Potrzebowaliśmy lat, aby 
stworzyć wespół z Niemcami 
brygadę mieszaną, a potem 
korpus europejski, ale prawdą 
jest, że przyszłość projektów 
obronnych to tworzenie sił 
międzynarodowych. Jest rze
czą ogromnie ważną. żeby Pol
ska dołączyła do tej inicjatywy. 

Rozmawiali: Daniel Jubert i 
Krzysztof Turowski 
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• 120 baniek w nagrodę • Kabaret I makabrami 

S.peł n1one marzenie 
• • 

• Nie dośC, ie gole, to ies1c1e rude 
• Debiutanci w kamizelkach 

Festiwal opolski od lat sły
nie, nie tylko z wylansowanych 
tam wielkich polskich przebo
jów, ale także z bujnie kwitną
cego życia towarzyskiego. To
czy się ono za kulisami teatru 
im. Jana Kochanowskiego, am
fiteatru oraz w hotelu „Opole". 
Baluje się tam do piątej, szó
stej nad ranem. Można tam 
usłyszeć jak Jacek Cygan z Ry
szardem Rynkowskim prześci
gają się w opowiadaniu kawa
łów. Obaj powtórzyli sukces 
„Wypijmy za błędy" i piosenką 
,,Mrok" zgarnęli Grand Prix i I 
nagrodę premier. Dało im to 
sto dwadzieścia baniek. A to 
już jest suma, za którą można 
pobalować. Kawały opowiadał 
też przesiadając się od jednego 
do drugiego stolika - Krzysztof 
Daukszewicz. Były zdecydo
wanie lepsze od tych opowia
danych na scenie. Może dlate
go, że zasłyszane, a nie wymy
ślone. W hotelowej restauracji 
można też było zobaczyć jak 
kabaret OTTO bratając się, 
wpada w ramiona muzykom z 
,,Lady Punk". Zespół miał w 
Opolu swój wielki come back. 
We wspaniałym występie nie 
przeszkodzi! im nawet fakt, że 
zespól od rana hucznie obcho
dził imieniny Jana Borysewi
cza. Równie hucznie fetowano 
drugiego Jana - Jana Pietrzaka. 
Ten niestety na scenic się nie 
popisał, podobnie jak jego ko
ledzy: Drozda, Smoleń, czy 
profesor Stanisławski. Cieka
wy był natomiast debiutujący 
w Opolu kabaret Kmity z ma-

kabrycznym programem, gdzie 
prezentowano zwłoki, a w po
kazie mody lansowano pętle na 
różne okazje. 

Teraz o prezentacjach kaba
retowych. Polską publiczność 
zachwyciła piosenka Joanny 
Kasperek, laureatki Wrocla
w ia, która ubrana w stary 

płaszcz i skn;:cające się na ko
stkach rajstopy, udając, że nie 
urnie śpiewać opowiedziała o 
pewnym matrymonialnym zda
rzeniu. Ze startujących w kon
kursie nie docenieni zostali ak
torzy: Jacek Wójcicki w ame
rykańskiej peruce i w kilku 
krawatach, które demonstrował 
w czasie refrenu „W końcu je
stem kształconym aktorem", 
piosenką „Obiecali napisać 
piosenkę", nie wyśpiewał nic. 
Natomiast utworem „Szalone 
zwierzę", w którym ogier z 
obrazu Podkowińskiego „Szal" 
wyznaje: ,,coś mi do karku się 
przyczepiło, nie dość, że gole 
to jeszcze rude", tylko trzecią 
nagrodę. Nie dostała nagrody 
również faworytka Wojciecha 
Młynarskiego, aktorka Teatru 
Nowego z Warszawy, Edyta 
Jungowska. Zaśpiewała m.in. 
,,Gdyby babcia miała wąsy, by
łaby ... Wałęsą''. A jej druga 
piosenka, zatytułowana „Zę
by", zdobyta wyróżnienie. Au
torkę obu tekstów, nauczyciel
kę z Wąbrzeźna, Aleksandrę 
Bacińską, swoją nagrodą -

I 
wiecznym piórem, wyróżnił 
Wojciech Młynarski. 

Jeżeli chodzi o modę, to 
wśród pań królowały czernie, 
szczególnie wśród debiutantek 
oraz sukienki na ramiączkach. 
Najlepiej - według ,.Kuluarów" 
- wyglądała Danuta Błażejczyk 
w pięknej, brązowej sukience, 
zapinanej aż do dołu na obszy
wane guziczki. A najgorzej 
Anna Jurksztowicz, która wbi
ła się w koronki i blyszczczącą 
satynę odsłaniając przy tym ra
miona. Szaleństwo pokazała 
tylko Maryla Rodowicz, która 
wystąpiła w indiańskiej kiecce 
i pióropuszu. Za właścicielki 
najlepszych nóg „Kulary" 
uznały teatralną koleżankę 
Edyty Górniak - Katarzynę 
Groniec, żonę Olafa Lubaszen
ki, a także Annę Treter z ze
społu „Pod Budą". 

Wśród panów królowały ka
mizelki, stawili się w nich jak 
jeden mąż wszyscy debiutanci. 
Nie było już tyle męskich, koń
skich ogonów, ale długie włosy 
nadal są modne. W nieco krót
szych niż w zeszłym roku poja
wił się Grzegorz Ciechowski. 
Do swych dawnych wymiarów 
powróci! Zbigniew Wodecki, 
który z upływem lat coraz bar
dziej przypomina Wiesława 
Golasa. Z kitą w ramach żartu 
pojawi! się posiadający niezbyt 
obfite owłosienie - Ryszard 
Rynkowski. Do czapki z da
szkiem miał przyczepioną 
piękną, szpakowatą treskę. 

Ewa Gronkiewicz 

Z kapitanem Tadeuszem Jakubowskim, ieglarz:em, który opłynął dookoła ziemię na jachcie „White Eagle", ;rozmawia Michał hepiak 
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- Podobno żeglarzem trzeba 
się urodzić? 

- Tak mówią, więc coś w 
tym musi być. Moja miłość do ' 
wody objawiła się wyjątkowo 
wcześnie, bo już w okresie 
dzieciństwa i to w specyficzny 
sposób. Nie mając skończo
nych siedmiu lat nauczyłem się 
w tajemnicy przed rodzicami 
pływać. W czasie rodzinnych 
wakacji w OlsztyJ\skiem prze
płynąłem rzekę w poprzek, co 
wywołało u ojca swk. 

- Ładny początek. Czy ma
rzenia o opłynięciu kuli ziem
skiej zaczęły się równie wcze
śnie? 

- Niemalże. Pamiętam jak 
dziś - czerwiec I 955 roku. By
ła to ostatnia lekcja polskiego 
w dziesiątej klasie w „Topo
lówce" we Wrzeszczu. Profe
sor zabrał nas do pobliskiego 
lasu. Lekcja była nudna, więc 
korzystając z okazji siedzieli
śmy z dwoma kolegami pod 
drzewem i snuliśmy plany da
lekiej podróży. Niestety nasze 
partnerstwo okazało się roman
tyczne. Gdy na początku lat 60. 
udało mi się kupić drewnianą 
szalupę z „Batorego", moi 
przyjaciele (których cenię do 
dziś) wycofali się i sprawa 
upadła. 

wyjechaliśmy do Ontario, 
gdzie urodziła się Karolinka. 
Tam podszlifowalem angielski 
i dostałem pracę w swoim za
wodzie. Po pięciu latach poby
tu przekroczyłem średni zaro
bek inżyniera kanadyjskiego, 
moglem więc uszczknąć nieco 
z miesięcznej pensji na budo
wę jachtu. Postanowiliśmy 
więc przenieść się nad Ocean 
Spokojny do Campbell River 
niedaleko Vancouver. Kupili
śmy dom z ogrodem. 

- Właśnie w ogrodzie w 
1986 roku rozpoczął pan sze
ścioletnią budowę „Białego 
Orla". Zdecydował się pan pły
nąć na wschpd, przez Kanał 
Panamski, a nie na zachód. 
Dlaczego? 

- Pozornie dużo prościej by
łoby wyruszyć z Vancouver na 
zachód, przepłynąć Pacyfik, 
Ocean Indyjski, Morze Czer
wone i Kanał Sueski lub doo
koła Przylądka Dobrej Nadziei 
i północnym Atlantykiem do 
Gdyni. Niestety, sprawy ro
dzinne i nasz budżet by tego 
nie wytrzymał. 

Chcia!cm przypłynąć do 
Polski w konkretnym terminie, 
spotkać z rodzicami, krewny
mi, pokazać najmłodszej córce 
moją ojczyznę. Mój ojciec był 
już wtedy chory i w dwa tygo
dnie po mojej wizycie w Gdyni 
zmarł. Widać wszystko było 
gdzieś zapisane w gwiazdach 
w taki sposób ... 

roku wyruszył w wymarzony 
rejs. Jaki był skład załogi? 

- Dwie córki musiały wrócić 
na studia do Kanady, więc zo
stałem z żoną i najmłodszą Ka-' 
roliną. W październiku w Zato
ce Biskajskiej mieliśmy wypa
dek, który opóźnił podróż. 
Łódka położyła się na boku i 
kolo sterowe odbiło w prze
ciwną stronę uderzając żonę w 
rękę. Złamaniu uległy kości 
przedramienia lewego. Założy
łem żonie opatrunek i bez ma
py dotarliśmy do hiszpańskiej 
La Co runy. Tam w szpitalu 
opatrzono żonę. 

- Spóżnił się więc pan na 
„turystyczne" regaty Ameryka 
500. 

- Do Kadyksu, gdzie wszy
scy się spotykali, nie miałem 
szansy już dotrzeć, spóźniłem 
się także na punkt startowy w 
Huelva (miejsca skąd wyruszył 
Kolumb). Przystąpiłem do re
gat około 20 października 1992 
r. na Maderze. Nie uczestni
czyliśmy w klasyfikacji gene
ralnej, tracąc dwa etapy, ale na 
koniec otrzymaliśmy specjalne 
wyróżnienie. Na wyspie La 
Gornera (Wyspy Kanaryjskie) 
w zatoce żywioł morski uszko
dzi! kilka jachtów, m. in. i mój. 
Wyspa ta nie jest najlepsza dla 
łódek, ale regaty były wierną 
repliką podróży Krzysztofa 
Kolumba, który zatrzyma! się 
właśnie tutaj na dwa tygodnie, 
by spędzić upojne chwile z ko
chanką. Potem był San Salva
dor (Archipelag Bahamski) i 
zakończenie imprezy w porc ie 
św. Jerzego. 

minarium w Durbanie, doty
cz4ce zasad bezpiecznego pły
wania w tym rejonie. Dodam, 
że fale są tam do 35 metrów 
wysokości. Dzięki naukom 
udało mi się, za pomocą wska
zań barometru (istnieje pewna 

spę Wniebowstąpienia i Wyspy 
Zielonego Przylądka. Od rów
nika do Kanału Angielskiego, 
tj. prawie trzy tysiące mil mor
skich płynęliśmy pod wiatr z 
falami na pokładzie. W L as 
Palmas został na „White Ea-

,, World Watcn Magazin": Trendy i zakrę~ 

Będąc na politechnice wstą
piłem w 1957 roku do Akade
mickiego Klubu Morskiego. 
Takie to były czasy, pływała 
głównie partyjna elita, studenci 
zaś szorowali i malowali łódki. 
Po trzech latach zrezygnowa· 
Iem z członkostwa w klubie. 
Pracując już w „Elektromonta
żu" w różnych rniejcach w kra
ju - na Śląsku, w Warszawie, 
na Mazurach - wszędzie stara
łem się utrzymywać kontakt z 
żeglarstwem. 

18 kwietnia 1992 roku opu
ściliśmy Vancouver. Biorąc 
pod uwagę warunki klimatycz
ne północnego Pacyfiku, był to 
optymalny termin startu, tak by 
osiągnąć centralne szerokości 
w odpowiednim czasie. Tropi
ki to nie tylko raj dla żeglarzy, 
ale i huragany. 

Tam wysiedli wzięci na po 
kład w Las Palmas uczestnic) 
regat: Austriak, mieszkający w 
Kanadzie i Chorwat. Został z 
nami Amerykanin polskiego 
pochodzenia, z którym miałem 
trochę kłopotów. W marcu 
1993 roku z Panamy żona i 
córka poleciały do domu, aja z 
nieszczęsnym pasażerem po
płynąłem do Australii . W Dar
win spotkałem Stevena Parke
ra, którego prawdziwe nazwi
sko brzmi Gałczyński. O tym, 
że jest synem poety dowiedział 
się dwa Jata temu. 

zależność zm1any kierunku 
wiatrów od wahań ciśnienia at
mosferycznego) przejść „suchą 
stopą". Członkowie mojej za
łogi przeżyli tę podróż pod po
kładem w pozycji horyzontal
nej. 

gie" Amerykanin , a dołączyła 
moja córka Katarzyna ze swo
im kanadyjskim kolegą. 

Jak już wielokrotnie w histo
rii, ludzkość po raz kolejny zna
lazła się na wirażu. Inaczej jed
nak jak w przeszłości, tym razem 
nie dotyczy to tylko jakiegoś po
jedynczego kraju, regionu, czy 
kontynentu, lecz dokładnie wszy
stkiego i wszystkich. Zza tego 
zakrętu może wyłonić się per
spektywa stabilnego spolcczeń
stwa dopasowanego do ekolo
gicznych ograniczeń rozwoju, 
lub - możemy wypaść z toru i 
stoczyć się w czyhającą pod na
mi przepaść. Ten zakręt, suma
ryczny wiraż, składa się z wielu 
pomniejszych zakrętasów i zawi
rowań, a każdy z nich obrazuje 
jakąś witalną tendencję rozwojo
wą. Rozkładając ów zakręt na 
pomniejsze trendy, można zo
rientować się, jak dobrze trzyma
my się nawierzchni i czy przy
padkiem zanadto nie zbliżyliśmy 
się do krawężnika, pota którym 
czyha niebezpiecze1\stwo. Ten
dencje rozwojowe, trendy pełnią 
rolę mierników i wskaźników na 
desce rozdzielczej kierowanego 
przez nas pojazdu. Dzięki nim 
wiemy, czy mamy jeszcze doda
wać gazu, czy też powinniśmy 
zacząć myśleć o hamowaniu; 
także - czy jest jakakolwiek szan
sa, że w naszej podróży zdążymy 
na czas i że się nie spóźnimy. 

Doroczny raport na temat za
rysowujących się aktualnie glo
balnych tendencji rozwojowych 
przynosi najnowszy numer 
,,World Watch Magazin" - mie
sięcznik publikowany w Wa
szyngtonie przez tamtejszy Insty
tut Problematyki Globalnej, któ
rego działalność już od kilku lat z 
okładem, z iście maniackim upo
rem, próbuję przybliżać Czytel
nikom ,,DB". Obok corocznego 
,Raportu o stanie świata" jest to 
druga sztandarowa publikacja tej 
placówki. Kilkadziesiąt wykre
sów, które ona przynosi, stanowi 
jedyny w swoim rodzaju elektro
kardiogram naszego globu. Z te
go elektrokardiogramu jak na 
dłoni widać, z czego powinniśmy 
się cieszyć, a co powinno napa
wać nas strachem i niepokojem. 

Jak wynika z tegorocznego ra
portu obdarzonego dość wymow
nym tytułem ,,Vital Signs", czyli 
(w wolnym przekładzie) ,,Znaki 
życia", najbardziej charaktery
stycznym trendem mogącym 
tchnąć w nas nieco optymizmu 
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jest fakt, że w ciągu ostatnich 19 
lat średnia długość życia, global
nie, wzrosła z 46 lat do lat 65. 
Jest to przyrost przeszło 40-pro
centowy, a więc bardzo duży. 
Zawdzięczamy go przede wszy
stkim upowszechnieniu szcze
pień ochronnych w krajach naj
słabiej rozwiniętych, znacznemu 
wzrostowi produkcji żywności i 
ekspansji opieki zdrowotnej, któ
rej sieć pokrywa już prawie całą 

OKNO 
NA~ WIAT 
POD REDAKCJĄ lOMANA WWUWSKIIGO 

powierzchnię kuli ziemsJ...iej. Ta 
ze wstech miar pozytywna ten
dencja w ostatnich latach pod
szyta jest jednak bard.w smut
nym antytrendem: regionalnym 
spadkiem średniej długości ży
cia. W sposób najbardziej drama
tyczny dał on znać o sobie w Ro
sji i w Ugandzie. W Rosji średnia 
długość życia obniżyła się z 69 
lat do lat 66. 

Niewątpliwym znakiem czasu 
jest także to, iż w porównaniu z 
rokiem 1991 wydatki Organiza
cji Narodów Zjednoczonych 
przeznaczone na utrzymanie sił 
pokojowych w różnych regio
nach świata wzrosły aż sześcio
krotnie. W l 987 roku ,.niebieskie 
hełmy" stacjonowały tylko w 7 
punktach globu; obecnie - aż w 
22. Gdy zestawić to z faktem, iż 
w tym samym czasie liczba gło
wic nuklearnych spadła z 69 480 
do 49 910 oraz z tym, iż w po
równaniu z 1987 rokiem global
na wartość handlu bronią kon
wencjonalną obniżyła się blisko 
trzykrotnie, wylania się obraz 
świata sumarycznie. bardziej bez
pieczne go, co - rzecz jasna -
wcale nie wyklucza istnienia 
wielu zaognionych konfliktów 
regionalnych. 

Inną dobrą wiadomością jest 
wzrost sprzedaży kompaktowych 
żarówek fluoroscencyjnych, któ
re w porównaniu z żarówkami 
konwencjonalnymi zużywają 
czterokrotnie mniej energii elek
trycznej (ile więcej energii po
trzeba do ich wytworzenia, tego 
„World Watch Magazin" nie 
podaje). W l 992 rok.u sprzedano 
ich 132 miliony, w 1993 już 200 

milionów. Jak wyliczono, daje to 
oszczędność energii rzędu rocz
nej produkcji I 8 średniej wielko
ści elektrowni węglowych. O tyle 
mniejsza jest też emisja związ
ków węgla, które zostałyby wy
plute do atmosfery. ,,Ma to - czy
tamy - ogromne znaczenie dla 
ustabilizowania klimatu I prze
ciwdziałania narastaniu efektu 
cieplarnianego". W tych samych 
kategoriach interpretowany jest 
znaczny globalny wzrmt sprze
daży rowerów, która w 1993 ro
ku osiągnęła !08 milionów sztuk. 
Jest to ilo.~ć tr,ykrotnie przekra
czająca liczbę samochodów, któ
re sprzedano w tym samym roku. 

Największym osiągnięciem 
ostatnich lat jest znuriejszenie się 
światowej produkcji związków 
chlorofluorowych, używanych w 
rozmaitych sprayach i dezodo
rantach. Jak wiadomo, gazy te 
mają zabójczy wpływ na ozono
wą powlokę otulającą Ziemię i 
uniemożliwiającą przedostawa

- Na jachcie powiewa flaga 
z klonowym liściem, rodaku z 
Kanady ... 

- Ujm<; to w sposób dopu
szczalny dla ucha Czytelni
ków. Mój system nerwowy i 
stan psychiczny w konfrontacji 
z totalnym i permanentnym 
kłamstwem naszej propagandy 
zaczynał coraz bardziej szwan
kować. Wyprzedzę pytanie -
względy ekonomiczne nie gra
ły tu żadnej roli. Mieliśmy M-5 
na Chyloni i dwa samochody, 
nauczycielka i inżynier zara
biali stosunkowo nieźle. · W 
1978 roku podjęliśmy decyzję 
o wyjeździe na Zachód. Rok 
później dostaliśmy paszporty 
na wycieczkę turystyczną do 
Grecji. Ania miała wtedy 6 lat, 
Kasia 7. Zamiast do Grecji po
jechaliśmy do ambasady kana
dyjskiej w Austrii. Stamtąd po 
pięciu miesiącach trafiliśmy do 
francuskiej prowincji Quebec 
w Kanadzie, a w 1980 roku 

nie się promieniowania ultrafio- I 
letowego do niższych warstw at
mosfery. Od roku 1988, gdy pro- I 
dukcja chlorofluorów osiągnęła I 
swoje maksimum, spadła ona o ' 
60 proc., co nadziej<;, iż w ciągu \ 
najbliższej dekady w ogóle prte- ~
staną być produkowane, czyni i:· 
dość prawdopodobną. " 

Są jednak także zie wiadomo
ści. Nawet bardzo złe. Już 22 mi
liony osób jest zainfekowanych 
wirusem HIV. Tylko w rejonie 
subsaharyjskim rocznie rodzi się 
milion dzieci z odczynem HIV
pozytywnym. Liczba uchodźców 
w skali świata w 1993 rok.u osią
gnęła 19 milionów, co stanowi 
maksimum od czasów zakończe
nia II wojny światowej i kłóci się 
z obrazem bezpieczniejszego i 
bardziej przyjaznego świata. Jak 
się ocenia, blisko 1000 gatunków 
zwierząt zagrożonych jest wygi
nięciem, a wśród nich jest wiele 
takich, których biolodzy jeszcze 
w ogóle nie mieli okazji poznać! 
Negatywów jest tyle, iż na pew
no równoważą one zmiany pozy
tywne. Przy bliższym przyjrzeniu 
się elektrokardiogramowi globu 
może się zatem okazać, że na 
wspomnianym na wstępie wirażu 
wcale nie poruszamy się do przo
du, lecz tkwimy w niezbyt do
brze wróżącym bezruchu . 

- Egzaminem żeglarskim dla 
rodziny był pierwszy etap 
podróży. Jak go znieśli? 

- Na początku było tragicz
nie. Zaraz po wyjściu na Pacy
fik pobujało nas i moje panie: 
Czesia w a i trzy córki padły. 
Stan żony był taki, ~e w zasa
dzie powinniśmy przerwać 
rejs. Zawinąlcm do Port Ange
les, potem do Newport, San 
Francisco i San Diego. Żona, 
chociaż bardzo cierpiała, była 
na tyle przyzwoita, że nie czy
niła żadnych aluzji, dotyczą- , 
cych przerwania rejsu. ia'też 
udawałem wariata, bo można 
by się niechcąca dogadać. W 
końcu udało się nam znaleźć 
odpowiednie lekarstwa i choro
ba morska - jak ręką odjął. Ka
sia boi się dużych fal i znacz
nego przechyłu jachtu, ale jest 
dzielna, tzn. boi się, ale robi 
wszystko co trzeba. 

- W sierpniu zawinął pan do 
Gdyni, skąd 21 wneśnia 1992 

W październiku 1993 odby
łem najdłuższy skok - prawie 
4,5 tys. mil morskich z Port 
Darwin do Mauritiusa w dro
dze · do potudniowoafry . 
kańskiego Durban. Zajęło mi 
to 36 dni. 

- Zbliżamy się do Przylądka 
Igielnego - jego przejście nie 
należy do najbardziej bezpiecz
nych. 

- Żeglarze toczą odwieczny 
spór, który z przylądków jest 
bardziej groźny: Igielny czy 
Horn . Ja na wszelki wypadek 
udałem się na jednodniowe se-

Fot. Micha/ R:epiak 

- Były też momenty kry
tyczne. 

- Tak, bez przesady mogę 
powiedzieć, że w czterech 
przypadkach tylko cud urato
wał nas od pójścia na dno. Na 
Zatoce Biskajskiej w czasie 
sztormu i mgły szedł na nas 
1.50-tysi,;cznik. Jego fala rufo 
wa zalała nam pokład~ a odle
głość od kolosa była na wycią
gnięcie bosaka. Nocą, kiedy 
staliśmy na zatoce przy wyspie 
Bora Bora pękła lina cumuj4ca 
boi i uderzyliśmy dziobem w 
rafę. Na szczęście udało się 
włączyć silnik i wycofać. O 
trzecim przypadku nie będę 
opowiadał, bo to ubliżyłoby 
memu partnerowi, który okazał 
się skończonym ... żeglarskim 
ignorantem i nie opodal wysp 
Tonga wprowadzi! jacht na ra
fę. na której leżały ju ż trzy 
statki. W gradacji ważności 
ostatnie zdarzenie miało miej
sce przy Przylądku Hatteras. 
Ta okolica znana jest z nie
prawdopodobnych burz elek
tromagnetycznych. Tego się po 
prostu nie da opisać. Pułap 
chmur sięgał masztu, a pioru
ny, których były tysiące, moż
na by porównać do ognistych 
leśnych pni. Na koniec zeszli
śmy wszyscy na dól. Moje pa
nie odmawiały różaniec. Łup
nęło w nas prawdopodobnie 
trzy razy. Odczułem dreszcz 
zdychającej ryby smażonej na 
patelni. Piorunochron na ma
szcie stopił się całkowicie . 
Gdyby nie fakt. że jacht jest 
metalowy, byłoby po nas. 

- Wróćmy do podróży. 
- Do Cape Town wpłynęli-

śmy 19 grudnia 1993. Tutaj 
dopadło mnie zapalenie płuc i 
unieruchomiło na prawie mie
siąc. Port był dla mnie jednak 
szczęśliwy, bo wysadziłem na 
ląd nieznośnego pasażera , a 
przyjąłem czterech prawdzi
wych zapaleńców - podróżni
ków: Szwajcara, Norwega. 
Wiocha i Amerykanina, Fanta
styczne towarzystwo. Wzięli
śmy kurs na św. Helenę. Wy-

- Gdzie nastąpiło zamknię
cie pętli rejsu dookoła globu? 

- Wyspy Zielonego Przyląd
ka mijalcm 22 listopada 1992 
roku płynąc na południowy za
chód do San Salvador. Wraca
jąc do Gdyni płynąłem mniej 
więcej na północny zachód i 
zrobiłem zwrot na północny 
wschód. Oba kursy przecięły 
się 27 kwietnia br. (20° OO' N; 
25° 25' W) 

- Zbliżamy się powoli do 
,,domu"." '. " · 

' Jeszcze tylko Cherbourg 
we FrancjCniezapomnianc 
wrażenia z obchodów lądowa
nia aliantów w Normandii i z 
wizyty na ORP „Wodnik''. A 
potem już Brighton w Anglii. 
Kanał Kiloński i te le fon do 
Gdańska do mamy. Do Gdyni 
wpłynąłem 19 czerwca. Praw
dę mówiąc, nie wiedLialcm, że 
tak serdecznie będę tutaj wita
ny. 

- Ile pieniędzy trzeba mieć, 
by przepłynąć jachtem bez ma
ła 47 tys. mil morskich? 

- Na łódkę wydałem 105 ty
sięcy USD. Wyposażenie w 
sprzęt kosztowało mnie 25 ty
sięcy dolarów, a podróż do 
dnia dzisiejszego 22 tysiące 
USD. 

- Ziściło się marzenie. Czy 
uważa pan, że dopiąłby celu 
pozostając w kraju? 

- Prawdopodobnie tak . Sze
reg rejsów polskich żeglarzy 
odbyło się na jachtach klubo
wych za społeczne lub pań
stwowe pieniądze. W Kana
dzie wszystko zrobiłem wła
snymi rękami i własnym port
felem. Było trudniej, ale kom
fort niezależności jest cenny. 

- Czy długo pozostanie pan 
w Gdyni? Jakie są pańskie pla
ny żeglarskie na przyszłość 
smak wyczynu wciąga. 

- Łódka ma obrośnięte dno i 
wymaga krótkiego pobytu w 
stoczni. Z Gdyni chcę wyjść 
nie później niż na początku 
września. W czerwcu przyszlc 
go roku przewiduję zawinięcie 
do Vancouver. A potem ... jak 
siły pozwolą chcę jeszcze po
płynąć na Pacyfik i na Antark 
tydę. 

- Dziękuję za rozmowę 
• .... '°" .,,. ' -- -, , " - .r"':..:_..m.. ~,,11,.~~.~.~.a.:.-;;.;,_,;.;;Jt,4,r ., ,. ~ · -· :. · - - :. -·~ ;-n; · ., .~ · "''.. ....':"'. 

SAMOCHODY sprowa· 
dzam, 248·695 

71348 

BIURO z telefonem odsląpię + magazyn blisko 
Centrum Targowego -Przymorze · tanio, 53·23·78 

30881 

BLACHARlY lakierników, zatrudnię, 25-33-34 
65559 

CEGŁA klinkierowa, tanio. 223·283 

CINQUECENTO 93 r., 32·55·40 

DZIAŁKI, dom nad jeziorem, 56·06·37 

FIAT Uno t,7 diesel 91 r. (0·69) 283-55 

71420 

64209 

68i63 

62887 

FIRMA udziałowca poszuku.~. 31. t0-47 
71429 

GOLF turbo -diesel, 3·drzw;owy 1993, 29·05· t 4 
65411 

HURTOWNIA zatrudni do pracy w charakterze 
konwojenta mięsa i wędlin osoby posiada1ące 
odpowiedni środek transportu. Oferty składać 
telefonicznie pod nr 39·09·32 

28320 

KAFELKOWANIE, remonty, solidnie i termino· 
wo, 43·49-76 

KAFELKOWANIE, 39·05·32 

KOMIS RTV, 20·61-55 

67622 

70998 

31718 

KUPIĘ 126, 90191, 28·59·49 
65513 

MAGISTRA, technika farmacji zatrudni Hurtow· 
nia Kolejowa, tel. 31 ·90·06 

28565 

MERCEDES 200 O. rok prod. 1983, tel. 57-65·07 
71341 

ODTWARZACZ komputerowy Sony sprzedam, 
51·0336 

67038 

PARKIECIARZY zatrudnię, 53-93-71 
71136 

PAWILON przenośny sprzedam, 52-83-89 
71561 

POLONEZA Caro kupię, 51-63-45 
713n 

PRZEDSIĘBIORSTWO zatrudni na umowę -
zlecenie brygadę murarzy, 41 · 76·83 w. 8 288ga 

SEKRETARKĘ zatrudnimy, 57-12·91 
2915211 

SIERRA, Ritmo, 43-47·84 71571 

SKRADZIONO 0·240 GAZ 1371 Tax. Wiado· 
mość za wynagrodzeniem, tel. 32·53-68 11565 

SPRZEDAM pawilon handlowy, 370-981 wie· 
czarem 71338 

SPRZEDAM dom szeregowy, stan surowy 
Gdańsk-Osowa, 52·63·35 

71196 

SPRZEDAM naczepę kontenerową. 25·49·56 
65553 

SPRZEDAM - Mercedes dostawczy 2 szt. ta· 
nio, krzesła drewniane składane, siatka ogro· 
dzeniowa ocynk., powlekana, Gdańsk, 31 ·39 
11, 31·02·54 

28929 

SYRENĘ ku~ę. 53·65·95 
71387 

TARCICĘ, dąb, buk sprzedam. 76· 12-47 71156 

TARPANA sprzedam, Wrzeszcz, Traugutta 5914 
71563 

WŁASNE · duze pieniądze na wakac;e · dzwoń 
nie zwlekaj! 24·88- t 1 

28561 

WRIGLEY Poland zatrudni: młodych, 
operatywnych, dyspozycyjnych. Wyma
gania: samochód osobowy, telefon, za
mieszkanie - Trójmiasto. Spotkanie kwa
lifikacyjne - piątek 1.07.94 r. godz. 14.00 
• 17.00, 530-211 w. 426." Promor", 
Rzeczpospolitej 4 · pawilon "C" 

22585 

ZATRUDNIĘ wyktadziniarzy, lei. 47-62·22 w. 
17-08 28939 

ZATRUDNIĘ murarzy, 24·86·10, 10.00 • 15.00 
31819 

ZATRUDNIMY do dystrybucji. Wysokie zarobki. 
Kontakt tel. 10.00 ·14.00 20·43·69, oprócz so
bót i niedziel 

71449 

2WIR, 27-01-02 
65308 

Panu 
Profesorowi dr. hab. med. JERZEMU DYBICKIEMU 

Kierownikowi I Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej AMG 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu tragicznej 

śmierci SYNA 

71906 

MACIEJA 
składają 

Członkowie 
Oddziału Gdańskiego Towarzystwa 

Chirurgów Polskich. 

Nie szukaj Zbyt daleko! 
Blisko Ciebie jest wspaniałe • powietr1.e, czysta woda om moc atra.ktji! 

$· ~~~ IP!!IWl!łt!:• 
Zaprasza swoich 111ilych gości do Kaszubskiego Ko111pleksu 

WypoczynkoU'ego ''Burczybas" w Dzierżqźnie k. Kurtuz. 
W~cxln!Olre w różnych 1ermlrulch już oo 7 lipca, 

Dla młodzieży CAMPING I KATEGORII. czyste jezioro i tereny rekreacyjne. 

ZAPRASIAMY 
Informaąe I 5P!'l.OOaŻ skierowafl; 

GDAŃSK, HeweUusza8, tel. 31-43-16, 31-12-15 DZIERŻĄŻNO, tel. 81-26-56 
.: .. rn1 

WIELKA WYPRZEDAż !!! 
ODZIEŻ SKÓRZANA DLA 

CAŁEJ RODZIN 
NIE CZ.KAJ 
NA J•SIEŃ 

TERAZ 
KUPISZ 

DO 

Z1pr••zamy 
1-3 VII '94 r. 

w godz. 1000·20"° 

Gdynia, Studium Nauczycielskie 
ut. Władysława IV 58 

Gdańsk, Pałac Młodzieży 
ul. O arna 56 1 ~ 
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Ze wspomnień Kazimierza Kowalkowskie o 

c 
ieY.klu z pokolenia 
lat 20. dane b) to na 
l)Ch ziemiach, głęho

ko pm:or ... nyLh wojną - pr,c
iyć 1. k iycic w jcdn) m do
mu To s1i; uJato Ka1im1er10-
v. i Kov.alkowskicmu, h. kie
rov. n1kowi s,koly w Żell
~1a,\ka1:h. Odwiedzam go po 
ral "ll'il) *, b\ I} m ra1.em za
głębić <,ię \I.I! wspomnieniach 
z '9-ł5 roku ... 

.. l'oJ koniec stycznia \\ ic
cwrami ~l)Chać było wtedy 
grrnwt armat spod Elbląga i 
Malborb Ojciec Kazimierza. 
nau.:zycicl. v. arunkowo jako 
Pol.1k Jopus/1.;Lony do nau
cza 1a" miejscowej niem1ec
k1eJ szkole, sądził iz to już 
v.}lwoknic ... \\'ciąż co dzit:ń 
mu,iał meldować się w pla
cowce S1.,:hupo I policji po
rz:+dko\\CJ I\\ Ri;biekzu. Ka
nk i starszy brat łlen!') k tym
c,a,em prz) goto\\ali kryjów
kę na ~tryl·hu, na przejście 
frontu. Szkoła nic działała, a 
buJ, nek ,tuż\ ł Wehm1achto
" i Jalo kosi ary. Jednoc;tk i 
k watt:rujące zmieniały się, te 
zluzow:ine wycotyv. ały sic; na 
Gdańsk prlt:l Ulkow:.. Tą tra
są "ędrov. aly też z chrzęstem 
gą~icme czołgi i ciągniki ar
rnatmt:. 

Wla;1.i1.idami Żclislawek 
b) I ród Ile) demannów. Pani 
Ht:ydemann z dziećmi. 
forg1cm i S1cgrid, już ewaku
ov. ala ;.ię na zachód. W pala
C} ku pozostał mąż i d1ied11c -
Hans Gut:nter. Pewnego dnia 
pod posiadłość podjechało 
l...1lka aut m~ narki wojennej 
Chłopcy zza firanek ohserv. o
v. ah. jak na auta załadowano 
dob,tt:k samego v..łaściciela. 
Skąd w Żelisfa .... kach marv
narka wojenna. czyli Krieg
smarine? Otóż latem 19-1-ł ro
ku w ,.Danziger \'orposten" 
ukazał ,ię artvkul o bohatcr
~k1ch W)CZ)ll3Ch przebywa
jącego .... Gdy ni dowódcy 
okn;tu pod\l. odnego. którego 
Fuehrt:r od1.naczyl Krzyżem 
Żelaznym z Mieczami i Bry
lantami ... Plxlwodniak ów na
zy al ~ię Hey de mann, daleki 
kre\\ ny. v.. ięe Hans Gucnter 
lkydemann wybrał się do 
Gd.:, ni, hy go poznać. Teraz. 
" obli~ ?u k lrsk i. ro ~,~· prz:, 
dało! Pt)pfledmo z majątku 
\\ yprov. ad zono 80 krów w 
stronę Zula\\. z nadzieją na 
ev..akuację ~tatkiem z Sobie
ste\\ a. Kernie robocze i do 
brvczd.:. -ł.:! sztuki. zarekwiro
" a!o woj~ko. 

\\' Żelislawkach pozo:-.tali 
rohotnicv rolni. Prawdziwi 
1 'iemcy: jak określa KaZl
mit:rz. zgermanizowani gdań
szczan ie. \\ reszcie Polacy 
prze:-.iedlcni spod Pucka i 
Skarszew. Wśród Polaków 
pamięta rodzinę Potrykusqw, 
zakwatercmarni w ~1alych Ze-

miesiąc po jej 
urodzeniu, mie
szkańcy Monako 

mogli wreszcie zobaczyć uro-
czą twarzyczkę Pauline Grace 
Maguy. córeczki książniczki 
Stefanii i Daniela. Ciemne 
wioski, błękitne oczy, śliczny 
uśmiech na powitanie życia -
oto Pauline. siostrzyczka ma
łego, jasnowłosego Louisa, 
który niedługo skończy dwa 
lata. 

.. Odkąd Pauline jest z na
mi" - zwierza się Daniel - ma
rny wrażenie, że przeżywamy 
sen na jawie. Dla Stefanii i 
dla mnie jest to spełnienie 
wszystkich marzeń. Możemy 
teraz mówić o ,.naszych dzie
ciach". Wydaje mi się, że jest 
w tym coś bardzo poważnego, 
jakaś wielka odpowiedzial
ność. Louis i Pauline sami 
zdecydują o swej przyszłości, 
ale my chcemy dać im te war
tości, które przekazali nam ro
dzice". 

W albumie rodzinnym 
nowy rozdział 

Obok fotografii raczkujące
go Louisa pojawia się pierw
szy uśmiech jego siostrzyczki. 
W tydzień po urodzeniu. Pau
line przybyła do Cios Saint
Martin. gdzie rodzice przygo
towali jej pokoik obok pokoju 
braciszka. ,.Sami go urządzili
śmy. ozdobiliśmy kolorowy
mi firaneczkami, ustawiliśmy 
kołyskę i białe szafeczki" -
opowiada miody ojciec. 

Stefania sama zajmuje się 
córeczką, kilkakrotnie wstaje 
w nocy, ahy ją nakarmić i 
ukołysać. Ale Pauline jest tak 
samo grzeczna jak jej brat. 
Śpi jak aniołek i woli śmiać 
się. niż płakać. ,.Każdy się ro
dzi z określonym charakteren: 
- stwierdza Daniel. - Nasi 
znajomi zdumiewają się, j'.1k 
miły i grzeczny jest Louis. 
Jest on także sportowcem. tak 

lislawkach, w jeJneJ izbic; 
n~jstarszy syn sypiał w p1w
nic1ce pod pod!ogą„.Inn,1 ro
dzin:1, przymusowo osicdlonil, 
byli Czaplt:wscy. Był tt:i. Nic
siolnwski, teraz rniestkająl'Y 
w Tczewie. Wpadły mu .1-.ic
dyś widły do młocarni. dcwa
stuj,1c urqdzenie. na co nie
m1Ccki ekonom, wrzeszc1,1c o 
sabotażu, wezwał gesta
po ... Telefon podsłuchał oj 
ciec Kazimierza. ostrzt:gając 
nieszczęśnika: - Uciekaj. jui. 
po ciebie jadą! - Ale dokąd? 
~al jednak nura i gestapo go 
me rnalazlo. Przeżył wojnę. 

Nie wszyscy Niemcy za
chov.. ywal1 się wrogo wobec 
Polaków. Przychylna była ro
dzina Heydemannów. Nie
miec Otto Loeschmann, go
rzelany. zbit:rając na tzw. 
\\'HW I Pomoc Zimową I dal 
się przekonać, 'i.e 
wielodzietnym 
Potrykusom przy
dałaby się kro
wa ... Przywiązano 
więc biedakom 
krov.. inę do klam
ki, bo miała to 
b)ć niespodzian
ka. 

\\'e wsi w do
mu dla robotni
ków sezonowych 
Jo 194-ł roku 
kwaterowali jeńcy 
serl:iscy. Po Ser
bach zak watero
wa no robotnice 
przymusO\I.C z 
Rosji, głó\l. nie 
matki z dziećmi. 

- To bvl:l twier
dza! - mó" i Kazi
mierz Kowalkow
ski o kompleksie 
zabudowań „dwór - szkoła -
gorzelnia". W szkole mieściło 
się stanov. isko dowodzenia. w 
pałaqku sztab armii z gene
rałem \\'eissem i lazaret polo
wy. Przed szkolą stało 7 ar
mat. w tym dwie przcci\\pan
ccme, a 8 cięi:kich dział zaję
ło pozycje za szkolą. Armaty 
sprzed szknly prowadziły 
ogień w kiernnku ~falyc:h Żc
lislawek i Świetlikowa. Ka
zik w pamiętniku napisał. że 
1 O marca strzelały raz po 
raz„.Z budynku ,Lkol:, \,prost 
na fronr w Rc;biek.ru "yru
szali i:olnierze drużynami, 
obładowani bronią i „panzer
faustami" na sowieckie czoł
gi. Przed szkolą przechadza! 
sic; żołnierz z przenośną ra
diostacją. :--;adlecial samolot z 
czerwonymi gwiazdami na 
skrzydłach i zaczęto go 
ostrzeliwać z czterolufowej 
armatki Boforsa. Zawrócił. Po 
południu z parku przy pałacy
ku wytoczyły się dwa czołgi. 
podjeżdżając na pagórek. 
skąd oddawszy kilka strzałów 
- zawracały. Około 16 oba 

• • I I 

c70\gi, jako straż przednia i 
tylna, konwojowały do Gdań
ska odwrót generała Weissa i 
jego pr,.ybocznych. 

Katik i lkniek z okienka 
na ~tryc:hu obserwowali bieg 
wydarzeń. Zachodzące słoi1cc 
błysnęło chyba w soczew
kach ... - Chłopcy, zejdźcie na 
dól! - 1.awolal ojciec i urato
wał im życie, bo oto rozległ 
się huk, budynek zatrząsł się i 
pól metra od okienka eksplo
dował sowiecki pocisk. Nagle 
przeraźliwie zawyła ,.katiu
sza" i Niemcy, panicznie bo
jąc się tej nowej broni, 
umknęli do piwnic. 

Bój trwał. Na godzinę 
przed północą Niemcy ewa
kuowali artylerię. Pól godziny 
po północy ustały odgłosy 
bieganiny na szkolnym 
pcxlwórzu, ustala strzelanina -

i zapanowała cisza ... Okolo 
drugit:j w nocy ktoś wszedł do 
~nxlka szkoły i zaczął strzelać 
bez celu. To był sowiecki 
1wiad! O czwartej nad ranem 
11 marca usłyszeli okrzyk po 
rosyjsku: - Siejczas wycha
dit' ! - Panowie, towarzysze, 
nie strzelajcie. my jesteśmy 
Polacy - zawołał ojciec. - Pol
ska rodzina! - A Giermańcew 
zdieś njet? Dowodził zwia
dem sierżant rodem z Litwy. -
Co macie. to schowajcie - do
radza/ rzeczowo. A potem po
kazał im - i darował - świeżo 
wydrukowane, pierwsze od 
lat pohkie pieniądze. 

Rosjanie zerv.·ali z pałacu 
flagę, wyrwali z niej nienawi
stny znak - swast)kę. - Ma
masza, dawaj czto ni budź bie
lawo! - kazali pani Kowal
ko\\ skiej zaimprowizować 
polski sztandar. Zawisł na 
maszcie. Zajęli pałac, szkolę, 
gorzelnię, i nie szli dalej. 
Wciąż ich przybywało. W go
rze I ni zainstalował się so
wiecki major. miał stąd widok 

, D n1 p 
jak ja. Gdy towarzyszy nam 
podczas rajdów samochodo
wych. zawsze chce usią~ć na 
miejscu kierowcy i trzymać 
kierownicę swymi małymi 
rączkami". 

Pauline zdobyła serca 
całej rodziny, ale przede 

wszystkim brata 
Louis był początkowo nie

co onieśmielony tą nową 
istotką. ale bardzo pn;dko po
kocha! siostrzyczkę i nie wyo
braża sobie życia bez niej. 
,,Louis zachowywał się wspa
niale wobec Pauline - opowia
da ojciec. - Początkowo był 
pełen rezerwy, z daleka 
podziwia! siostrzyczkę, lecz 
nie śmiał jeszcze jej pocało
wać. Potem nagle coś się w 
nim wyzwoliło, wziął Pauline 
w ramiona i zaczął ją cało
wać. Dla rodziców bardzo 
wzruszający jest widok 17-
miesięcznego chłopczyka, 
który tak wyraża swą miłość". 

Patrząc na pierwsze zdjęcia 
tej dziewczyneczki nietrndno 
zrozumieć, dlaczego dziadek, 
książe Rainier, ciotka Karoli
na i wuj Albert, natychmiast 
ulegli jej czarowi. 

To szczęśliwe życie ro
dzinne jest dla Stefanii źró
dłem pogody i równowagi du
chowej. Nic już nie powinno 
stanąć na przeszkodzie, aby ta 
historia zakończyła się jedy
nym możliwym rozwiązaniem 
- jej małżeństwem z Danie
lem. 

Wybraniec księżniczki 
... Dźwięk przenośnego te

lefonu odrywa Daniela od je
go marzeń. W ciągu sekundy 
ojciec maleńkiej Pauline, 
przechadzający się samotnie 
nad brzegiem morza, staje się 
na powrót dyrektorem Watch 
Jnvestigation Protection, 
agencji ochrony, którą utwo-

rzyl przed rokiem. Ten miody 
mężczyzna, który rano razem 
ze Stefanią nachylał się z czu
lości ą nad kołyską dziecka, 
znów przybiera stanowczą po
stawę spieszącego się bizne
smena. Zanim wsiądzie do 
swego białego „Harleya Da
vidsona", musi jeszcze wydać 
polecenia współpracowni
kom. Tego dnia ich zadaniem 
jest zapewnienie bezpieczeń
stwa wyścigu Grand Prix. 

W tydzień po narodzinach 
Pauline. Monako przeżywało 
inne wydarzenie - wyścig 
Formuły I. ,,Automobilklub w 
Monako powierzy! mojej fir
mie ochronę rajdu. Mam dzie
sięciu ludzi w terenie" - mówi 
Daniel. Jego spokój kontra
stuje z gorączkową atmosferą 
panującą na trybunach. Oto 
wzór rygorystycznego profe
sjonalisty, młodego szefa 
przedsiębiorstwa, który chce 
osiągnąć sukces. ,,Jestem am
bitny, ale nie jest to ambicja 
osobista - mówi Daniel. - Po 
prostu chcę walczyć dla mo
ich dzieci w tym chaotycz
nym świecie. w jakim żyje
my. W moim zawodzie odnaj
duję równowagę i utwierdzam 
się w roli odpowiedzialnego 
ojca rodziny". 

Daniel ukrywa niekiedy 
swe uczucia 

.,Usiłuję być wymagający 
w stosunku do siebie, a więc 
także wobec innych. Tym, 
którzy mnie nie znają, mogę 
się wydawać zimny i wynio
sły". To tylko pozory. Jego 
hliscy dobrze wiedzą, jakie 
kryją się w nim skarby czuło
ści. jak bardzo troszczy się on 
o swą rodzinę. Daniel pragnie 
zachować swój tajemniczy 
ogród, to schronienie, jakie 
mu daje posiadłość Cios Sa
int-Martin. Tam jest w całej 
pełni tym troskliwym ojcem, 
który wstaje w nocy, aby uko-

na niemieckie okopy w Ulko
wach. 

Zastrzelili prosiaka, kazali 
upiec. - Ale dym będzie wi
dać z komina - martwiła się 
pani Kowalkowska. - Nicze 
wo, my uże Senslau I czyli 
Żelislawek - G.K. I Gierm,tn
com nie otdadim! - usłyszała 
w odpowiedzi. 

Ojcu wydal major odręcrnc 
zaświadczenie, 1.e z niego Po-
1 ak i nauczyciel, i należy 
,,okazat' jemu pomoszcz". 
Ale na tym jakby idylla się 
skończyła. Podpity żołnierz 
zapytał ojca o godzinę, a gdy 
ten z kurtuazją wyciągnął ze
garek - wyrwał mu go z ri;ki· -
Dawaj czasy! Okradziony po
wędrował ze skargą. Major 
zarządzi! zbiórkę w trójszere
gu. - Katoryj eto był'? - To 
ten! Złodziej miał na przegu-

bach obu rąk sporo czasomie
rzy, w kieszeniach też ... Za
mknięto go w piwniczce. Ale 
pod wieczór był już na wolno
ści. Pito na umór, więc major 
zdesperowany przejechał v. 
gorzelni serią z pepeszy po 
zbiornikach spirytusu. Trunek 
wycieki... Tymczasem za 
rzeczką Bielawką widać było 
w zapadającym mroku nie
mieckich żołnierzy. Padały 
pojedyncze strzały .. .Tu, w że
li sław kach, II Armia gen. Fie
dunińskiego. wchodząca "' 
skład Il Frontu Białoruskiego, 
utworzyła jakby wysunięty 
klin. Trwał wciąż zacięty bój 
o Tczew i Trąbki Wielkie. 
Tak zapamiętał Kazik, lat 16, 
dzień 11 marca l 9-ł5 roku 
Myślał, że już po wszystkim, 
że nadeszła upragniona wol
ność - ale czekały go naza
jutrz nowe ix:rypetie ... O t; m 
innym razem. 

Wysłuchał i zanotował 
Grzegorz Kurkiewicz 

* Poprzedni odcinek wspo
mnień zamieściliśmy w „Rej
sach" sprzed tygodnia (red.) 

I n 
łysać małą Pauline, który nig
dy nie wyjdzie z domu rano 
nie pobawiwszy się z Loui
sem, który kilka razy w ciągu 
dnia telefonuje do Stefanii, 
aby dowiedzieć się, jak się ma 
rodzina. Nieraz rezygnuje z 
lunchu w towarzystwie bizne
smenów, by spokojnie spoży1. 
posiłek ze Stefanią. ,.Malo kto 
wie, że Stefania jest znakomi
tą kucharką!" - chwali księż
niczkę Daniel. 

Cechu je go również ów ty
powo śródziemnomorski hu
mor, który nadaje życiu lek
kość. 

11Nie wszyscy przyjaciele 
sq całkowicie 

bezinteresowni" 
- m ówi Daniel z pewnym 

rozczarowanie m. Nadal 
wszakże wierzy w szczerość i 
uczciwość. Wielu spośród 
tych, którzy podkreślają jego 
wybuchowy temperament, nie 
potrafiło odkryć w nim tej 
niezmiernej wrażliwości, któ
ra buntuje się za każdym ra
zem, gdy ktoś nadużywa jego 
zaufania lub próbuje zranić 
jego bliskich. ,,Rodzice nau
czyli mnie szacunku dla in
nych ludzi i dla danego sło
wa" - podkreśla Daniel. Przy
wiązuje on także dużą wagę 
do więzów rodzinnych. Brat 
jego, Alain, bierze udział we 
wszystkich jego przedsię
wzięciach. Starszy o pięć lat, 
z wykształcenia ekonomista, 
czuwa nad równowagą finan
sową interesów. Niedawno 
przystąpili obaj do budowy 
luksusowej rezydencji powy
żej portu Monako, pośród ga
jów oliwnych. Niedaleko stąd 
znajduje się ich rodzinny dom 
w Beausoleil, małym mia
steczku położonym na wzgó
rzach Monte Carlo. 

Ada Jankisz 

CH 
„Ahoj. bute.ka rumu n 

umrz) ka skri) ni. " Pogod 
żeglarska, wi itr i ~'<H'Cl', wiec 
w w\obrami wsti;puję na ,hy 
botliwy pokl.Ld, n,lfUsL.1]4 
dom.:nę adr1 r,tla , w ad1to 
wcj red. l>ziam'11 .\ero 
trzdmy 1111 argun ,'nt, z1. j,,ch 
ting, sport eksldut)' "•1y, Il, 
zara,cm s1k1>ł,1 hon łom, Po 
mnę, jak w klubie Sto,111 
Gda1iskiej :rat ali pou 1.1g l. 

ledwie ocio~ani L 1'upcy - k.1 
dluhowcy, i jak po l' lt' ~Lk , 
kniowym po B,tlt}kJ ml-i ,·r„ 
li manier! Jui. nic mow1~ u 1. 

kazach i nakazad1 oparty1.h ra 
żeglarskiej tradycji, j 1k gw1 
zdanie, niechybnie prz)r1 ,1 

ce złą pogo<lę, ale ile t.1kt,1 
trzeba np. prZ\ ,tt.'rN, tł 
dyna dziewczyna \\ zalooz.: 
musi iść sJU,iac „na Y.anty'"> 

Wspoli.ycit: prLU 2-l gPd11-
ny na dohę w '11esie n hl'CJ 
jak klatka, wymag· tere, co 
!czy u pod,taw dzentdme1 
rii: us,anow,mia praw inny1.h 
do odrobiny int\rnno i. siu 
zcnia Życzliwą pom<"''ł ,' t, 
że uśmiechu na v. et do de; 
gry. Z wlasneJ s!ahosct. gdy 
prL)jdzie spłacić tLW Janinę 
Neptunowi. albo gdy kuk
amator pr1y pali n•ak,1ron 

Zejdźmy teraz na l.1d Tak 
że turystyka g<'rska czyr. z 
kmiotków i prL ~tako\\ a') 
kratów du1.hJ. Nic p1,lt, o tq 
wyczynowe;, pueL „T' we 
kic jak Czomob'1or1a. ho H 
znam tylko z filn1tw, I ·c.t o 
rozkosznym łail.'riu Lt' , .. hm-

num on anu 

Należę, jak wiadomo, do 
piewców dobrego samopoczu
cia, jednego z warunków suk
cesu i radości życia. Rejestruje; 
jego przejawy i stawiam za 
wzór. Na własny użytek uku
łem nawet powiedzonko, któ
rym w chwilach obniżonego 
poczucia wartości własnej 
(mówiąc wprost: gdym życio
wo sflaczały) dźgam sieh1c, 
jak konia ostrogą, zmuszając 
do galopu. Powiedzonko doty
czy mojej glęhi. a raczej głębi 
mego pisania: .,jestem głęboki 
jak talerz do zupy". A że teraz 
gwałtownie przeszliśmy od 
szczękania z zimna zębami do 
spływania potem. upały rozta
piają mózg i rozleni\\ iaj:1 rękę, 
tak ie nawet nie chce się jej 
wyciągnąć po napój chłodzący 
(a cóż dopiero piórol) - przy 
kład dobrego samopoczucia 
działać może rzcczvwiścic 
orzeźwiająco i pobudż'ać ener· 
gię życiową. Toteż szukałem 
go pilnie. 

I znalazłem, nawet niedale 
ko, bo w gdańskim piśmie li
teracko-artystycznym ,.Tytuł", 
w rozmowie pani Joanny 
Chojki z panem Władysławem 
Zawistowskim. Mowa tam 
m.in. o tegoż pocnacie .. Ptak 
w sieci dalekopisu·· Pani 
Chojka: .. To p,>cmat-summa, 
»Ziemia jałowa« twojego po
kolenia'' ... Pan Zawistowski. 
,,Debiutowaliśmy bardzo wy
raziście" ... I nic zająkną! się 

NE 

1rn,ka do ,1ehroniska. na peł
nym lL,z1c, w kilka osóh. Po 
harkon<''>l<lLh czy Gorcach. 
lici. ,Jtysfakcj1, a zarazem 
up.:w.1i. nia się o braterstwie 
w orltczu gór doświadcza się, 
gdy "'f.ai:.,cy pod górę, mijając 
,chodzących, witają się 
u ,miecl'cm i krótkim „dzień 
dnor)'°' 1 Rytuał obow1ą,.uje 
ba \\ zglc;du na wiek, płeć, a 

1 lipca 1994 

Umiera obyczaj i jest kolejny 
dowód na przerwanie ciągło
ści kulturowej między pokole
niami Polaków. 

Są to imponderabilia, dro
biazgi. ale służę przykładami 
bardziej serio. Piękne słowa 
polszczyzny, cale bogactwo 
składni - ustępuje ujednolico
nemu bełkotowi. Tzw. twarde 
słowa, te na k ... i eh ... , powta
rzają się v. nim czi;ścicj, niż 
„shit" lub „Scheisse" czy inne 
„mcrde" u równolatl..ów na 
Zachodzie, a sq o wiele brutal
niejsze. Ubóstwo mowy łączy 
się z jej nasyceniem ponad 
miarę neologizmami, kalkami 
z (1hcych ję,yków alho niepo
radnością w rodzaju „będ,ic-

skich w tym smak, by bry
zgnąć sprayem na odnowioną 
właśnie elewację i wypisać ,J 
lowc Big Cyc!", albo urwać 
buławę pomnikt>wi Sobieskie
go. Dla eksperymentu wpuść
cie na Wawel fanów takiej 
,.Lechii" po meczu z „Craco
vią". obojętnie czy wygranym 
czy przegranym - a z katedry, 
z zamku, ba, ze Smoczej Jamy 
nic ostoi sic; kamień na kamie
niu. 

Komu zadedykow;1ć te bia
dania? Rodzice sądzą, że ich 
obowiązki kończą się na wik
cie i opierunku, na kupieniu 
roweru z bajerami, kolumn al
bo kompaktu. Reszt,1 powinna 
zaJ,IĆ się szkoła ... Szkoła ma 

Suita na tema~ wycnowawcze 
nawet przynalczność partyJm1 
Ten obyczaj, jak pałeczka 
~zlafcty .i x 100, był przt·ka
lywany z pokolenia na poko
lc1 1e, i 1.ira1 hylo jasne. kto 
je,• czlow iek1em gór. a kto cc
prt•m. 

I oto, 1,, L, rika! \\ \Cieczki 
podwo,one autokarari'1i z kli
m I) uc ją pod s,1mo podnóże 
<•ory, ot,ozy i kolonie. startuj:1, 
a to n„ Sokolicę w Pieninach, 
a to n1 Turbacz w Gorcach 
t,tk, Juk na spacer po dcpt:iku. 
Z bL tdk4 lOca-coli v. torbie z 
toli•, ze ~luchawkami walk
mena na uszach i gumą-balo
nową w rębojumie Grupy ta-
1,.,e m1JaJ,J s1i;- w ponurym mil
l Lcn i u Napotkany na trasie 
tJr)sta autentyczny, w spra
n) 11 sk fandrze i poobijanych 
ł>uciorach. gdy grzecznie po
zdro\\ 1 - hu<lz1 jeno pusty 
ś'11,1ech ~i.:zym Don Kichot. 

my potrafili na dzień dzisiej
s1.y ... ". W ustach polityków! 

Nikł niczego nie czyta; kil
ka stron z „Krzyżaków" czy 
.. Chłopców z Placu Broni" za
dane przez rodzica jest odbie
rane jak straszliwa katorga, 
jak szarpanie ciała rozżarzo
nymi ci;gami. Dysleksja i dys
grafia, czyli dukanie i bazgra
nie zamiast czytania i pisama, 
szerzą sic jak di.urna. a jest to 
przecież konsekwencja gapie
nia się godzinami na głupawe 
przygody Kaczora Donalda i 
jemu podobnych Nadmierna 
konsumpcja TV wywołuje 
alergię na sam widok ksiąiki. 
może z wyjątkiem bryków i 
komiksów. 

Wiele pokoleń przed nami 
odczuwało pietyzm dla piękna 
i zabytków. Gdyby było ina
czej - nie przetrwałyby tylu 
wieków. Dla naszych milusiń-

program nauczania i nic poza 
tym jej nic obchodzi. Czy zre
sztą pani wychowawczyni ma 
wpływ na postawc; np. szesna
stolatka z zawodówki? Zna on 
życic nic gorzej od niej. z zy
ciem płciowym wl.1cznie. 

,.Dzieci kochają teraz zby
tek. Są ile wychowane, pogar
dzają autorytetem . Kpią ze 
stars1.ych i zabawiają sii; roz
mową w czasie ćwiczeń i nau
ki. Dticci są tyranami w do
mu, a nic pomocą ... " - 1ę tyra
dę wkłada Ary stofancs w 
.. Chmurach" w usta Sokratesa. 
Fakt. że narzekanie na mlo
d1ież, że nicobyc.zajna i nie
posłuszna, że burzy i psuje za 
stany porządek, zaskakując i 
gorsząc dorosłych - ciągrn1 się 
od czasów babiloi1skich i su
meryjskich, a świat się kn;ci. 1 

w tym pociecha. 
Jan Chrzan 

Bv- moz' moJe l)ba\\') o psuJ ibawczą 
reakcji; i.try ja były bezpodstawne. Z<lara 
się buw 1un, i:c dorosły jest dzkt.•kiem 
ptxhzytv. że w głębi ducha ~ni o buławie 
m.ir zatkowskicj i nawet taka „nibowa', 
dncunn,1 numinacja jako go 
c;...tysfakc1onujc. Nic wykluczone. źe 
vhonorowan)' przeze mnie dorosły 
pokazywałby priy kawie dyplom 
zn.:ijom) m i mówił: .,A widzicie, dzieci 
m 1Jll ten ~pontanit.·zny. zdrowy os:1d Od 
r.u:u wyczuły, że we mnie sq zadatki na 

,.Jaśme WiclmoLny Hrabia". Potem mb) 
przez nieuwagę zostawia! kopert.; na 
w 1docznyrn miejscu, by s,1siedzi I znajom 
mogli ją zoba ·zyc i szerzyć \\icśc, 11 

NajjaśnicJSZ)' Pan obdarzy tego 
poczciwca Pieglasie,\ icz, 
arystokratycwym tytult.:m. 

li 

Zie notowania mieli zresztą tai-.ze I t. 

naprnwdę c>bdar1.eni przez 
Nauaśniejszcgo. Wielkie rody polskit. 
patrl)l'f L politowaniem na galicy~'>kid' 
hrabio w. którzy sobie tytuł kupili lur 

a zq za 
.ie" 

marszatk 11·•. Kto wie nawet, czy c1 
1r,11om1 b; mu po cichu dziecinnego 
W)rożnienia nie zazdrościli? 

wy urzędolili Francu,ka ar) ~tokracp 
m1,1la za me napokoń~ką szlachtę. tych 
książąt Gdańska lub hrabiów d' Austerlitz 
l. kaprysu cesarza Choć stała za nim 
powaga Habsburgów czy Napoleona 
ktory sam będąc niskiego po..:hodzenta 
był, co by nie mówić, postacią \\ielką 
\\ szakże mimo fumów pr:.iwdz1v..yct 
ksiąząt , hrabiów ci nowo mianowan 
zyskiwali z czasem jakieś uznanie. hl 
tytuł spłynął na nich niewątpliwie 
v..yżyn 

fe rclleksje przy:siły mi du !!IOW) 
Jopie ro teraz, gdy widzę jak 
,.1mo1wancta i bla1ensk11 orgamza~'ja 
rozdaJc całkowicie „nibowc" i t,lazenskie 
t\!Uly .ks14ż<;ce i hrnbiow~kte, a ~kądinąd 
powazn1 lud21c je przyjmuj<1. Zamilst 
t ukn,i1:, bądi (zależnie od temperamentu) 
'>) knąc cicho: ,.ZJezdzaj. pajacu, możesz 
,1ę <;am w tu bawic w twoim kurniku, ale 
mnie nie ośm1.:s2aJ!" 

Prcyjęc1c nieleg1tym1styczncgo tytułu 
jest bowiem o~mieszające. Było od 
d.-!wna. Malo to się naśmi,mo w Galicji t 
„hrdb1ów kopertowych"? Tu wyjaśniam 
u, ..kopertowy hntbia" to facet. ktory nie 
miał szan-. na wyproszenie tytułu od 
Franza Jozcfa, ale miał jakieś dojście cło 
któregoś z wiedeń~kich urzędów i za 
łapówkę lub obfitą libację potrafił sllonic 
małego skrybę. by na kopercie z całkiem 
nieważnym pismem umieścił trzy słówka 

Na co Jednak liczą ci, którzy przyJmuH 
t\·tuly z nizin, tyle warte. co moje patenty 
z kartoflaną pieczęcią, Rozda we 
tytułów. owszem, zyskuje niemało n 
tym, że kto~ poważny bierze go powaime 
Ale utytułowany? Tylko tyle, że ujawm 
fermentujące na .dnie dusz)' zloz 
próżności i snobizmu. który eh opar) 
przeslaniaj,1 mu widok na granicę międzv 
ubawą a błazeństwem 

Janina Wieczerska 

ani słowem, ani też się żach
ną!, że porównanie „Ptaka" z 
„Ziemią" - no, może lekka 
przesada, drobne zachwianie 
proporcji, nieznaczne przera
sowanie. Nie; łyknął tę żabę 
pochlebstwa w całości i nawet 

Nie było wiosny, wybuchło 
lato. Przyroda spieszy odra
biać zaległości. Kwitnie rokit
nik, mdląco i zmysłowo, aka
cja, dzika róża, czarny bez, ja
śmin. Lada dziervuszą lipy. 
Orgia zapachów, a my, za
miast sposobić nozdrza do 
wchłaniania, spuszczamy nosy 
na kwintę. 

Spośród pięciu zmysłów, 
jakimi obdarzyła nas natura, 
zdajemy się używać tylko 
wzroku. Przytępiony hałasem 
i łoskotem słuch może jeszcze 
wyłapie rzekot żab, ale już 
grania świerszcza, szelestu 
traw - nie. Smaku używamy 
do potraw. węchu do dezodo-

Pogłaskać jeża , 
ża bę 

oczu nie wytrzeszczył. To się 
nazywa mieć dobre mniema
nie o sobie! A nie jedyny to 
jego przejaw w cytowanej roz
mowie, nic jedyny ... 

Takie coś naprawdę podno
si na duchu, choć tak się skła
da. i.e znam oba te poemata i 
daję słowo honoru: ,,Ptak w 
sieci dalekopisu'' to nie jest 
,.Ziemia jałowa"; podobnie jak 
,.Farsa z ograniczoną odpo
wiedzialnością" to nic „Mord 
w katedrze". A tak ogólnie to 
W. Zawistowskiemu trochę 
brakuje do T.S. Eliota. 

Nie będziemy się tu jednak 
dalej w starych księgach grze
bać w poszukiwaniu drobnych 
radości życiowych. Proponu
jemy wyjście w plener; tam 
dopiero doznać mo1.na radości 
życia. potrzebnej jak lód na 
Antarktydzie! 

rantów, dotyku - tylko na 
dzień dobry - do widzenia, a i 
to nie zawsze. Zmysłowa kata
strofa! 

A przecież oko, które 
owszem przenosi najwięcej bi
tów informacji o widzialnej 
rzeczywistości do mózgu, nie 
daje pełnego jej obrazu. Ma 
się do niej tak jak fotografia, 
niechby i kolorowa, ale tylko 
plaska fotografia. Nie zaszumi 
ci, nie zapachnie, nie zasma
kuje, a dotknąć można tylko 
kartonik. Namiastkę. Na doda
tek - jest wpatrzone w wydruk 
dalekopisu, w monitor, ekran, 
biurko, w ścianę, najczęściej 
nie najważniejsze dla życia 
przedmioty. 

Mówi się, że ktoś z żalu, z 
rozpaczy odchodzi od zmy
słów. A mnie się zdaje, że od-

chodzimy bezmyślnie i nieko
niecznie przywaleni nieszczę
ściem. Dlatego propaguję po
wrót do zmysłów, namawiam: 

- Miast gapić się w telewi
zor do rana (bo nadaje), wyjdi 
o trzeciej, przed świtaniem, 
popatrz jak szarzeje noc i od 
wschodu wstaje brzask. A jeśli 
zdarzy ci się to szczęście, że 
będziesz gdzieś nad cichym 
jeziorem i będzie księżycowa 
noc, wpatruj się w granie 
mgieł nad jego taflą, godzina
mi; tylko z pozoru są one jed
nolicie szare. A jaka ulga dla 
oka! 

- Miast stale łapać się za 
głowę (zazwyczaj, to prawda, 

połknąć 

zbolałą), wyjdź na póżnowie
czorny spacer. Może twoją 
ścieżkę przebiegnie jeż, przy
cupnie i zafuka, i choć zjeży 
się - pogłaskaj go, poczuj 
własną dłonią kolce. Samo ży
cie! 

- Miast wciąż narzekać na 
smrody miasta, nastrój no
zdrza na zapachy natury. Czy 
wiesz, jak pachnie wieczorem 
świeżo skoszona trawa (nawet 
na miejskim trawniku)'? A po 
upalnym dniu, a po dwóch? 
Zupełnie inaczej! 

Mógłbym tak długo wyli
czać; jest tyle radości życia w 
zasięgu (dosłownie) ręki. Jeno 
nam się nie chce chcieć ... 

Kwerendarz 
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Dokończenie ze str. 1 
między Polakami i Niemcami, 
jak to, które po II wojnie świa
towej dokonało się między 
Niemcami a Francją. W Polsce 
jest to stosunkowo mało znany 
epizod historii europejskiej. , 

- Słusznie mówi pan, że jest 
to historia europejska. Dzięki 
przekreśleniu trudnej przeszło
ści w stosunkach francusko
niemieckich (a były one wcale 

uprzedzenia. Dlatego tak waż
na jest wakacyjna wymiana 
młodzieży oraz ożywiony ruch 
turystyczny między naszymi 
krajami. Bardzo ważnym ele
mentem jest także to, iż wielu 
Polaków, którzy w okresie sta
n u wojennego pozostali w 
Niemczech, założyło tam swo
je rodziny i doszło do zawarcia 
wielu polsko-niemieckich mał
żeństw. Kto wie, może właśnie 
to będzie fundamenten tego 

prawdziwego pojedna
nia, pojednania nie na 
szczeblu elit, lecz na 
poziomie obywateli, lu
dzi. 

- Czy obecna pańska 
wizyta w jakiś szczegól
ny sposób ma służyQ te
mu dalekosiężnemu ce
lowi? 

- Każda moja byt
ność w Polsce ma na 
uwadze tą perspektywę. 

Osobiście jestem przekonany, 
że jeśli zostanie określona ja
kaś realna, konkretna data wa
szego przystąpienia do Unii, 
wpłynie to pozytywnie na wa
sze wysiłki w sferze konsolida
cji i przebudowy gospodarki. 
To fakt, że wiele już uczynili
ście pod tym względem, ale to 
wciąż jeszcze za mało . Wasza 
produkcja jest często jeszcze 
zbyt mało konkurencyjna, by 
mogła wytrzymać otwarcie 
granic i pełną integrację. O 
tym także nie wolno zapomi
nać. 

- Polaków bardzo irytuje to 
ciągłe odsyłanie do poczekalni 
i mówienie, iż to jeszcze chwi
lę potrwa zanim „wejdą do Eu
ropy". W naszym przekona
niu, do Europy wcale nie musi
my wchodzić, bo zawsze w 
niej byliśmy. Problem polega 
na tym, by organizacyjnie w 

Kręgos u 
To nie przypadek, że Europie móc się wreszcie za'celcm mojej ostatniej 
wizyty zagranicznej na kotwiczyć. 
stanowisku prezydenta - Waszej europejskości nikt 
Niemiec wybrałem Pol- nie neguje. Już dziś jesteście 
skę. Tak jak mówiłem, ważną częścią Europy. Jeśli 
do stosunków z Polską, potrafiliście wyzwolić się spod 
Niemcy przywiązują tak panowania komunizmu torując 
samo wielką wagę, jak jednocześnie drogę do zjedno
ta, z którą w latach pięć- czenia Niemiec, uporacie się 
dziesiątych i sześćdzie- też na pewno z niedostatkami 

· h · I ]" waszej gospodarki. Mimo że za Prezydent Richard von IVeizsiicker w c:asie ubiegło- ~iątyc pie ęgnowa ,_ kilka dni przestanę być prezy-
rocznej uroczystości nadania mu tytułu doktora ho· smy nasze .k~rnta~ty ~ dentem Niemiec, nadal będę 
noris causa Uniwersytetu Gdańskiego Fot. J. Rybicki ~~a~i:~ {{;~~;ff,0Pr~~: · śledził ten proces z ogromnym 

nie mniej najeżone negatywny
mi zaszłościami niż stosunki 
polsko-niemieckie) Francja i 
Niemcy mogły zainicjować 
proces integracji europejskiej, 
którego rezultatem jest obecna 
Unia Europejska, obejmująca 
już 12, a wkrótce 16 państw 
kontynentu. Jestem przekona
ny, że podobny proces powi
nien zajść między Polską a 
Niemcami. Pierwsze jego 
zwiastuny są już zresztą wi
doczne, ale to wciąż za mało. 
Ważne jest, by nasi obywatele 
wiedzieli o sobie coraz więcej i 
by dzięki temu przełamywali 
nawarstwione po obu stronach 

cja, Niemcy i Polska stanowią zainteresowaniem i tam, gdzie 
potencjalny kręgosłup Europy. to tylko będzie możliwe, będę 
w ciągu najbliższych lat trzeba się starał go wspomagać. 
uczynić wszystko, by ten krę- - Dążenie do wejścia do 
goslup potencjalny i teoretycz- Unii Europejskiej ma dla Pol-
ny, stal się kręgosłupem fak- ski ogromne maczenie z punk-
tycznym. tu widzenia naszego bezpie-

Niemcy będą wspierać poi- czeństwa. Pamięć o pakcie 
Ribbentrop - Mołotow w Pol-skie starania o przystąpienie do sce nadal jest bardzo żywa. 

Unii Europejskiej. Będziemy Równie żywa jak ona,jest oba-
mieli ku temu okazję, ponie- wa, że w przyszłości mów mo-
waż w lipcu, na najbliższe pól że dojść do porozumienia mię
roku, przejmujemy przewo- dzy Niemcami a Rosją, zawie
dnictwo w tej organizacji. ranego ponad naszymi głowa
Wciąż jednak Polska musi mi. Przynależność do Unii Eu
odrabiać wiele zaleglości,jakie ropejskiej i do NATO możli
od integrującej Europy dzielą wość taką by wykluczała. 
ją w dziedzinie gospodarczej. - To znów upiory przeszlo-

ści. Trudno się jednak dziwić, 
że one wciąż są żywe. Wiem 
że może was niepokoić, że ma
my w tej chwili tak samo dobre 
stosunki z Polską, jak z Rosją. 
Dla Polski nie wynika z tego 
jednak żadne niebezpieczeń
stwo, wręcz przeciwnie. Dobre 
stosunki z Rosją pozwalają 
nam poczynania tego kraju 
kontrolować i chociaż w pew 
nym stopniu na nie wpływać. 
Rosja zajęta jest rozwiązywa
niem swych problemów we
wnętrznych i to co najmniej ja
kiś czas jeszcze potrwa. Ponad
to, Rosja w dużym stopniu jest 
uzależniona od pomocy zagra
nicznej. W przypadku narasta
nia tendencji wielkomocar
stwowych, ten kranik z dolara
mi i markami zostanie natych
miast zakręcony. 

- Ostatnie pytanie z całkiem 
innej beczki. Dochodzą pierw
sze sygnały z konferencji sze-

ur 
fów państw Unii Europejskiej 
na Korfu, z których wynika, że 
pojawiły się spore problemy z 
obsadzeniem stanowiska prze
wodniczącego Konńsji Unii po 
zakończeniu kadencji Jacquesa 
Delorsa. Jednocześnie kanclerz 
Kohl stwierdził, że jeśli nie 
dojdzie do porozumienia w tej 
sprawie w Grecji, on znajdzie 
rozwiązanie na kolejnym 
szczycie w Essen. Czy - w 
związku z tym, że pańska ka
dencja dobiega końca za pięć 
dni - jest prawdopodobne, że 
na stanowisko nowego przewo
dniczącego zaproponuje on pa
na? 

- Nie sądzę, nigdy takiej 
możliwości nie rozważaliśmy. 
Nie wydaje mi się, by moja 
kandydatura mogla być lep
szym rozwiązaniem niż osoba 
Jeana-Luca Dehaena. Niemiec-
kie resentymenty są żywe nie 
tylko w Polsce. Nic sądzę, by 
Unia Europejska pod przewo
dnictwem niemieckiego polity 
ka mogla zostać zaakceptowa
na przez kraje członkowskie. 

Rozmawia!: Roman Warszewski 

I lipca 1994 -
Ostatnie chwile Sekcii Polskiei Radia Wolna Europa 

NJęęlęganckie rozstanie 
po 42 latach 

O tym, ie radio Wolna Europa I Radio Swoboda znikną z eten,, wiadomo było iui z chwi· 
lą upadku muru berlińskiego. Nowa administracja kierowana przez demokratę prezydenta 
Clintona, była za jak naiszybszym zlikwidowanie obu radiostacji. Największym zwolennl• 
klem llkwidacjl RWE/IS był senator stanu Wisconsin · Russ Feingold. 

O tym jak si lne były naciski 
demokratów, może świadczyć 
fakt, że decyzja o całkowitej li
kwidacji RWE/RS zapadła w 
drugim dniu moskiewskiego pu
czu. W połowie 1993 roku zli
kwidowano sekcje afgańską i 
węgierską - nie dopuszczając na
wet Jo nadania pożegnalnych 
audycji. Zapowiedź wypowie
dzeń otrzymali wtedy m.in. pra
cownicy Sekcji Polskiej RWE. 
Jednak koniec 1993 roku zdawał 
się przynosić odmianc;. W Wa-

I szyngtonie rozważano możli
wość utrzymania okrojonej 
RWE nadającej z Monachium, 
przy czym zastanawiano się nad 
przeniesieniem radia do Pragi. 
Decyzja o wypowiedzeniach zo
stała chwilowo wstrzymana. Po
czątek 1994 roku prŹyniósł pra
cownikom radia nadzieję. 

Czarny dzień RWE 

Jan Nowak Jeziorański wystą
pił do szefa RWE o zgodę na 
nadanie specjalnej pożegnalnej 
audycji z udziałem prezydenta 
RP i zasłużonych pracowników 
Miał zamiar przypomnieć, czym 
byto przez 42 lata Radio Wolna 

małostkowe aspekty 
sposobu rozwiązania 

RWE/RS. Podważa on główne 
tezy wystąpienia senatora Fcin
golda, iż olbrzymie koszty jakie 
ponosi! na rzecz radia podatnik 
amerykański, służyły machina-

w walce o wolność i demokra
cję. Wiem, że uroczystość była
by smutna, ale obrót wypadków 
byt taki a nie inny i stal dla was 
bolesny ... ". 

Na próbę przerzucenia odpo
wiedzialności na pracowników 
polskich RWE, odpowiedział 
Marek Tabin: ,,Należę do tych 
pracowników, którzy nic bywali 
zapraszani na spotkania do Ame
rykańskiego Domu w Mona-

l 

to 24 stycznia 1994 roku, kie
dy głos ponownie zabrał Russ 
Feingold prezentując rewelacje 
dotyczące nadużyć finansowych 
w RWE. Senator Feingold zajął 
się szczególnie osobą Gene Pella, 
który w październiku 1993 roku 
zrezygnował ze stanowiska pre
zydenta RWE, motywując to 
.. potrzebą zmiany po 10 la
tach ... " Wystąpienie rozpoczęło 
sir; od podania wielu pikantnych 
szczegółów dotyczących zarob
ków ścisłego kierownictwa. Fe
ingold m. in. stwierdził: ,,w przy
padku prezydenta RWE zarobki 
te. wsparte beneficjami takimi 
jak zwrot podatków niemieckich. 
bezpłatne mieszkanie, wyniosły 
317 .OOO dolarów rocznie ( wir;cej 
niż zarabia prezydent USA). za
stępca otrzymywał 303.000 rocz
nic, a pełniący obecnie tę funkcję 

W po~nańskiej uroc:::ystościpo':.eg,wnia Sekcji Polskiej RWE w:iąl ud:ial prezydelll Lech Wałęsa, ,w zdjęciu : lewej Jan Nowak fe· 
:iorański Fot. PAP 
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Robert Gillette otrzymuje 
318.000 dolarów.( ... ) W sumie 
15- osobowe kierownictwo ko
sztuje amerykatiskiego podatnika 
3,6 mln dolarów rocznie". Szcze-

cjom finansowym. W artykule 
przypomniano, że ukarano pra
cowników, a zachowano kierow
nictwo. Wskazano na rolę jaką 
spełniło radio w demokratycz
nych przemianach. Według auto
ra podatnik amerykański nadal 
będzie płaci! olbrzymie sumy na 
utrzymanie generałów bez armii. 
Amerykanie nie życzą sobie jed
nak żadnej dyskusji na temat 
dalszych losów RWE. 

chium, ale uważam, że skoro za
proszenie Pana było skierowane 
do wszystkich pracowników, 
mam prawo do odpowiedzenia 
Panu. Nie jesteśmy dziećmi i nie 
obrażamy się z powodu wręcze
nia nam wypowiedzeń. Nasza 
odmowa dotyczy sposobu, w ja
ki załatwiono nasze sprawy. Pró
ba pożegnania nas kanapką. wy
daje się nam być całkowicie nie 
na miejscu" . 

Be zelna świnia iest zawsze ś • • 1n1q 1 

gólnie nagłośniono w raporcie 
uzyskiwanie drobnych korzyści 
przez Gene Pella, takich jak 
opłacanie z pieniędzy radia przy
chodzącej dwa razy w tygodniu 

Europa. 26 maja otrzyma! odmo
wę, zamiast tego Daniel Mica 
(Przewodniczący Zarządu Swia
towych i Amerykańskich Radio
fonii) wydal decyzję: ,,10 czerw
ca przewiduje się pożegnalny 
bankiet dla pracowników". Jan 
Nowak Jeziorański z kolei zwró
ci! się do Daniela A. Mica: ,,Ża
łuję bardzo, że nie mogę przyjąć 
Pana uprzejmego zaproszenia na 
przyjęcie w Monachium w dn.10 
czerwca, pisze Pan, że celem za
proszenia będzie uczczenie pra
cowników RWE, którzy na sku
tek redukcji personelu stracili 
pracę .( ... ) W lutym br. propono
wakm w memorandum, skiero
wanym do mego dawnego kolegi 
i przyjaciela Ross Johnsonna, 
pełniącego' funkcję prezesa 
RWE/RS, aby uroczystość za
mknięcia Sekcji Polskiej odbyła 
się w obecności prezydenta RP, 
wybitniejszych słuchaczy ( ... ). 
Ta ostatnia audycja powinna się 
zaczynać tak samo, jak 42 lata 
temu pożegnalnym manifestem z 
naszego studia w Monachium w 
obecności dawnych i nowych 
czloków radiowej załogi, jak 
również Amerykanów, którzy 
pracowali przyczyniając się do 
zwycięskiego spełnienia naszej 
misji. Niestety 2 marca z żalem 
odebrałem odpowiedż, że mój 
projekt został przez Pana odrzu
cony( ... )". 

Odmowa nadania pożegnalnej 
audycji, powoduje lawinę reakcji 
polskich pracowników. Jerzy 
Kaniewicz: ,.Biorąc pod uwagę 
sposób i okolicznosci w jakich 
zostaliśmy zwolnieni w porów
naniu do nas7.ego superkierow
nictwa, odmawiam udziału w tej 
ceremonii". A. Zieliński: ,, ... dzi
wi mnie, że instytucja. która nie 
może wykonać zobowiązań wo
bec swoich pracowników, może 
sobie pozwolić na wyrzucanie 
pieniędzy". Irena Mądry stwicr 
dza: ,,Dziekuję za zaproszenie, 
ale podzielam stanowisko J . No
waka Jeziorai\skiego i nie mogę 
przyjąć zaproszenia". Z kolei W. 
H. Rogoyski: .,Biorąc pod uwagę 
Wasz stosunek do nas i stosunek. 
amerykańskiego kierownictwa w 
negocjacjach z nami, słowa 
podziękowania za moją pracę 
brzmią śmiesznie" . 7 czerwca 
nadchodzi odpowiedż Daniela 
Micy skierowana do wszystkich 
pracowników: ,:Z przykrością 

Sekcja Polska nadawała pro
gramy z Monachium do 20 
czerwca. W ostatniej ch,\ili, 
właśnie 20 czerwca, w Poznaniu 
odbyła się zorganizowana prze, 
poznański o§.rodek telewizyJn) 1 
uroczystość pożegnania Sekc11 
Po/s};.iej RWE Wzi.7/ w n/e· 
udział prezydent RP i ponad 70 
pracowników radia. Prasa ame
rykańska zbyła to wydarzenie 
milczeniem. Niemniej pracowni
cy radia mogą się czuć usaty
sfakcjonowani honorowym roz 
staniem z krajowymi radioslu 
chaczami. Ostatni polski dzicn , 
nik nadany z Monachium 20 
czerwca o 14.10 przyniósł jedy
nie suchy komunikat o zaprze
staniu Jzialalności radiostacji. 

O sposobach zwalczania rosytskiej mafii w ~tanach Zjednoczonych mówi Peter Grinienko 
Sief rosyjskiego. oddziału nowoiorslcidl detektywów. 

- Rosyjskich rzezimieszków 
jest znacznie trudniej złapać niż 
miejscowych. W USA rozsądni 
ludzie nie wchodzą w struktury 
przestępcze. Rosjanie przyjeż
dżają natomiast tutaj z ... nowa
torskimi pomysłami. Ja zaś za
chwycając się nimi. .. aresztuję 
ich. Dlatego w policji mam repu
tację „głównego specjalisty od 
Rosjan". Nie dlatego, że mówię 
po rosyjsku, a dlatego, że potra
fię sadzać ich do więzienia. Taka 
jest moja specjalność ... 

Osobiście nie wierzę we 
współpracę między FBI i rosyj
skim MSW . My np. prosimy o 
informację o przestępcy, a oni 
nas pytają, ile za to zapłacimy? 
Rosjan mógłbym zawsze spytać 
- dlaczego każdego z was jest tak 
łatwo kupić, a mnie tak trudno. l 
odpowiedziałbym im, że po pro
stu dlatego, że ja cenię swoją oj
czyznę, a wy - nie. 

- Czy rosyjska mafia stanowi 
rzeczywiście poważne zagroże
nie dla Ameryki? 

- Do walki z przestępczością 
przywykliśmy od dawna. Od 
momentu odkrycia Ameryki zsy
łano tutaj przestępców. Mam:y • 
duże doświadczenie w walce z 
nimi. A rosyjscy przestępcy - ja 
nie lubię tenninu ,.rosyjska ma
fia" - to co najmniej 17 różnych 
narodowości. Oni nic są najważ
niejszym problemem Ameryka
nów. 

- Jednak dla ponadtrzymilio
nowej rosyjskiej emigracji w 
USA, ,,rosyjska" mafia stanowi 
coraz poważniejsze niebezpie
czeństwo: reket, gwałty, szan
taż ... 

- Większość rosyjskich prze
stępców do fizycznej przemocy 
ucieka się, jak dotąd, stosunko
wo rzadko. W ciągu ostatnich 3 
lat rosyjscy przestępcy dokonali 
w USA 13 zabójstw. Jest to uła
mek procenta. Dla porównania 
warto wiedzieć. że w samym 
Nowym Jorku w ub. roku doko
nano ponad 2 tys. zabójstw. 

- Czy Rosjanie idą w ślady 
włoskiej mafii, wchodząc np. w 
legalny biznes typu związkowe
go? 

- Nic. Tch to nie interesuje . 
Nie interesuje ich długofalowy 
biznes. W większości pragną 
szybko „zarobić" pieniądze, 
uciec i osiedlić się w innym kra
ju, np. na Cyprze. Dla Rosji i in
nych byłych republik ZSRR tego 
rodzaju przestępcy stanowią po
ważne niebezpieczeństwo. Czę
sto bywam w Rosji wraz z moi
mi kolegami z FBI. Jestem pr:i:e
konany, że przestępcy w krajach 
WNP działają we wszystkich 
strukturach władLy i w~zystkie 
sfery biznesu podporLądl-:owanc 
są mafii: od ulicznych sprzedaw
ców gazet po banki - wszy~cy 
płacą w tej lub innej formie prze
stępcom. Przestępczość zapu 
s1.cza coraz mocniejsze korzenie 
we władzach, gospodarce i wy-

karczować jej już nie można. Już 
dziś w Rosji wszystko jest sko
rumpowane. Na wszystko jest 
ustalona cena. Cokolwiek nie 
chciałbyś zrobić: otrzymać pra
wo jazdy, otworzyć sklep, albo 
uzyskać podpis ministra - musisz 
komuś za to zapłacić. 

- To co dzieje się dziś z prze
stępczością w Rosji, niektórzy 
porównują do tego, co miało 
nńejsce w USA w latach 1920-
30? 

- To nie jest właściwe porów
nanie. W Rosji jest znacznie go
rzej. U nas wówczas nie było sil
nej, regularnej armii, nie było fe
deralnej policji i policji stano
wej, były miejscowe policyjne 
posterunki. Wszystko dopiero 
tworzono i struktury te zafunk
cjonowały dlatego, że nie po
zwolono na ich skorumpowanie. 
A w Rosji wszystko to istnieje: 
ogromna armia, MSW i one nie
stety nic nie robią. 

- Twierdzi pan, że ci cyniczni 
rosyjscy bandyci, którzy rozło
żyli całe imperium, a teraz wol
no rozjeżdżają się po świecie, 
nie są niebezpieczni dla USA? A 
przecież istnieje niebezpieczeń
stwo, że ,,rosyjska mafia" może 
sprzedawać bp:,ń jądrową terro
rystom, wwozić do USA narko
tyki i broń? 

- Ja takich obaw nie podzie
lam. Jeśli chodzi o narkotyki, to 
trafiają one do USA różnymi 
drogami i rosyjska jest tu zby
teczna. Prędzej przez Rosję na
rkotyki docierają Jo Europy. 
Większość rosyjskich przestęp
ców przyjeżdżających tutaj uni
ka dokonywania tych prze
stępstw . za które grożą bardzo 
wysokie kary. Za narkotyki grozi 
w USA kara więzienia minimum 
20 lat, podobnie zresztą jak za 
terroryzm . Nikt nie przyjeżdża tu 
po to, aby dostać 20 lat więzie
nia .. . 

- Mówi się, że FBI jest zatro-

skana tym, że brakuje agentów 
ze majomością języka rosyjskie
go do pracy wśród rosyjskich 
grup przestępczych. 

- To nie tak. Agentów jest 
wystarczająca liczba. Z zakoń
czeniem zimnej wojny wielu 
przeniesiono z oddziałów kontr
wywiadu, pracujących przeciw
ko rosyjskim szpiegom - do wal
ki z rosyjską mafią. Ponadto 
przyjęto do pracy wielu ludzi 
swobodnie posługujących się ję
zykiem rosyjskim. W naszym 
systemie, jeśli pojawia się po
trzeba, w ślad za nią następują 
decyzje. 

- Jak rosyjscy przestępcy za
chowują się w USA? 

- Jak świnie. Niekiedy jest mi 
wstyd, że jestem z pochodzenia 
Rosjaninem. W USA dano mi 
możliwość uczciwego, komfor
towego życia, możliwość wy
chowania swych dzieci, a oni za
chowują się niekiedy zupełnie 
jak „swołocz". 

- A jak odnoszą się do runery
kańskiej policji? 

- Bezczelna świnia jest za
wsze świnią. Mam sporą saty
sfakcję przy ich aresztowaniu. 

- Czy był choć jeden prece
dens we współpracy między FBI 
a MSW Rosji? 

- Żadnego oficjalnego. Parę 
razy porozumiewaliśmy się na 
niefonnalnej stopie. Rosjanie za
trzymywali przestępców u siebie 
i przekazywali ich nam dlatego, 
że ci wcześniej „nagrzeszyli" u 
nas . Nie było przypadku, aby
śmy wydali Rosjanom przestęp
cę, który się u nas skrył. Rosyj
scy przestępcy workami przywo
żą tutaj pieniądze i wkładają je 
na konta w bankach. W Rosji 
niestety nie ma prawa, na pod
stawie którego moglibyśmy wy
dać im „ich" przestępcę. Inna 
sprawa, jeśli ten Rosjanin popeł
ni u nas kolejne przestępstwo lub 
jeśli stwierdzimy, że skłamał 

wypełniając imigracyjne doku 
menty. 

- Czy rosyjscy emigranci oba
wiają się zwracać do policji? 

- Nieprawda. Zwracają się 
wówczas, gdy jest to wygodne. 
Mówi się. że niby to Włosi nig
dy niczego nie mówią. A oni 
śpiewają jak ptaszki dlatego, że 
obawiają się więzienia. Rosjanie 
boją się 7.wracać do nas, bo bar
dziej obawiają się zemsty swo 
ich. Oni przywykli Jo tego, ze w 
Rosji milicja nic potrafi ich 
obronić. U nas jest program 
obrony świadków i on doskonale 
zdaje egzamin. 

- Jeśli świadek obawia się o 
swoje życie od razu zostaje włą
czony do programu? 

- Jego własna obawa to za 
mało . My musimy sami ustalić 
że rzeczywiście grozi mu po 
ważne niebezpieczeństwo. 

Wówczas władze zawierają z 
nim kontrakt. 

Dmitrij Radiszewskij 
Peter Gnmenko, ur. w I ł"S r. 11, 

Niemczech, w olx,zie dla „przesi 
dleńców ., Matka z Mosk\1 y. ojcic~ 
z Ki1owa. Babcia - arystokratka ze 
znakomitego ukraińskiego rodu 
Osiedlili się w Australii, a na,tępnk 
w USA. W 1971 wygrał konkurs na 
pracę w policji. jako jedyny z"5(KJ 
kandydatów, Początkowo patrolował 
ulice Hartemu. W 1972 r. wraz z 
przyjazdem do USA trzeciej fal 

, emigrantów z ZSRR. roLpoaąl pra 
cę w „ro,yj~kim oddziale .. , pra.:uj,Jc 
jednocześnie w nowojorskiej policji 
w FBI. OJ 1981 r. • starszy d~tckty11 
w rosyjskim oddziale FBI do walki 
Le zorganizowaną przestępcrnśi:i;:i 
Od 1988 r. Jest szefem w brookliti 
skiej prokuraturze grupy rletclty 
wów, pracujących z n,syjskirni pr1.e 
st<,pcami. 

Rys JARRI 

służącej oraz ogrodnika ( 1.750 
dolarów), wyposażanie mieszka
nia - w ciągu dwu lat wydano na 
ten cel 237 OOO dolarów. 

Wystąpienie 
wywołało szok 

Powołano ponad 20 komisji 
kontrolnych. Jednak sposób i 
tempo likwidacji RWE zasko
czyło wszystkich, wymówienia 
otrzymali przede wszystkim 
szeregowi pracownicy. Oskarżo
ne o nadu7.vcia kierownictwo za
chowuJe ~szystkie przywileje i 
pensje. W prasie ukazały się ar
tykuły podkreślające przemiany 
demokratyczne w krajach Euro
py wschodniej, chwali się senat, 
za oszczędności przeprowadzone 
na rzecz podatników. Termin 
ostatec rnej likwidacji Se kej i 
Polskiej wyznaczono na 30 
czerwca. 

e 
Pewien dobrze mi znany dwu

dziestolatek przystępując w roku 
l 958 w Uniwersytecie Warszaw
skim do egzaminów na polonisty
kę okazał niejaką naiwność. W 
pracy pisemnej obrał temat zachę
cający do wykazania się znajomo
ści:} współczesnej literatury pol
skiej Zapewne, skąd nieborak 
miał wiedzieć, że przystępując do 
gr)' z humanistami Alma ~fater, 
skazuje się z góry na ścięcie! 
Miast bowiem zająć się na przy
kład nie wadzącymi nikomu wąt
kami pozytywizmu u Prnsa, żółto
dziób wdał się w analizę podte
kstów „Zkgo" Leopolda Tyrman
da i .,Pierwszego kroku w chmu
rach'" Marka Hłaski. Toteż nic 
dziwnego, że sir; ściął. Przepra
szam, inaczej: nic dziwnego, że 
żółtodzioba śdęli. 

Tyrmand wszak nigdy nic był 
pupilem wlad1y, zaś Hłasko wtedy 
był już na indeksie. Jego sprawy 
potoczyły się wówczas szybko. W 
lut}m owego roku pisarz odleciał 
na trzymiesięczne stypendium do 
Paryża (.,mialcm 24 lata i osiem 
dolarów w kieszeni"). Wkrótce - w 
uznaniu dla wyklętych w kraju 
.. Cmentarzv" - został laureatem 
nagrody piryskiej ,.Kultury". a 
niebawem takle londyńskich 
,.Wiadomości". I wtedy w kraju 
zawrzało. Z gwałtowną ostrością 
zareagowała przede wszystkim 
„Trybuna Ludu". Organ KC pa11ii 
nie przebierał w słowach. W sy
gm>wanych kryptonimami napa
ściach. z Hłaski czyniono - co kto 
chciał - sprzedawczyka, odszcze
pieńca, zdrajcę ojczyzny. Bodaj 
insynuację absurdalną najbardziej 
uknuł subtelny klasyk Leon 
Kruct.kowski. pomawiaj;ic pisarza 

Kilka dni wcześniej w „Wall 
Strett Journal" ukazał się artykuł 
Iry Strausa pt. ,,Dziwny koniec 
Wolnej Europy", ukazujący poli
tyczne i 

odwołuję uroczystość 
przewidzianą na I O czerwca 

celem była próba podziękowania 
Wam i uznania dla waszej P[acy 

42 lata RWE przeszło do hi
storii, szkoda tylko, że te ostat
nie chwile nie upłynęły pracow
nikom w spokoju i chwale z do-
brze wypełnionej misji. : 

• Jarosla\l. Dutkowski, 
Dame] Rostecki (Monach1um) 

terrib e 
polskieg 

o szpiegostwo na rzecz wrogów 
socjalizmu. 

Przytaczane stwierdzenia czer
pię z świeżo wydanego tomu ,,Li
stów Marka Hłaski" w wyborze i 
opracowaniu Temidy Stankiewicz
Podhoreckiej. Autorka wybór swój 
poprzedziła wnikliwym szkicem 
ukazującym tok dramatycznych 
losów młodego polskiego pisarza 
na obczyźnie. Przy sposobności 
prostuje autorka przrkłamania, la
tami rozpowszechnianr na temat 
tej niezależnej , buntowniczej i ko
niec końców tragicznej osobowo
ści Marka lllaski. Jakże silna mu
siała być wobec niego nienawiść 
warszawskich partyjnych bonzów, 
skoro nie tylko za życia. lecz i po 
śmierci wypisywano o nim napa
stliwe, kłamliwe pogłoski, usiłując 
za wszelką cern; zniechęcić pu
bliczność czytaj;.icą Jo interesowa
nia się dziełem trefnego autora. 
Chociaż w kraju i tak go nie publi
kowano. 

Po śmierci Marka Hłaski w kra
jowej prasie ukazały się mgliste 
komunikaty, 1 których można było 
wnioskować, iż ten zbankrutowa
ny, zawiedziony literat utracił 
wszelką motywację, popadł w al
koholizm i stoczył się na Jno eg
zystencji, aż wreszcie, gdzieś w 
RFN. w pokoju hotelowym targnął 
się na życic. 

Stankiewicz-Podhorecka zde
cydowanie taką wersję odrzuca . 
Przytacza wypowiedź Hansa
Jiirgcn Bobermina, niemieckiego 
współpracownika Marka Hłaski . 
dzienniJ..Jrza. w którego posiadło
ści pol,ki pisarz w krytycznym 
czasie przebywa!: .. Nic nie wska
zywało na samobójstwo. Lekarz 
stwierdz ił, i ż śmierć nastąpiła 
szybko v.skutck zapaści spowodo-

wanej przez alkohol w połączeniu 
ze środkami nasennymi". 

Sceptyczny Tyrmand, który 
Hłaskę uważał za pozera, hipo
chondryka i trochę też tchórza. po 
swojemu kręcił na to orzeczenie 
nosem. Niczego tu nie wniosą do
mysły i spekulacje. Autorka su
miennie odtwarza narastanie wc
wrn;trznego napięcia w duszy pisa
rza rozdartego uczuciową szamo
taniną. Te jego ucieczki i powroty 
do żony, niemieckiej aktorki Soni 
Ziemann. Ten przewlekły związek 
intymny z Esthcr Strinbach. ową 
dziewczyną - jak można sądzić - to 
z jej powodu parokrotnie podróżo
wał do Izraela. Esther - czytamy 
we wspomnianym szkku - ,.1.do· 
minowała wszystkie inne kobiety 
w jego życiu". Jak to się stało? 
Hłasko nie ukrywał, że sam sobie 
tego wytłumaczyć nie umie. Lecz 
dostępne, zachowane ślady nie po
zostawiają wątpliwości co Jo tego, 
iż w krytycznym okresie, ·po kar
kołomnych perypetiat:h osobistych 
(dość wspomnieć okoliczności 
śmiertelnego wypadku Krzysztofa 
Komedy), z Esther łączył najważ
niejszą, może najskrytszą nadzieję 
życia . skoro to się wlokło i tłukło 
w nim przez całą dekadę. Ona 
miaJa wkrótce zostać jego żoną. 

Swiadczą o tym przejmujące li
ryczne wyznania Hłaski, czynione 
w listach ze Stanów Zjednoczo
nych, dok4d udał sic zachęcony 
przez Romana Pola11skiego . Ale w 
tych Stanach nie powiodło mu su; 
(,,bylem bez prJcy, pienięd1.y i do
mu, bylem prawie głodującym 
człowiekiem"'). Jednak. już w roku 
1967 skądś wciąż czerpał pew
ność. że „zbliża się d1irń, w któ
rym hęd1.iemy razem - Ty i ja'" -
pisał do Esther, a zaraz potem, w 

• I 
liście kokjnym czyni jej wyrzuty: 
„jak mogłaś napisać mi taki list 
bez jednego słowa miłości. nadziei 
i uczucia"! I w następnym liście: 
„Nie mogę, nie będę i nic chcę żyć 
bez Ciebie". 

Zarzucano Hłasce cynizm. a 
nawet nihilizm. Odpierał te zarzu
ty, jako bzdurne, taktyczne środo
wiskowe zagrywki kolegów po 
piórze, którzy zazdrościli mu ta
lentu . powodzenia, pierwotnych 
wydawniczych sukcesów. Na pew
no Hłasko nic stronił od wódeczki . 
Ale kto w jego środowisku stronił! 
Lubił towarzystwo. l.uhił życ 
mocno. Miał na sumieniu ten i ów 
eksces - toć nic darmo przyłgn~la 
doń legenda jako hywalca stokcz
nej ,.Kameralnej" - i w niejednym 
ze swych listów przcka1Uje róż
nym osobom wyra7y skrnchy. Pi 
sząc w roku 1956 do Jerzego An
drze jcwskiego oświadcza: .,To 
niestety nałóg, który robi ze mnie 
bydlę". Miał też slaho;ć Jo krwi
stych określeń. 

Kontakty z autorem .. Popiołu i 
diamentu" to kwcsha osobna. Tyle 
że w korespondencji z Andrzejew
skim Hłasko wyraził siebie chyba 
w sposób najpełniejszy. To, co 
prywatne, osobiste, intymne łączy 
się tu z refleksją moralną spokcz
ną i osądem nad światem. Ilu pisa
rzy w początku roku 1956 umiało 
się zdobyć na tak dalece przenikli
we oceny, jak Marek Hłasko? A 
on już wtedy po prostu rąbał praw
dę: .. Komunizm okazał się stekiem 
zbrodni", ,.Komunizm to zhiorow' 
psychoza"'. Tułając się potem po 
świecie, zachowa! imponującą 
czystość spojrzenia i zdrowy roz
sądek. 

Henryk T ronowicz 
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Rzecz dotyc,y wslechmocy 

śh:pego losu i wpływu prawa 
kaduka na dzkjc gdań,..kicgo 
kolekcjo11crstwa. 

Tajemnine damy. strojne 
zgodnie z panującą w XVlll 
\\icku modą, sponrctowali nnj
wyhitr icjsi a11g1chcy malarze 
tego okresu, George Romney i 
Joshua Re) nolds. Płotna mi
strzów zainspirowały r) towni
ka Johna Raphacla Smitha, 

L:tór) po""ielił je w te~·hn1cc 
gr.ifkznej, z,vanCJ mczrotintą 
określanej tei. - z powodu po
pularności, jaką uzysl-..ala ,~ 
Anglii - .. la maniere m1glai~e". 

Pełna zadumy pani Damer 
U\\ ieczniona została przcz Re
j no!Jsa na tle nocnego krajo
braLU (Sztuka angidsl-..a X \'III 
""icku. ohok dopro"' adzonego 
do macstm portretu, właśnie"' 
peJzażu wzniosła się na wyiy-

1 lipca 1994 

il 

arystokratyn:nych sfer, lecz 
nie nazwi,..ka modelek i histo
ryczne skojarzenia stanowią 
dfisi.ij o znaczcniu ich portr<::
tO\\. 

Prace, przechowywane w 
Gahinecie Rycin gdai1~kicgo 
Mu,eum Narodoweg,1, pl)cho
d,.ą z kolekcji Jakut-a Kahruna, 
ktory dLięki testamentowemu 
zapiso..,. i prtc kazu J;.iCcmu mia
stu ,biory rysunków I grafik 

Fu. Kruryna Al ust.mak 

zapu;zątko""al inst) tu..:Jon.tlne 
gromadzenie dziel sztuki. Ow 
fakt, inspirujący rozwój gdań
skiego muzealnictwa. miał 
micjs..:-e .,... 1814 roku 

Wśród prLd..azanych grafik 
znajdoY-ala ~ir; grupa pc.irtrl't(>w 
W) konanych w różnych techm-
1..ach. Galeria sportretowanych 
osobisto~i była zaiste im[XlllU
ją a. Korono,...me głowy Euro
py: kr6Jowa Sz,..i:cji Kf),tyna. 

Portr(t pani Dama· ".e:;:otintu J. R. SmJtha 11-g Joshua Reynolds 'a. Lmdyn 177+ r. 
Fot. Krys01ui Aug~tyniak 

ny artystyczne). Spowita w riu
szki panna Cumberland spo
rtretowana przez Romneya 
spogląda spod ronda fanta:.:yj
nego kapelusza z powagą, za
barwioną wlasciwą młodości 
przekorą. Obie damy są przed
stawiciel kam i najwyższych 

,'\~ 
<l 

dwó..:h francuskich Ludwików 
- XV i XVI, caryca Katarzyna i 
Fryderyk Il, \,!:;dca Prus - pa
ra, budz,ica nasze ni~ najkpsze 
skojarzenia. Obol.. nich pob..:y 
królowie, Wlad1~1aw IV i nie 
określony bliżej Stanisław. W 
zbiorze znajdowały się także 

się \Mabisz? 
Wtorek rozprawił się ze mną 

w sposób bezwzględny. 
- Słyszałeś o Światowej Wy

stawie Psów w Bemie, na którą 
zjechało 15 570 psów i ich wła
ściciele? 

- Słyszałem. 
- To czemu nie napiszesz? 
- Brak miejsca. 
- Dla innych szczekaczy miej-

sce się znajduje, tylko dla psów 
go mało. Postaraj się. 

- Obiecuję, będę się starał. 
No i będę. Może uda się za

mieścić więcej portretów tych 
uroczych psiaków, które wraz z 
rozczulającymi listami nadsyłają 
ich właściciele. Wtorek mi wy
tłumaczył. że mniejsza w tym ty
godniu liczba listów spowodo
wana jest wyjazdem dzieci na 
wakacje. Wierzę. ,Jc!:.t mi smut
no. bo jutro wyjcż.dżam na obóz 

FIP.MA haookiwa zatrJdr,i na sezon ~b na stale. 434-260 
22232,1 

na Kaszuby i pm,z długie 2 ty
godnie nie będę się widziała z 
Walorem ... " - pisze Paulinka 
Pruszko z Gdyni. Czasem dobrze 
jest potęsknić, Paulinko. Będzie 
większa radość ze spotkania po 
wakacjach. 

W tym tygodniu Wtorek miał 
pokusę wybrać imię Fakira o ho
dowlanym przydomku „Lorabaja 
Kacze Chody". mieszkającego u 

Nikodrm 
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konterfekty przywódców woj
skowych i polityków, wśród 
nich był Kościuszko oraz ame
rykańscy prezydenci Franklin i 
Washington, a także Napoleon 
Bonaparte, portretowany w ko
lejnych etapach oszałamiającej 
kariery - jako generał, konsul, 
wreszcie cesarz Francuzów. 

.Bruino lHt miłe, uy1te, ele9a•clde I do9odale 
pełoieae. Pnebywa tu zwykle lep1H towanydwo. Moba 
tit w Bneinle łmlać I być ucqłllwym. Kro•lka akaadalu 
l••sa• tit tu nie narod1lla." 

Szacunek wobec dokonań 
ludzkiej myśli, zrodzony w do
bie oświecenia wyrażał się po
trze hą utrwalania wizerunków 
uoonych. Uwiecrnieni dla po
tomności zostali między inny
mi Newton, odkrywca prawa 
powszechnego ciążenia i filo
zof Lcibnitz, który w dziedzi
nie matematyki doszedł do 
tych samych wyników, co ów 
genialny fizyk i matematyk. 
Były także portrety samotnika 
z Królewca Kanta i astronoma 
Galileusza. 

Uznanie prestiżu profe~ji ar
tystycrnych stało się przyczyną 
powstania okazalej galerii por
tretów pisarzy. poetów, mala
rzy i aktorów. Wizerunki m.in. 
Woltera, Schillera, Goethego, 
reprezentują ludL.i pióra, nato
miast sztuki plastyczne znala
zły godnych przedstawicieli w 
osobach Holbeina, Rubensa 
czy wziętej szwajcarskiej por
trecistki Angeliki Kaufmann. 
To tylko kilka nazwisk z dłu
giej listy. Jak bogatym żródłem 
informacji i emocji estetycz
nych byłby ów zbiór portre
tów! Właśnie: byłby ... 

Dc..:yzje większych i mniej
szych przywódców li wojny 
światowej skazały zbiOf)' gdań
skiego muzeum, w tym kolek
cję Kabruna, na tułaczkę. 
Wpierw była to ewakuacja z 
zagrożonego miasta, zarL.Jdzo
na przez Niemców, po czym, w 
majestacie narzucanych przl'Z 
,\muę Czerwoną praw. zostały 
potraktowane - wprawdzie nic 
formalnie, ale faktycznie - jako 
kontrybucja wojenna. Pieczo
łowicie. rzec można „con amo
re" gromaJzone dzieła sztuki 
uległy rozproszeniu. 

Sl-..utki przeprowadzonej w 
1956 roku akcji re... indyka..:yj
nej. w wyniku której z muzeów 
Leningradu i Mo,kwy powró
..:ila CL.ęść wywiezionych prac, 
nie byty w pełni satysfakcjonu
jące dla strony pobkiej. Z "'Y
odrębnionej w zbiora..:h Kabru
na kokkcji 357 portretów, ry
towanych według nieznanych 
p1cn\ o wzorów malarskich, 
Z\•rkono jcdi,nie dwa, o kit~ 
rych mów i niniejszy art) kul. 
Losów pozostałych możemy 
się jedynie domyślać. 

Czyż można dziwić się me
lancholijnym spojrzeniom an
gielskich arystokratek? Co wi
d.ziały te damy i na jakie prze
życia były narażone? Tylko 
nielicznym spof.ród wywiezio
nych na Wschód udało się po
wrócić. Dotyczy to zarówno 
ludzi z krwi i kości, jak i tych 
utrwalonych na papierze. Tym 
większą wagę mają odzyskane 
prace, nie pozwalają bowiem i 
zapomnieć o sprawach wai.
nych, a wciąż nie rozwiąza
nych. 

I 
Takimi słowy zachwalał tę 

mie},cowość sto pięćdziesiąt 
lat temu autor pierwszego 
przcwodrnka humorystycznego 
(!) po Gdańsku, a zarazem wy
dawca czasopisma „Die Flag
ge" - H. Bertholdi. Wówczas 
gdy to pisał, Brzeźno już nie
zbyt przypominało ową ubogą 
wieś rybacką, jaką byto przez 
długie stulecia. 

Z roku 1323 pochodzi naj
starszy zapis „Bresno", z któ
rego Niemcy uczynili z czasem 
.. Brósen". Zdaniem toponama
stów, istniejące niegdyś w po
bliżu jeziorko Zaspa zwało się 
wczdniej Brzeźnem i jemu to 
właśnie zawdzięcza swoją na
zwę interesująca nas dzielnica. 

Już w średniowieczu wieś ta 
należała do oliwskich cyster
sów, którzy w roku 1668 ze
zwolili niejakiemu Michałowi 
Bielskiemu otworzyć tu karcz
mę. Odwiedzali ją gló..,.nie 
miejsco-wi rybacy i okolicrni 
drobni gospodarze, lecz nic był 
to dla wlascicicla lokalu szcze
gólnie dobry int..:res. Jeszcze 
sto lat pói.nicJ wieś zamieszki
wało bowiem zaledwie dwie
ście osób. 

Nie powwdla się też zhytnio 
próba z pierwszym zakładem 
prLcmyslowym w tej okolicy. 
Mowa o wytwórni saletry, któ
ra, za zgodą klasztoru oliw
skiego uruchomiona została w 
1769 roku. Między pierwszym 
a drugim rozbiorem Polski, 
gdy król pruski zarządził blo
kadę ekonomiczną Gdańska, 
wytwórnia splajtowała. Coś z 
niej wszakże pozostało i to na
wet wówczas, gdy po wspo
mnianym zakładzie nie było 
już materialnego śladu. Saletra 
to po niemiecku „Salpeter". 
Słowo to, błędnie przez które
goś z pruskich urzędników za
pamiętane i odnotowane jako 
„Sankt Peter". oznaczało przez 
długie lata tę część starego 
Brzeżna. gdzie istniał wspo
mniany zakład. Pobożna więc 
w swym brzmieniu nazwa, 
więcej miała wspólnego z sale
trą, aniżeli ze świętym Pio
trem. 

Próżno by dziś szukać na te
renie Brzeżna ulic upamiętnia
jących postać gen. Rappa, czy 
doktora Haffncra, a pr1ecież to 
właśnie oni odkrywali ""alory 
tej, jakże malowniczo położo
nej osady nadmorskiej. W roku 

Portrety pani Darncr i panny 
Cumberland były na przełomie 
marca i kwietnia wystawione 
w foyer Teatru „Wyhrzeże··. 
gdzie w ramach wystawy grafi
ki uświetniały premierę sztuki 
Stopparda ,.Arkadia''. W sczo- 1 

nic letnim b.;dą espono.,... ane w 
Muzeum Narodowym w Gdań
sku. na wystawie XVlll-wiecz
nej grafiki angielskiej. 

Twórca przy warsztacie 

Andrzej Trzaska 

artysta 
malarz 

Skazane na milczenie por
trety poś"' iadczają swą klasą 
poziom artystyczny zaginionej 
kolekcji. Kaprys losu właśnie 
im przypisał rolę osamotnio
nych świadków dawnej świet
ności, przyjmujących dzisiaj 
swoisty apel polei_lych. 

Kalina Zabuska I 

państwa Ohlerów na Zabiance. 
Albo Talesa, o którym Monika 
Jeromin z Zaspy pisze, że jest 
najdłuższy na osiedlu. Albo z te
goż osiedla U1.zatka Haliny Ku
drys, którego okoliczni mie
szkańcy nazywają „Dzielnico
wy", bo zawsze rano robi „ob
chód" wokół „swojego" bloku . 
Jednakże psiemu sądowi konkur
sowemu - a Wtorek nie protesto
wa! - spodobał się Nikodem, pie
sek rasy pon, którego bardzo ko
cha Sebastian Jodłowski z Gdy
ni. No i marny dziś jego portret. 

Konkurs Wtorka na najorygi
nalniejsze imię naszych psich 
ulubieńców trwa. Piszcie do śro
dy. Adres: Redakcja „Dziennika 
Bałtyckiego". Targ Drzewny 3/7, 
80-886 Gdańsk - z dopiskiem: 
Konkurs Wtorka. Hau-hauM1 . 

arem 

- Co robię ... Maluję, wystawiam. Ponieważ jestem - jakby 

I' [ to powiedzieć - multiinstrumentalistą, to tak: w najbliższym 

I czasie jadę na plener do Bolesławca. Ceramiczny. Myślę, że z 

miesiąc. Nie wiem jeszcze za co, ale chyba coś gdzieś poży

' czę. Co dalej. Akurat w tej chwili wystawiam w takim klubi-
ku „Plama". Na rzecz osiedla Zaspa. Chodzi o takie jakieś 

działania, które by pomogły mu zaistnieć w tych szarych, be
tonowych blokach. Działalność kulturalna, artystyczna, jakby 
nic teraz nie stanowiła. To, co się nie daje ani wydoić, ani 
obedrzeć ze skóry. ani sprzedać, to jest nic nie warte. A ten 
piękny klubik młodzieżowy. prowadzi bardzo energiczna pa

ni, która z miłością do tego podchodzi. I ten to klubik jest jak
by uczulony na dwie, trzy pracownie artystyczne. Znakomi

tych artystów, którzy też mają wypowiedzenie na rę}ru, bo 
ciągle szermuje się populistycznym hasełkiem, że gdyby te 

pracownie artystów i ten klub wynająć na hurt-detal, to by to 
więcej przyniosło spółdzielni i ludzie może by mniejsze czyn
sze płacili . Ten to klubik na prawdziwej pustyni, do którego 

jestem przytulony towarzysko, zachęcił mnie, bym też wziął 
udział w tej wystawce, razem z ponad 20 artystami, mie

szkańcami Zaspy. Znakomici faceci, Tumielewicz, Fig laro
wi cz, Roguszczak - wszystkim grozi eksmisja z pracowni, pa

radoksalna historia. No i robię swoje. W Bolesławcu jest już 
trzydziesty plener, miasteczko słynie ze znakomitych złóż gli

ny kamionkowej o wszelkich parametrach temperaturowych. 
Istnieje tam od niepamięci taki przemysł. Z radością obserwu

ję inicjatywy i lokalny patriotyzm małych miasteczek. Będę 
tam kontynuował to, co mnie pasjonuje przez pięć ostatnich 

lat, oczywiście ceramika architektoniczna, ale tego nikt teraz 

nie chce kupić. Cie~zę się na ten Bolesławiec. No, a przed 
Bolesławcem maluję świat, który mnie otacza. Jestem taki 

niedzisiejszy jakby. No, niektórym to się podoba. żeby tylko 

jeszcze kupowali. cholera jasna. Przymierzamy się też do re
konstrukcji dekoracyjnych pieców w Domu Uphagena, gdzie 
wygraliśmy z Anną i Tadeuszem Strzelczykami przetarg. W 

Sopocie ma być aukcja na rzecz Dworku Sierakowskich, pro

sili tam o parę obrazków. więc chyba to zrobię, mam takie 
trochę społecznikowskie skrzywienie. O czym marzę? Żeby 
pójść na emeryturę i nie potrzebować płacić tego cholernego 
ZUS. No i kółko się zamyka. Ciężko się porobiło. 

(dz) 

1808 Jean Georg Haffncr z Al
zacji rodem, lekarz i doradca 
medyczny Jeana Rappa - gu
bernatora Wolnego Napoleoń
skiego Miasta Gdańska, podsu
nął francuskiemu generałowi 
pomysł zbudowania nad mo
rzem pawilonu k.1pielowego. 
Dwa lata póżniej brzcźnieńską 
plażę zdobił już drewniany bu
dynek o takim właśnie prze
znaczeniu. Dodajmy, że był to 
pierwszy „dom kąpielowy" nad 
całą Zatoką Gdańską. Pod tym 

• ( 1 ) 
względem Brzeźno wyprzcdl!
lo o dobrych kilkadzicsi,1t lat 
kurort sopo..:ki, który także 
przecież Haffnerowi zawdL.ię
cza swe powstanie. 

Nie dane było Rappowi i Je
go oficerom długo cieszyć się 
owym pawilonem. Pierwszy 

Br~ef)w ok. roku /8./5 

jesienny sztorm, który prze
szedł nad wybrzeżem, całkowi
cie zniszczył pozbawione fun
damentów łazienki. Wpraw
dzie odbudowano je w tym sa
mym miejscu, lecz w roku 
1813, nie tylko ten obiekt, lecz 
także cale Brzeźno puścili z 

dymem atakujący Gdańsk Ro
sjanie. 

O atrakcyjności Brzeźna 
świadczy fakt, iż w niespełna 
siedem lat później wzniesiono 
tam obszerny dom zdrojowy. 
Niestety, w roku 1830 całkowi
cie strawił go pożar. Kiedy zaś 
w Polsce dogorywało Powsta
nie Listopadowe, a w samym 
Gdańsku szalała epidemia cho
lery, urządzono na jego miej
scu stację kwarantanny. Wów
czas też, na własny koszt, Ro
sjanie wybudowali utwardzoną 
szosę, ułatwiającą szybką ko
mu n i k ację pomiędzy Brze
żnem i Nowym Portem. 

Poczynając od polowy wie
ku XIX, Br,eźno przypominać 
zaczyna coraz. bardziej modny 
kurort. Znikaj;1 wówczas ostat
nie, kryte strzechami, chałupy 
rybackie, na ich miejscu zaś 
powstają wille i domy letnisko
we. 

O ile jeszcze w latach 20. 
minionego stulecia z Gdańska 
do Brzeźna udawano się na po-

kładzie zaprzężonej w konia 
szkuty, teraz kursować zaczy
nają na tej trasie pasaże'rskie 
statl..i parowe. Zamiast powo
Lem konnym zwanym żumalie
rą, dotrLeć tu już można koicją. 
a u progu naszego stulecia tak
i.e i tramwajem. 
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Miejscem szczególnie chęt
nie odwiedzanym w okresie la
ta, poza domem zdrojowym 
oraz tutejszym belwcderkiem, 
były oczywiście łazienki. Za
żywano w nich zarówno chłod
nych, jak i gon1cych kąpieli. 
Istniały osobne pomieszc1enia 
dla kobiet, mężczyzn oraz tzw. 
łazienki familijne. Prestiż tam
tego Brzeżna podnosiły liczne 
lokale o bogatym secesyjnym 
wystroju. jak choćby słynna 
.. Gwiazda Morza", hotele, pen
sjonaty, sale koncertowe, a tak
że tenisowe korty. Spacerowa
ło się po nadmorskiej promc
nad1ie i molu liczącym począt
kowo sto, póżniej zaś dwieście 
metrów. 

Pod koniec XIX wieku, w 
sezonie odwiedza już Brzeźno 
ponad 40 tysięcy gości. Połą
czone z Nowym Portem i 
Wrzeszczem liniami tmmwajo
wymi i zelektryfikowane, stało 
się przed I wojną światową 
jedną z najbardziej eleganckich 
dóelnic Gdańska. Nic dziwne-

go, że o to, by mieszkać w 
Brzeźnie zabiegało wiciu za
możnych kupców i przemy
słowców, urzędników i dobrze 
sytuowanych przedstawicieli 
wolnych zawodów. 

(dokończenie za tydzień) 

Jerzy Samp 

Poszukiwacze niezwykłości 
Nalprościel tłumaczy słowo uplON • po11uklwać. W anglel· 

sklch słownikach eiplor11llon, to poszukiwanie, baclanle, zwłe· 
d1anle w celu lepszego poznania. I tak tei, lako klub pouukl· 
waczy, rozumieć naleiy ekskluzywny hploren Club. Obchodzi w 
tym roku 90. roc1nlc, swego Istnienia. Kiedy powstał w 1904 
roku, w lego składzie znalazł się badacz polamy, oraltolog, 
pnyrodnik i ełllolog, fizyk I alpinista, korespondent wol•••Y, 
archeolog I plsan. Moie nawet nie wlenyll, ie Ich zwłcpek bę· 
cizie trwał latami, pouenał si,, zdobywał com 1ac11lels1e halę 
w iwlecie coraz lepie! po1nawanym, ale nie do końca poznanym; 
a więc wclqi po10stawlalt1CJ111 ob11ar działania dla ludzi I wie· 
d1q I wyobrainlq, 1 odwagq I wytrwaloklq, 5q więc cdonkowle 
bplorers Club forpoclłq postępu, przykładem dzielności, od· 
krywcaml ziemskich taiemnlc w łwlecle dalekim I talemnlclJII, 
ale talJe w ~ecie ltlilldm, • nlepnNJUWanym, 

Rozsiani po świecie - od Ala- Massachusetts Voluntcer lnfan Gen. A W Greelv 
ski po Florydę i Kalifornię, Indie try i odtąd - na wojnę i pokój. na F · h Io 
i Australię, mają także swoje twardą służbę i na pogłębianie ( ot. ie Etp rers JOIU1łQ]J 
czujki w Europie: w Wielkiej wiedzy związał się z wojskiem. Greely ruszył na południe i na 

~rytanii, Francji, _Norwegii. Tak- Wyraźniej jednak zapisał się jako Ziemi Ellesmere'a założył nowy 

ze w Polsce, gdzie eksponentem badacz polarny, niż jako awansu- obóz zimowy. Członkowie cks

ich spraw jest znany pisarz i spe- jący dzięki zasługom aź do stop- pedycji ginęli z wolna z wycień

Jeolog Maciej Czesław Kuczyń- nia generalskiego wojskowy. czenia, podobno nawet zdarzały 

~l..i. Nie będzie chyba niespo- Z tą działalnością związane są się pnypadki kanibalizmu. 

dzianką informacja. że w polskiej dramatyczne rozdziały eksplora- Od niechybnej śmierci i w 

grupie członków Explorers Club cji Arktyki. Greely kierował w ostatniej chwili wielorybniczy 

znajdują się równici. gdańszcza- latach 1881-1884 wysianą przez statek „Thctis" uratował siedmiu 

nie. I to warte wzmianki, że ho- Stany Zjednoczone z racji I Mię- pozostałych przy życiu polarni

norowyrn prezydentem Explorers dzynarodowego Roku Polarnego ków. Wśród nich Greely'ego, 

Club jest sir Edmund Hillary, ekspedycją dla obsadzenia stacji który tę tragiczną wyprawę opi

Ldobywca Everestu i bieguna po- obserwacyjnej Fort Conger na sal w swoi..:h książkach. 

ludniowego. Ziemi Grinnella w Zatoce Lady- Na swoje 91 urodziny, 27 

Poświęcony 90. rocznicy ist- Smith nad Kanałem Kenne- marca 1935 roku, Greely został 

nienia kJubu The Explorers Jour- dy'ego i ten rozdział w jego ży- odznaczony szczególnej wartoś.:i 

na/ na pierwszej stronie okładki ciu, kiedy odznaczył się wyjątko- medalem: Congressional Medal 

prz_Ynosi fantastyczne zdjęcie ko- wą odwagą i dzielnością, najwy-
sm1czne wykonane poprzez tele- raźniej zapisał jego imię w kroni- of Honor, jako drugi Ameryka

skop Hubble'a, na ostatniej zaś kach zdobywania bieguna pól- nin wyróżniony w ten sposób w 

scenę z arktycznej wyprawy nocnego. pokojowej służbie (pierwszym 

przedsięwziętej pnez założyciela Ekspedycja Greely'ego dolar- był sławny lotnik Charles Lind

i pierwszego prezydenta klubu - la do statku ,,Protheus", w pierw- bergh). 

A. W. Greely'ego. Tej właśnie szym roku jej uczestnicy odby- Greely zmarł 20 października 

postaci, legendarnej i zasłużonej, wali dalekie podróże saniami dla 1935 roku, a więc niedługo po 

poświęcony jest obszerny mate- pomiarów topograficznych Ziemi owym zaszczytnym wyróżnieniu, 

rial biograficzny. Granta i Ziemi Grinnella, a jeden które stało się jakby symbolicz-

Kim byt pierwszy prezydent z nich - J. B. Lockwood, dotarł nym uznaniem dla Explorers 

Explorers Club - generał major do 83°30'5"N. 
Adolphus Washington Greely? Kiedy po dwu latach, na które Club, dla wszystkich jego człon-
Urodzony 27 marca 1844 roku w była zaopatrzona w żywność, za- ków, którzy poszukując, badając 
Ncwburyport (Massachusetts) ja- loga Fortu Conger zaczęła dotldi- - pnybliżają nam świat prawdzi

ko syn szewca, ukończył w New- wie odczuwać głód, a z powodu wy· Generał major Adolphus 

bur)pOrt jako siedemnastolatek uciążliwych warunków Jodo- Washington Greely pochowany 

Brown High School, w dwa lata wych nie zdołano dotrzeć do For- został na cmentarzu zasłużonych 

później wstąpił ochotniczo do tu statkiem zaopatrzeniowym, w Arlington. (mare.) 

Biologowie mówią. że jest 
emu, a Punk jest po prostu Au
stralijczykiem. Dwie u niego żo
ny i dużo potomstwa. Punk lubi 
dzieci. jest typem idealnego ojca. 
On właśnie. panie powinny wre
szcie docenić zjawisko, wysiadu
je strusie jajka. W styczniu, kiedy 

szczytuje australijskie Jato, a w 
Oliwie zima opada na całą naturę, 
tata struś honorowo i odpowie
dzialnie otula ciepłem tatowego 
jestestwa dzieci swoje nie wyklu
te, udowadniając, że mężczyzna 
nawet z małą głową najlepszym 
ojcem jest. Dwa miesiące muszą 
przeminąć, aby w rytuale tato
wym spełniła się tajemnica życia. 

yemu 
Na początku tego roku speł

nić się miała raz kolejny. Przytu
la! struś jajka, czekał cierpliwie 
pierzasty na potomstwo swoje. 
Królowa śniegu i mrozów była 
jednak nieprzejednana. Jaja stru
sie popękały w trzaskającym, 
mroźnym powietrzu. Ale dla 
osłody nadejdą jeszcze tłuste la
ta. Bywały przecież wcześniej. 
Wszakże rok temu, za pięć ma
łych strusi oliwskie zoologium 
otrzymało kilka czerstwych, nie 
barwionych czarnych łabędzi, 
którymi cieszyć możemy nasze 
oczy. Chwała więc strusiej roz
rodczości. 

Układ dwie na jednego jest 
idealny dla strusiej familii na 
wolności i na wybiegu. Wów
czas rokrocznie może wycinać 
hołubce, kręcić piruety. stawać 
na palcach i sunąć z wdziękiem 
między wybranki, by w niedale
kiej przyszłości przejąć na barki 
swoje strusie wszystkie macie
rzyńskie obowiązki i pieścić, i 
ogrzewać po tatowemu, i ko
chać jak wielkie nielotne pta
szysko. 

Struś jest wolnym ptakiem. 
Jak na ironię ewolucja oddala 
mu we władanie ziemię, zamiast 
skierować skrzydlatego ku nie
bu. Nie możemy i nie mamy pra
wa ignorować tego pr.1wa. 

Dariusz Janowski 
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Zawody 
• ampre.zy 

Odbędą się: 
2 lipca br. Zawody Kola 

PZW Nowy Dwór Gd. na Sol
nicy. W Marzęcinie na Kanale 
Panieńskim zawody Kola PZW 
Rejonu Gazowniczego z Elblą
ga. Kolo „Energetyk" na rzece 
Tynie w Raczkach. Natomiast 
Kolo Stoczni Gdańskiej S.A. 
spotyka się na Tynie w Jezio
rze. 

3 lipca br. Koto Jednostki 
Wojskowej nr 1261 z Elbląga 
na Tynie za mostem kolejo
wym. 

Wczasowicze mile wi· 
dziani 

palny, niedzielny pora
nek na bulwarze Zyg
munta Augusta, nad 

rzeką Elbląg. Z różnych stron 
miasta ściągają tu wędkarze, 
by uczestniczyć w zawodach 
zorganizowanych dla zacho
wania w pamięci jednego z 
animatorów wędkarstwa na 
ziemi elbląskiej - Józefa We
issgebera. 

Efekty wędkarskiej rywali
zacji - trzepoczące w siatkach 
ryby, potwierdziły raz jeszcze, 
że woda w kanałach i rzekach 
elbląskich jest coraz bardziej 
czysta, a więc i rybna. Spełniło 
się więc życzenie Weissgcbera, 
,,wojownika" o ochronę środo
wiska, szkoda, że tego nie do
czeka!. 

Przypominamy, że wójt 
gminy Sztutowo zaprasza w 
niedzielę IO lipca br. na zawo
dy spławikowe zorganizowane 
przez Kolo PZW w Sztutowie. 
Stawką będzie oczywiście pu
char wójta, a impreza jest 
otwarta dla wszystkich. Zawo
dy przeprowadzone zostaną na 
Wiśle Królewieckiej w Koby
lej Kępie, w trzech katego
riach: kobiet, juniorów i senio
rów. Zbiórka zawodników o 
godz. 7. Zgłoszenia należy kie
rować do dnia 5 lipca br. pod 
adresem prezesa Kola PZW w 
Sztutowie : Z. Wojewoda ul. 
Kanałowa 4 lub za pośrednic
twem Pani Cieśluk z Urzędu 
Gminy w Sztutowie pok. nr 10. 
Oplata startowa wynosi 25 tys. 
zł. Tak zatem kto nie ma po
mysłu jak spędzić nie.dzielę, 
może się wybrać nad Wisłę 
Królewiecką. Organizatorzy 
zapraszają zwłaszcza wczaso
wiczów spędzających tego
roczny urlop nad morzem. 

W rywalizacji juniorów 
triumfował dobrze zapowiada
jący się Grzegorz Kempiński 
łowiąc 6 ryb o wadze 860 g, 
przed Ireneuszem Pieleckim -
5 ryb o wadze 860 g i Radosła
wem Nadolskim - 4 ryby o wa-
dze 425 g. Ten ostatni miał pe- Ta rybka zdołała (za chwilę) c:;myd111ąć zpo11rotem do wody. Zlowilją na chwilę Radosław Nadolski Fot. Piotr Kajmer 

I o i J ' e ei sgeber 
cha. W momencie brania kolej- uhonorowani nagrodami rze-
nej sztuki, zdekoncentrował się czowymi, użytecznymi w upra-
na widok naszego fotoreporte- wianiu ulubionego hobby, a 
ra i ... rybka zerwała się z ha- ufundowanymi przez Kolo 
czyka. PZW Elbląg Miasto - organiza-

Wśród seniorek zwyciężyła, tora zawodów. 
potwierdzając dobrą formę, Prezes ds. sportowych kola 
członkini kadry narodowej Te- Bogdan Lewiński zapowiada, 
resa Dondolewska łowiąc ryby że za rok. w II Memoriale Jó-
o wadze 2865 g przed Marian- zefa Weissgebera wędkarze rn;-
ną Lewińską (kadra okręgu) dą rywalizować także w kon-
2155 g i Eweliną Wemicką - kurencji drużynowej o puchar 
1975 g. przechodni. Natomiast już w 

W gronie seniorów szczę- nadchodzącą niedzielę, 3 bm. 
ście dopisywało Jarosławowi od godz. 8, nad rzeką Elbląg 
Zarnorowi, który złowił 51 OO g rozegrane zostaną zawody to-
ryb. Drugą lokatę zajął Dariusz warzyskie wędkarzy z kół 
Migdalski - 4680 g, a trzecią PZW Prabuty i PZW Elbląg 

(komar) 
Wojciech Wernicki - 2800 g. Miasto. 

Wszyscy wymienieni zostali Andrzej Minkiewicz 

Nowe ryby dla wędkarzy Wciąi klusuią 

Horror Nie ma 
gryzących węgorzy w Michałowie 

L•dq ,···kne pstrąg·· Zadzwoni! do redakcji jeden z li~ ~ dość znanych spinningistów I olsztyńskich, a zarazem konstruk-M eszkańcy okolic lezlor rzekach województwa gdań- tor woblerów, Radosław Zawor-
połoionych w pobliiu lorko· skiego piękne pstrągi. Akcja ski. 
wa sygnallz:ulłl nam pola• zarybiania tym gatunkiem jest - To co dzieje się na śluzie w wlenle się w wodzie g,PCI• podobno je~ną z najlepszych w Michalowie przypomina horror -cych węgorzy, Podobno na• Pols~e. Icht10log w ZO Pzyv w powiedział - Kłusownicy w biały ,ybek tych stworzeń kupił Gda~sk~, Grzegorz Gęsiarz, dzień odławiają z jazu wielkimi, 3 

Minęły t1zy lata od śmierci 
Józefa Weissgebera, elbląża
nina wielce zastużonego dla 
wędkarstwa w mieście i regio
nie Postać pana Józefa, czło, 
wiek.a, z którym przez 30 lat 
związane było wszystko."co w 
elbląskim wędkarskim Ś\\'iat~ 
ku się działo, na stale pozosta
ła w pamięci jego kolegów i 
I crnych przyjacióL 

nej dewastacJJ wód rzek elbl, 
skich, Zalewu Wi.ślancgo 
przyczyniły się do decyzji o 
rozpoczęciu . budowy w Elblą· 
gu oczyszczalni ścieków 

Wyróżnienia „Zasłużony 
dla miasta Elbląga", srebrna 1 
złota odznaka PZW i najcen
niejsze w polskim wędkar 
stwie odznaczenie „Złota 
Odznaka PZW'; z wawrz)' 

Pamięć o koledze 
Jó1.t1 W,eissgeber by! wie

loletnim prezesem Kola PZW 
Elbląg Miasto, pełnił obo-

• wiązki komendanta społecznej 
straży rybackiej, a ceniono go 
za oddanie wędkarstwu, życz~ 
liwość i koleżeńskość. 

Problemy wędkarzy pre
zentował Weissgcber na. każ
dym fornm. Szczególnie dużo 
uczynił, gdy wybrano go do 
Miejskiej Rady Narodowej. 
Jego alam1ujące, poparte kon
kretami przykłady ckologicz„ 

nem, najlepiej swiadl-Lą o 
uznaniu. z jakim spotkała się 
społeczna praca Jó,.cfa Wc1s~ 
gebcra. 

Pamięc o koledze wędkarzu 
pozostała w środowisku, które 
postanowiło wpisać na stale 
do kalendarza imprez organi 
zowanych prz.ez. Koto PZVv 
Elbląg Miasto, zawody węd 
karskie - ,,Memoriał Józefa 
Weissgebera". 

A Minkiewicz 

Jaskółki ekorozwoiu 11 1 

• o e 

I Co łowimy? 
I 

1 · 8 lipca 
Sezon wędkarski w pełni . Ło

wić możemy praktycznie wszy
stkie ryby nie będące pod ścisłą 
ochroną czyli poza jesiotrem, ło
sosiem, ciosą, kiełbiem długo
wąsym i białowąsym i wszystki
mi gatunkami strzebli. Wybiera
jąc się na urlop warto przedtem 
sprawdzić, kto jest użytkowni
kiem wody, na którą zarzucimy 
wędki i czy nie obowiązują na 
niej dodatkowe opłaty licencyj
ne. Trzeba też pamiętać, że nie 
wszędzie dozwolone jest wędko
wanie z łodzi oraz w porze noc
nej, np. na wodach PG Ryb. czy 
Spółdzielni „Troć" będącej użyt
kownikiem Nogatu. Unikniemy 
w ten sposób nieprzyjemności 
związanych z mandatem, a na
wet niespodziewanym występem 
przed kolegium ds. wykroczeń. 

Słońce wstaje o 4,18, a za
chod2.i o 21 ,O I. Księżyc prze
chodzi z II kwadry do nowiu, 
który osiągnie 5 lipca. Oczywi
ście czym w nocy na niebie bę
dzie ciemniej, a w dzień cieplej, 
tym lepsza pogoda na węgorza i 
sandacza. Oczywiście warto na 
tego pierwszego zapolować w 
dzień. Ubiegłego roku najła
dniejsze okazy ( 1,5 kg) łowiłem 
od 14,30 do 16,30. 
Łowimy: sandacza (wym. 

ochr. 45 cm i w czasie doby wol
no złowić 4 szt.**), pstrąga po
tokowego i pstrąga tęczowego 
oraz lipienia (wym. ochr. 30 cm, 
5 szt. na dobę* ); karpia (wym. 
ochr. 30 cm, 5 szt. na dobę*) ; li
na (wym. ochr. 30 cm, 5 szt. na 
dobę*); leszcza 25 cm; sz.czupa
ka (wym. ochr. 40 cm, 4 szt. na 
dobę**) ; bolenia (wym. ochr. 
40 cm, 4 szt. na dobę**); klenia i 
jazia (wym. ochr. 30 cm); węgo
na (wym. ochr. 45 cm, 4 szt. na 
dobę** ); płoć, wzdręgę, okonia 
(wym. ochr. 15 cm) , rozpióra 
(wym. ochr. 30 cm) i oczywiście 
krąpia (bez wymiaru). 

UWAGA! 
* w ciągu doby wolno złowić 

5 ryb tych gatunków łącznie 
** w ciągu doby wolno zło

wić 4 ryby tych gatunków łącz
nie 

(komar) 

• ktoi otl Rosjan. pow1e~z1a! nam, ze wprowa- x 4 m, siatami rybę. Nikt na to nic 
Zapytaliśmy, co O tym sądzą dzany 3est . do rzek pstr~g polo- reaguje. o Dzier go I 

q ., 
• w Zarządzie Okręgu Polskiego kow~, tzw. naryb~k w10senny. Spostrzeżenie naszego kolegi to 

Związku Wędkarskiego w Jedna. sztuka wa~y około 10 jedynie część ponurej prawdy. Gdańsku. Dowi·edzi·eli·s·rny s,·ę, gram o w. Kosztuje 4 tysiące Obok siatkarzy, szaleją tam „szar- W tym cyklu. chcielibyśmy na naszych lamach pro- scu mają 2, 4 ma średnio I - I, 2 m. Stąd szczególnie co ł t h I Pakowcy" kalecząc · ·1 · · mować te gminy, które z racji swojego usytuowania, ale roku, w zimie groźba przyduchy. 
Z·e owszem, n1o·~e s1·ę zdarzyc', z O yc .· . niem, osiemie · · b 'I J ~ z d ć d ryby N·,e opodal na Sta N tez I sposo u mys enia okalnych samorządów. postawiły - I na to znaleźliśmy radę - twierdli dzierzgonsk1 ich-ze. wyłowi·ony węgorz uszczyp- .arn.1erzan_o wpr_owa z1 o . , rym o- k . . p . k d k h d kr dl gacl·e n,·cJ·cdnokrotn·e w san O po na e orozwoJ. rosimy o orespondencje w tej sprawie. tiolog - Ju1. w tym roku zarybimy i·e tolpyo0ą . Szczególnie nie. Nt'e atakuJ·e natom1·ast w g ans te w_o . _am_y a_ mu- ' 1 1 

· Ch · b · h akż 1 ludnl·e obserwowałem w ętrne ow1em przedstawimy wszelkie·tego typu dzia- tołpyga pstra i·est gatunkiem wyJ·ątkowo planktonożer-wodzie. Racze1· ucieka. Co to c arz_y - t e 1_p1ema. N1este-, yczyny 1 · d ł ml.eJ·scowych kłusowni. ko' w odia arna. nym, a J·ak wiadomo plankton nadmiernie rozwiJ·a się Wl.ęc były za stworzen1·a - moz·e ty, me .11 . a,,0 się wyhodowac · P d k. b · D · · Ł wodne żmiJ·e?. ,,młodziezy . I wiających wszystko co żywe. Nie rze ro ·iem. urmistrz zierzgonia, Piotr ączny, właśnie w jeziorach zanieczyszczonych gnojowicami. 
(k ) 

zdarzyło mi się przez parę lat zau- sporo mówił o planach ekorozwoju gminy. Nie jest ona Obydwa jeziora powszechnie i bez dodatkowych Z~ to wkrótce pojawi~ się w en ważyć patrolu czy obławy rekwi- zbyt bogata, przeto trudno marnować te dobra, którymi opiat są dostępne wędkarzom . Oprócz nich utworzono w . . . . obdarzylaJ·ą natura. Są nimi: gn1·nie ło\\'Sk · 1 kt · h · ~,-....,_%"""''"'"'_.""""'"''...,. .., """""'"''" , , • ""l1 ruJąCeJ me reJestrowany nigdzie. . 1 1 a specJa ne, o oryc opowiemy za tv-s e fil sprzęt pływający, czy sieci. A CI)'Słe powietne dzień. Tymczasem jednak wyjaśnijmy kwestię ważniej-uc e PI r„ 1· przcciez na tym akwenie spinnm- i zbiorniki wodne. szą. bowiem każde zarybianie i prawidłowa gospodarka Al I gowcy nieraz mieli przyiemność na użytkowanych wodach staje się bezsensowna wobec . . . . . . powalczyć z dorodnym szczupa- Tc największe. czyli jeziora przejęto od dotychczaso- szkodników jakimi są Kam"}iła, ryby się, pocą, lemwte przewalają z bok~ na bok - 1 na co tu liczyć? ~ kiem. okoniem czy boleniem. Te- wego użytkownika. Polskiego Związku Wędkarskiego. . kłusownicy A,~ choc?y,na zaball'ę suchą muchą . I to mekomeczme z tak oczyw1stym1 ofiara· i raz wątpię czy cokolwiek w nim Mniejsze pow~taly na skutek działalności człowieka. Za-

1 lipca 1994 

Wobler· zabawka, czy morde~cza broń 171 
W kolelnym odcinku „szkółki woblerowel" prz;ygotowa· 

nel specjalnie dla Czytelnik6w „Weekendu z wędkCI", prze,; 
konstruktora polskich woblerów Salmo, znakomitego spin· 
nlngistę I współpracownika czasopism wędkarskich, Piotra 
Piskorskiego, powraca•y na f ezlora. , 

W głębina · 
U ciekamy znad niewielkiej 

pstrągowej rzeki, zwła
szcza że upały raczej nie 

sprzyjają żerowaniu kropkowa
nych drapieżników . Znów pły
niemy łodzią przez jezioro i 
szukamy drapieżników. 

Po pierwszych lekcjach ło
wienia woblerem na płyci
znach, można spróbować swo
ich sil w głębszych miejscach. 
Przydatne tu będą zarówno 
przynęty tonące jak i pływają
ce. Duże, pływające modele 
dają się dość łatwo sprowadzić 
na 2 - 3 rn głębokości.Takim 
woblerem można z powodze
niem !owić w 5-metrowej toni. 

Przynęta nie musi wbrew 
często powtarzanej opinii, pra
cować pół metra nad dnem. 
Głębokość 5 - 7 rn to w na
szych jeziorach najczęściej 
granica litoralu, którą porastają 
wysokie rośliny wodne (jak np . 
rdestnica przeszyta), tworzące 
piękny podwodny, las. Szczu
paki zajmują w nim stanowiska 
obok wysokich łodyg, często w 
pól wody. Gdy dno jest wolne 
od roślinności, drapieżniki cza
tu ją nieco głębiej. Ale i wów
czas wystarczy prowadzić 
przynętę 1 - I, 5 m nad dnem. 

Pamiętam zaskoczenie kole
gi, który łowiąc pływającą imi
tacją szczupaka od długości 16 
cm upolował drapieżnika o wa
dze 5,6 kg. Wobler ten dał się 
prowadzić na 2 m a w tym 
miejscu głębokość przekracza
ła 6 m. Było to czyste jeszcze 
stosunkowo jezioro Pluszne k. 
Olsztyna i w miejscu połowu 
widać było szczyty wysokich 
kominów rdestnicy. 

Co jednak począć, gdy na
sze drapieżniki zejdą jeszcze 
niżej zaszywając się na dnie. 
Nie wszyscy doceniają możli
wość penetracji pływającą 
przynętą nawet klilkudziesię
ciometrowych głębin. Oczywi
ście przynęta musi być dodat
kowo obciążona. Obciążenie to · 
umieszczamy co najmniej 80 
cm przed woblerem. Bliższe 
położenie ciężarka źle wpływa 
na pracę przynęty i jej skutecz
ność. Przy dużych woblerach, 
odległość ta powinna być je
szcze większa. Nawet do 1,2 
m. Ciężarek może być umie
szczony bezpośrednio na żyłce, 
ale lepiej gdy „wisi" na dodat
kowym troku o długości 20 -
50 cm . Trok taki, z cieńszej 
żyłki dowiązujemy do karabiń
czyka. 

Metoda ta wymaga specy
ficznego sprzętu. Wędzisko 
musi być długie - 2,5 - 3j rn. 
Pamiętajmy, że rzucać będzie
my zestawem długości nawet 
ponad 1,3 m. Ciężarek o opły
wowym kształcie musi oczywi
ście zatapiać przynętę, ale nie 
może być za duży. Wtedy wo
bler opadając na dno również 
pobud1.a drapieżnika do ataku. 
Nie należy też przesadzać z 
grubością żyłki . I tak będziemy 
mieli problemy z rzucaniem, 
więc cały zestaw powinien być 
możliwie „odchudzony'· I 

Uprzedzam, że nie jest to ła
twy sposób łowienia i wymaga 
odrębnego omówien ia, co 
uczynię za tydzień. 

Piotr Piskorski 

I.~ W Holland Hall 
biedniej niż przed rokiem 

Korespondencja własna I Amsterdamu 
Tradycyjnie, w czerwcu, na te- karstwa. Trudno w kilku zdaniad 

renach wystawowych RAI w Am- opisać ekspozycję, zarówno pro 
sterdamie odbyty się, trzynaste ducentów sprzętu jak też materia 

I już, Europejskie Targi Sprzętu łów do produkcji wędzisk, mucl 
Wędkarskiego. Pomimo że zgra- oraz akcesoriów niezbędnych de 
madzily one ponad trzystu wy- ich prlygotowania. Nicstt:ty nic je 
stawców z całego świata, ustępo- stem muszkarzem, więc niech m1 
wa/y ubiegłorocznym pod wzglę- _ milnśnicy tej .~zlachetnej dyscyph 
dem tak ilości jak i różnorodnośc ny wybaczą, że nie będę o tym pi 
proponowanego sprzętu. W po- sat. 
równaniu z poprzednimi targami Z nowości natomiast pokazane 
ilość wystawców zmalała O około wodoszczelne, elektroniczne sy 
25 - 30 procent. gnalizatory brań. Nowe modele 

Targi w Amsterdamie uwidaez- woblerów zaprezentowała RAP-
niają pewne trendy w światowym PALA, pokazały się doskonalt 
wędkarstwie. Jeden z nich, to co- wersje echosond. 
raz bogatsza oferta sprzętu i akce- Myślę jednak, że na polski ry 
soriów dla miłośników muchy. Po- nek najszybciej trafią właśnie no 
kazało ją około 30 procent wysta- waści RAPPALI - Magnum CD} 
wiających. Można zatem mówić O oraz połączenie woblera z blystk" 

obrotową . Cos' na kształt Mcppsa znaczącym wzroście zainteresowa-
nia producentów Gł odmianą węd- Mino. Marek Makarsk' 11111akhp1en i pstrąg. f jeszcze zostało. trudniono też inżyniera ichtiologa z 20 - letnią praktyką - Od tego zaczęliśmy - wyjaśnia Jan Opale wski . . Wisła "?lo_K1ev11arka, bambusiarze roz.sypani w tyralierę siedzą .. , sied~ą ... i, To że śluza w Michalowie i ca- w typowych gospodarstwach rybackich, dla którego, J.ak Opanowaliśmy tę plagę jeszcze przed planowanymi z.ary-n1c A 1

11 
na11•

1 
· ·"" t · d 1 · k · · · · · · " ' · d bicniami. U nas J·est kilka poz1·omo' w oddz1·a1ywan,·a na """"'1 · ·=""'""""""·.,. ' "' '" - •~ . · . " _a się mus(.JU,rz_ 1 ~ p yc1~ny mię zy g ow ami W)'.Jmu1e Ja~w za Ja· ,~. I ły ten rejon ( Wicrcinv, Lubstowo, sam tw1er zi, sprawa zagospodarowania tych akwenów · z1em,1.elca za Jelcem ·.1 te zdz1w10ne mzny! A muszka -ordynarny Red Tag. . Kopanowo) jest ulubionym miej- nit stanowi żadnych tajemnic. potcnCJalnych "kłusoli ". Jeden z nich to Straż Wędkar- .~ Z kuchni wędkarza . AJezt?ra_? ~ywa, ze po upalnym dmu. w okolicach zachodu stanca senna po- l scem nielegalnego, a nawet niehu- _ Mamy dwa liczące się zbiorniki naturalne . mówi ska przy Kole PZW w Dzierzgoniu. Wspiera nas, zwła- ,1 w1erzchma 1ez10ra zaczyna wręcz k1p1ec od baraszkujących ryb. Nie wiem. co J manitarnego pozyskiwania ryby Jan Opalewski . i kilka niedużych, I _ 2 hektarowych szcza nocami, Straż Miejska. Na jeziorze Kuksy jest za- ' ! 1 1 ł ł oznac;,_ają te h'arce, ale w takim w(aśnie momencie na jejorze w Tre_snej_zlowitem ~ od lat stanowi pub liczą tajemnicę: wyrobisk pożwirowych. Mają czystą wodę, nadającą się trudniony stały. mieszkający tam strażnik. Zna od lat to o n w sm I eta n Ie dwa ~on~1rnk1logra~nowe kleme na bard::.o kudłatą muchę · cos posredmego ~ Wie O tym policja z Nowego Owo· do intensywnego zarybienia. Najładniejsze jest jez. Ku- jezioro i wszystkich prawie miejscowych wędkujących. , 11 .. m1ęd,y tr::1111elem l ~zc~ot~. . . . . ~ ru i Elbląga, wie również tak pań- ksy To klasyczny 27 hektarowy zbiornik polodowcowy. Tak, że potrafi sobie poradzić. Na Gw1zie pomz_eJ W1~~chowa. wziął szczupak 1 ~ dwm ~1e przegryj przy- ~; stwowa, jak i społec,:na Straż Ry- Przy 7, 40 m gl~bokości ma właściwość samooczyszcza- NajistotnicjsLc jest jednak to. że wprowadziliśmy ry ponu._Pfoc!. wzdręg I uk!et me wym1enuim, bo to prawie oczywiste. i backa, a także przynajmniej 1101111 nia się .. Dziś woda w Kuksach powróciła do I klasy czy- gorystyczne przestrzeganie okresów ochronnych, zwła- @ Męczył mnie zimą mój Nie 1d;.ze tu o łamanie k/asycmyc~1, wyuczonych zasad pololl'U, ale o taki mal{· na lny użytkownik rzeki Nogat, stości. Zywym dowodem tego jest zamieszkujący je rak szcza wiosną. Jest to szczególnie ważne dla wzrostu po- f wędkarski partner i męczył, urlopowy relaks1k, o zabawę. \Vesolq zabawy! (mat) Spółdzielnia „Troć". A zatem sko· błotny. Zyjc w niej sporo białej ryby ale też szczupak i pulacji gatunków. Efekty tej gospodarki są już widoczne, j żebym zrobił okonia w śmie-. ·""'""''"'""'''""'"'"""'"""''""'"'''""".'"''"""'"'""""'"''"'"'''''"""''''~''"''''''x•''"~'''"''''m""""'""'~"'· ro wszyscy wiedzą można damnie- okoń. Dodatkowo w tym roku wpuściliśmy 12 tys. na- w postaci gołym okiem obserwowalnego, licznego na· j tanie. Jakoś się niespecjalnie 

Nailepsi ze nSplavii ·· an 
Jedną z ważniejszych sporto- wa. Po nim: Mikołaj Burkiewicz z 

wych imprez wędkarskich są mi- Sopotu i Piotr Chabowski. 
strzostwa okręgu w dyscyplinie Z pań najlepiej potrafi wędko-
splawikowej. Odbyły się one w wać Barbara Banaszkiewicz z So-
ZO Gdańsk w trzech kategoriach. potu. Drngie miejsce w tej grupie 

Wśród seniorów zwyciężył zajęła Eugenia Turczyn z kola 
Marcin Samet z Sopotu. Na dru- Gdynia Miasto. Na trzeciej pozycji 
gim miejscu znalazł się Alfred Sa- znalazła się Kamila Justa, rcpre-
rnet, też z Sopotu. Na trzecim - zentantka Tczewa. 
Zbigniew Domowicz z Gda11ska Rozgrywki o mistrzostwo okrę-
Przymorza. gu odbywały się na Motławie w 

Najlepszym juniorem został miejscowości Dziewięć Włók. 
Marcin Góra z kola Gda6sk Porto- (ken) 
•·•rW\łitlh:-bŁIJW@i@$11#&1A@Aif0M!f@nnm. · · _.. _,.,,,Dl.'!']~,~~ ~~~:;.~~~g~-:::-.;:;~·~~C~;!;::·m.i~~-,~~ -

~f :fi tz§;j• SHIPPING COMPANY ~ 

UWAGA!!! 
- WODOLOTEM typu Polesie do KALININGRADU 
-odp;awa graniczna 7 .OO terminal PW HALEX, Bulwar Z. Augusta 
-wyJme wodolotu 7 .30. powrót J 9 .00 

PŁYWAJ Z NAMI DO CELU: 
- SZVBKO, bo tylko 2 godziny 
- TANIO, bo 225 OOO zł tam, 450 OOO zł w dwie strony 
- BEZPIECZNIE, bo wodoloty posiadają aktualne dokumenty 

bezpieczeństwa Polskiego Rejestru Statków 
- WYGODNIE, bo pozostawiamy do dyspozycji pasażerów 

53 komfortowe miejsca siedzące 
- PRZVJEMNIE, bo podajemy w czasie rejsu kawę, herbatę, 

stodycze i napoje chłodzące 
- Z KORZViCIĄ bo w cenę biletu wliczamy koszt wauczeru, a także 

dla stałych naszych pasażerów co szósty bilet jest 
bezpłatny, dzieci do lat 4 podróżują bezpłatnie, 
młodzież do lat 16 ptaci tylko 50 % ceny biletu 

ZAPRASZAMY DO KORlYSTANIA Z NASZVCH UStUG PRZEWOZOWYCH! 
HAI.EX SHIPPING COMPANY 
Halina Wieczorek 
82-300 Elbląg, tel./fc1x 0-90 52 O I 13. ul. Mostowa 7 
Nadbrzeze Portu llzecznego, Kaliningrad. tel./fax {0-070-112) 22-74-89 
identyfikator I 70153364 
NIP 578-000-73-73 
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mywać, iż w relacji prawo _ prze- rybku okonia, bowiem badania wykazały deficyt tego rybku szczupaka. Wylągł się tej wiosny. Upilnowaliśmy !i sldadało. Ale przecież dorod-stępcy,jest coś nic w porządku. za drapieżnika. Pewną nowością było też zarybienie Kuks go właśnie przed kłusownikami, bo trudno ich nazwa~ l ne okonie łowi się nie tylko połów na rzece Nogat uczciwy sumem. sprowadzonym z okolic Konina. To bardzo dro- wędkarzami. do niedawna masowo odławiającymi tę ry- ~ spod lodu. Właśnie teraz, w wędkarz musi wnosić dodatkową gi ale ładny, 380 gramowy materia! i za 2 _ 3 Jata będzie bę w czasie jej tarła. Dzisiaj małe szczupaczki są już jak I chłodniejsze ewentualnie bar-opłatę na rzecz spółdzielni. Komu nie lada atrakcją dla wędkarzy. zapałki i jest ich dużo. I dziej wietrzne dni spinningi-zatem za swą nietykalność i w jaki Gorzej jest z jeziorem Tywęzy. Znacznie mniejszym Za tydzie1i z Janem Opalewskim pojedziemy w krajo- i ści mogą je przy odrobinie sposób odwdzięczają się zawado- bo 9,1 hektarowym, położonym poniżej wioski, z której braz jeszcze nieco., księżycowy" , na pierwsze, dzierz· ł pomyślunku , łatwo znaleźć . wi kłusownicy? I spływają do niego ścieki bytowe, w tym gnojowica. Na gońskie łowiska specjalne. I Na okonia w śmietanie znam ....,.""i"....,'"""';"."""':""...,..,.,.._.,.,.. _ _,_n..,ies,..z ... cz.;,ęs ... : c ... ie_T.;,y_w.;.ęz.;,y..,s.;.,ą !'!!pł;.yt!!!ki!!!·e;.., b!!!o!!!w!!!n;..a.;,;jg;,,;lę~b;.;sz~ym~m:;;.ie.:;:j ... - _____________ ...:,M::ar;:ek:· K:o!::'...:.:pyla g dwa sposoby. Jest jeden wa-'N ac~· jeździ-się w czerwcu. ki~dy ; runek - ryby muszą być w Rewelac'1a ClłrwCG • 0kon' na dokładkę urwał się z troka i trzeba było ,. miarę dorodne. M nieJ·sze le-już pociepleje, a burza ni.: jest · b d J " sporo samozaparcia. y o na cze go na I piej usmaży1ć na chrupko. rzadkością? Oczywiście, że na wę· s ł d ł dnie . Na szczęście woda w Dubach je- Ok d gorza. A tamten weekend zapowiadał się o tys n a m pow '1 e z '1 a szcze jest w miarę czysta. On USZOny po długich chłodach. całkiem interesują- , W kil.ka dni pói.niej spolkaliśmy zna W s'm'1etan'1e co. W kierunku kompleksu Jezioraka je- jomego wędkarza. Kupował w sklepie 20 chaliśmy z łódką na dachu i w znakomi· przecież P.owinicn żerować. Ale też nie ka na węgorza nic prlyniosła spocl?iewa- małych ripperków. i Około 1 kg sprawionych t h . h W . chc,ał. Kpił sobie. z naszyc. h wspamalych nych efektów. We czwórkę wyłowiliśmy A · 1 o 1. · yc nastropc . reszcie przecież za· hł t k bi D ł 1 d · na co c, ty e. - spyta 1smy zdz,. ok_ oni trzeba poso_lic_' , p_osypać świeciło słońce. _ys e. 1 wo erow .. op,ero so tys po· e wo pięć węgorzy i tylko O jednym wieni. 
N

. w1edz1ał nam, ze moze coś trafimy na są· można było powiedzieć , iż 1·est okazały. w· . . k. k 1 1 pieprzem (naJlep1eJ m1eszan-1estcty. tylko na czas podróży. Lunę· . d . · 1ec1e, Ja · 1 ·apita ny okoń na to I k · 1 
.. . h 

1 
. . . s1e mm jeziorze Duby. Wierząc. iż nie są Połakomił się na ukleję. Trafił się też je· hierze _ W)'szeptał swói sekret. '. ą zmlowego, czarnego i bia-O JUZ po picrwszyc T7.Utac 1 spmnmgam1. to du_hy smalon.:, wpłynęliśmy tam. I wte- den sandacz, ale daleki od strefy medalo- ' ~ ł ) tart lk k Niestety pustych. Kilka W)'miarow)·ch, · A gdzie, gdzie, no nie hój się, po· \ ego , s ą ga ą musz ato-dy sic zaczęło. Okoń szalał. Co i rusz w wcj · Io · d b. t · b łk' ale wcale nie imponuJ·ących okonko·w d w1edz,przecieżtamwtejchwiliniepoje- wą I O ro mą arteJ u 1. sa zyku lądował piękny garbus. I co cie- Poranek znów zastał nas na wodzie. I d · N · j wcale nas nie ucieszyło. Co robić do wie- k N ·b ., · · k ł ziemy ··· astępnie ryby u ożyć w ża-awe. , UJ a_ruzieJ sma ·owa mu malutki znów było sporo emocJ·i z okoniem. Je· N a1;· · · · d I k J · d czora'Radawradpopuściliśmy!Adżna k . at im 1ez1orze,me ae ·o ez1ora· roo pornym naczyniu, na v ,, niepozorny nppere ·. szcze większym niż poprzedniego dnia. k s J · · d · ł wodę i popłyneJiśmy szukac· sz•'zup0, k.a. n ,· d · h 1· k 1 d 7,. · d ·a .... 0 tys mi powie 7.1a · 1,1. Kop)'la każdej· położyć odrobinę ma-v v " ,.,eczorem OJCC a, ue zy.,,as1a - Wracaliśmyzpelnymsadzykiem,który 11 

Warunki zgłoszenia • normy 
wacica - 5, 7, 9; jaź - 1,5, 2, 3; 
karaś srebrzysty - 1, 1,2, 1,5; 
karaś - 0,8, 1, 1,2; karp - 8, 11, 
15; kleń - 2, 2j, 3; krąp - 0,6, 
0,8, I; leszcz - 2, 3, 4; lin - 1,5, 
2, 2,5; lipień - 0,8, I, 1,2; mię-

12; troć jeziorowa - 3, 4, 5; 
troć wędrowna - 5, 6, 8; wę
gorz - 2, 2,5, 3; wzdręga (kra
snopióra) - 0,8, I, 1,3; 

Warunki zgłoszenia 
Zgłoszenie należy przesłać 

do redakcji „Weekend z węd
ką" - ,,Dziennik Bałtycki" (82 -

Miesiąc temu rozpoczęliśmy 
stały konkurs na największą i 
najciekawszą rybę złowioną 
zgodnie z Regulaminem Ama
torskiego Połowu Ryb PZW . 
Może w nim wziąć udział kaz
dy wędkarz, który złowi! rybę 
powyżej normy wyznaczonej 
dla brązowego medalu. W 
czerwcu nie zgłoszono żadne
go dużego okazu. Przypomina
my dzisiaj: 

yba • 
Normy medalowe PZW 

W kolejności wag (w kg) na 
medal brązowy, srebrny i zło · 
ty. 

Amur - 5, 8, 12; bole1i - 3, 
4, 5; brzana - 2, 3, 4; certa - I. 
I ,I. 1,2; dorsz - 8, IO, 15; glo-

tus - J, 1,5, 2; okoń - I, 1,5, 2; 
płoć - 0,8, I, 1,3; pstrąg poto
kowy - I ,5 , 2, 2,5; pstrąg tę
czowy - 2, 3, 4; pstrąg żródlany 
- 0,8, I, 1,5; sandacz - 5, 6, 8; 
sieja - I. 1,5, 2; sum - JO, 20, 
30; szcwpak - 8, 10, 12; świn
ka - I, l,2, 1,5; tołpyga - 7, 9, 

300 Elbląg; ul. Łączności 3, 
tel. 33-54-09) wraz z naklejo
nym kuponem „Ryba miesią
ca" . Należy w nim podać: 
imię, nazwisko, adres, numer 
karty wędkarskiej, nazwę ma
cierzystego kola PZW (nieobo
wiązkowo), gatunek ryby, ma-

sę, długość, łowisko. sprzęt 
(opis pełnego zestawu) , przy
nętę, zanętę, datę połowu. po
godę , oraz opis okoliczności 
połowu. Do zgłoszenia należy 
dołączyć: wyraźne zdjęcie zdo
byczy, na którym głównym te
matem jest ryba i łowca. 

Pragniemy zapewnić zgła-

a 
szających, że na ich wyraźną 
prośbę, zachowamy szczegóło
wą lokalizację łowiska do wia
domości redakcji, publikując 
jedynie nazwę akwenu. 

Najciekawsze opisy wraz ze 
zdjęciami przedstawimy na la-

mach, a laureatów nagrodzi 
my. Dodatkowo w pierwszym 
tygodniu stycznia 1995 wybie
rzemy trzy „Ryby roku 94", a 
ich łowców zaprosimy do re
dakcji, by wręczyć nagrody 
specjalne. 

Kupon - zgłoszenie (wytnij, 
zachowaj) 

,,Ryba miesiąca" - lipiec 

sła i pla.~terek cytryny. Zalać 
to w~zystko ćwianką słodkiej 
śmietany i wstawić na około 
45 - 50 minut do piekarnika. 
Bardzo dobrze smakuje z 
frytkami i zieloną sałatą . Ale 
też i jako przystawka na zim
no. 

Okoń w śmietanie 
Najpierw posolone okonie 

obtaczam w mące i smażę je 
na wytopionym z posiekane
go boczku tłuszczu, dodając 
odrobinę masła lub oleju ro
ślinnego. Kiedy ryby są ru
miane, zalewam je śmietaną i 
kiedy się podduszą dodaję 
pieprz oraz zieloną pietru
szkę. Tak przygotowane le
piej podać z gotowanymi zie
mniakami i ostrą surówką, 
np. rzepa z selerem, mar
chwią i odrobiną chrzanu. 

Smacznego. Za tydzień o 
tym, dlaczego na urlop za
wsze zabieram prodiż. 

(komar) 

Mamy mapę! 
O tym, jak trudno jest u dobrą ma

pę. wiedzą nie tylko turyśri, .tle i w,d 
karze szukający wciąż nowych akwe
nów. Ostatnią dokładną „Okolice Elhlą 
ga", przechowuję jak skarb, bowie~ 
nakład dawno się wyczerpał i nikt nil 
pomyślał o wznowieniu . I oto parę dm 
!emu ukazała się mapa topograficzna 
obejmująca : od zachodu Malbork, No· 
wy Sztaw, Nowy Dwór Gd. aż po Mi 
koszewo; od północy: Zalew Wiślany 
po Tolkmicko i odcinek 6 km pr1ed 
Braniewem; od wschodu: prawe pogra
nicze olsztyńskiego. a od południa gra 
nice gminy Pasłęk i Stare Pole. 

Mapa jest wersją turystyczną .,szta
bówek" w skali 1 · 100 OOO (I cm = 1 
km). OC7.ywiście zawiera oznaczenia 
wszystkich charakterystycznych punk
tów topograficznych. odległości, wyso
kości, a nawet głębokości nick tórych 
akwenów. Wydana jest z wojskową do
ktadnością i na bardzo dobrym, obu
stronnie kredowanym papierze. 

(komar) 



I lipca 1994 

Wśród Czytelników, którzy 

w terminie do l 1 lipca 
nadeślą trafne 

roZ\Niqzanie krzyżówki, 
rozlosowana zostanie 

nagroda pieniężna 
jednego miliona złotych 

POZIOMO: I) walna bitwa. 7) zaqępuje płóg, 10) opiekun, także święty, 13) odczuwanie braku, 14) kontur, szkic, 15) leczy tylko 

n,cżcz1 rn. 16) miejsce inst)tucji. 18) strz.ei.enie, pilnowanie, 19) gra gumowym pierścieniem, 21) znak. wróżba, 22) wódz grecki spod 

Troi. 24) konferencja, 27) miejsce połączenia np. cegieł. 29) damski. męski, 30) np. Polski do morza, 33) plony, zbiory, 34) gwałtow

ne zwiększenie szybk.o;.ci, 35) przerażające sny, zmory, 36) spodnie pod kolana. 37) szykuje glebę pod siew. 39) odłączenie lub styl w 

sztuce, 40) lecących żurawi, 42) łoż)sko rzd..i, 45) lata. 47) młodzieniec w dawnej Grecji. 48) w na~zyjnik.u. 50) pokwitowanie na 

"ypoi) cronJ przt-dmiot. 5 J) tiJ$ma ud,kiJj;J<.·.1, 53) za/la\\ ka z klocków lub kartoników, 54) ruch myl;Jcy przeciwni.ka. 56) może byc 

uwierz) telniony, 58) napój.,.. l.Illacniający i orzcz" iaJąC), 60) zaJmowanie nowych terytoriów, 62) skłonny do pośwu;ceń, 66) wojsko

wa, dęta, 70) sluzakzos.:, 73) Homera. Mickiewicza. a także ,.Noce i dni" Dąhrowskiej. 76) pijana w filiżankach. 78) pomnożone nic 

zmienia wartości. 79) nie z tej ziemi, 83) ubjtek lub zanik np. pamięci, 84) plaska, rozległa, monotonna. 85) wat drogowy, lub kolejo

wy. 87) wyzywien1e, 88) prąd, \,ieg rzeki. 90) brosza np. do szat liturgicznych, 93) kompres. 96) przeciwnik w dyskusji. 97) wełniana 

tkanina. 99) radarowy lub kinowy. 100) odwzajemnienie wizytą, 102) wstrząs, 104) jednostka masy, 105) wydłuża drogę. 106) uwo

dziciel. 108) ułamek, 110) chwieJne utrzymywanie równowagi. 113) rasa psów, 115) poszukiwana przez bociana. 117) wóz z wiklino

wym nadwoziem. 119} w cyrku. 120) fasada, 121) na stryczku. 122) do butów, 123) płacz niemowlęcia, 124) przedmiot wygięty w 

luk. l 25) g0spodarcza. szpiegowska. przemytnicza, 126) zespól kilku wsi . 

PIONOWO: I) ogromna przestrzeń bez granic, 2) górzysty, błotnisty. 3) sznur z pętlą, 4) radiowa, telewizyjna. 5) uczniowska, biu

rowa, 6) religia. 7) cembrowana. 8) obywatelka obcego państwa, 9) pracownik partii, 10) ukradkowe zbliżanie się. 11) w ludowych 

wierzeniach skandyna" skich istota nadprzyrodzona, 12) próżniak. wałkoń. 17) dusiciel, 20) amerykański szary niedźwiedż. 23) przy 

skrzydle samolotu. 24) część kościoła. 25) filmowy, teatralny, telewizyjny, 26) bobas. 28) surowiec kaszy jaglanej, 29) wspornik. a 

także stolik, 31) zakazany. :n) ulepszenie np. mieszkania. 36) pokann niemowlęcy, 38) dawniej niemiecka. 41) podnośnik. 42) wielka 

ilość np. pieniędzy, 43) bieganina. zamieszanie. 44) deszczu, a także krwi. 46) wypadek. uszkodzenie karoserii, 49) zostaje po wy

strzale, 52) duch w wojsku, w załodze. 55) może się zjeżyć, 57) rodzaj wiatru, 59) brzuszny. plamisty. 61) kogut_ 63) odkfj ta weran

da, 64) jedyny egzemplarz. 65) as. 66) biwak, 67} kolor w kartach. 68) żywi się padliną. 69) kozacki dowódca, 70) komunikacja zimą. 

a także rozrywka. 71) wielka jaszczurka. 72) produkt uboczny cukru, 74) służy do podnoszenia zatopionych statków, 75) rodzaj lite

rad.i, 77) stos. stena np. kamieni. 80) za~tępuje pieniądze, 81) pojazd. 82) pomysłowość, 86) despota, tyran, 89) przystugujące prawo 

np. do urlopu. 91) wzmocnienie między częściami np. pręt. 92) małe zdjęcie, 94) na grzyby, 95) oświadczenie, zobowiązanie, 98) po

gardliwie o pilnym uczniu, 101) do dziennika. do rejestru, 103) chorowity, chuchro. 107) rodzaj tapczanu, 109) unicestwienie, zni

szczenie, 110) np. sylwestrowy, 111) zagraza w górach, 112) w hotelu, na kempingu. 113) zastąpiony przez kalkulator, 114) stróż ze 

skrzydłami, 116) posianie dla niemowląt, 117) palone, gaszone, 118) powoduje schnięcie roślin. 

-------- - ----------
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Cześć dzieciaki! 1 

Potrafisz rozciąć? Ir.I Knyiówka i milion: 
POZIOMO: 1) krążownik, 8) egzeku

cja, 12) alkoholik, 13) akwizytor, 15) sub
wencja, 17) zawór, 18) stenogram. 19) ro
jalista, 20} błahostka. 23) neofita, 26) kur
sant, 29) atelier, 31) kastrat, 33) tygrys, 
35) arkusz, 37) arkebuz, 39) nadmiar, 41) 

stoisko, 42) jad, 43) mgiełka, 45) siar~a. 

47) akonto, 49) rabarbar, 52) oku~acJa, 
55) kompleks, 58) fokstrot. 61) tantiema, 
62) modlitwa, 63) samotnik, 66) pastylka, 

69) dyskobol , 72) kumostwo, 75) wolant, 
78) serdak, 80) akowiec, 83) .rak, 84) 

ostroga, 87) pannica, 88) Augiasz, 89) 

bielmo. 90) liszaj . 91) kielnia, 94) parcela, 

97) bałagan, 99) ambaras, 102) naczelnik, 

105) republika, 107) idealista. 109) odlew, 

11 1) wykładnia , 112) rozbiórka, 1 _13) .ro
kowanie. 114) koczownik, 115) kraJalma. 

PIONOWO: 1) klakson, 2 ) oczko, 3) 

notariat, 4) karambol, 5) okazja, 6) chów, 

7) floret, 8) ekstrakt, 9) zabijaka, 10) 
kreml, li) amarant, 14) wieko, 16) cesja, 

21) herezja, 22) sekunda. 24) edykt, 25) 

tasak, 27} utarg, 28) nosek, 30) imbir, 32) 

sedno, 34) ruina, 36) krepa, 38) rosa, 40) 
amok, 41) strąk, 44) akant, 46) irys, 48) 

torf, 50) bom, 51) rolnictwo, 53) posel

stwo, 54) cer, 56) osada, 57) kombi, 59) 

osoba, 60) odwyk, 63) sadza, 64) mus, 65) 

kilo, 66) pika, 67) ł ut, 68) anoda, 70) ko
wal, 71) owca, 73) ukos, 74) stras, 76) 

anion, 77) tragarz, 78) skalpel , 79) rygor, 

81) kpina. 82) epoka, 85) szlam, 86) gra

ca, 92) Indianin, 93) lunapark, 95) cukie

rek , 96) laleczka, 97) borowik, 98) łepek, 
100) resor, 101) szarada, 103) cnotka, 
104) nowina, 106) b rawo, 108) lwica, 

110) lawa. 
Nagrodę wylosowała M aria Dąbrow

ska-Radlak, Gdańsk , ul. Biegańskiego 
43/105. Gratulujemy! Po odbiór nagrody 

~ ------~ Nagrody wyloso- h 
. wali: Monika Bi - I 

skupska, Gdańsk,,,\.: 
ul. Krzywoustego i 
27 A/11, Arnold t 
Masys, Miłoradz, 
ul. Osiedlowa 11/4 i 
Beatka Przybylska, , 
Gdynia, ul. Powsta- t· 
nia Sląskiego 4C/J. .> 
Nagrody książkowe li 

wysyłamy pocztą . ( 

Czytelnicy, którzy w terminie do 18 ; 

lipca nadeślą prawidłowe rozwiązania pod I'.•·;. 
adresem „Dziennika Bałtyckigo" - 80-886 : 

Gdańsk, skrytka pocztowa nr 419 - z dopi- i 
skiem „Krzyżówka i milion" lub „Cześć J 
dzieciaki" wezmą udział w losowaniu na- 1 
gród. ; 

Spaghetti poverini 

To prawda, znam parę 

przepisów kulinarnych, zre

sztą na potrawy najprostsze w 

ś~iecie. Dla przykładu - jak 

ją nazywają Włosi - spaghetti 

poverini, a więc, by tak rzec, 

spaghetti biedne. Należy roz

grzać na patelni trochę oliwy, 

dodać ząbek czosnku, sól, 

ewentualnie też odrobinę pic

prw, można dorzucić też ce

bulkę, ale to niekonieczne, po 

czym podgr1.ewać, aż czosnek 

i cebulka się rnrumieni,J. Na

stępnie, czy też równocześnie 

ugotować spaght·tti i kiedy 

osi:1gnie ono poż:1dany sto

pień miękkości (pod tym 
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VIP W KUCHNI 

Fot.PAP/CAF 

względem upodobania bywaJ,1 rozmaite), odcedzić, po czym 

zmieszać z przyprawami przygotowanymi na patelni. Przedtem 

jeszcze dobrze jest wyj,1ć czosnek, a szczególnie wtedy, kiedy się 

zanadto przypalił i może niekorzystnie wpływać na smak. Do te

go pożądane są oczywiście dodatki warzywne, ale może być i sa 

ma sałata. W sumie danie wprawdzie ubogie, ale nie pozbawione 

walorów smakowych . 

0~@~]~ 
pod redakcią 

Piotra Sobolewskiego 
M. Bednarska · C. Winkler, 

Pavalas 190 

Kontrola diagramu: B .: Kg I, 
HeS. We!. Wal. Gd2, Gh3 p. b2, 
dJ. f2. g3. h2; Cz.: Kc7. Hb7, Wg8. 
Wh8. Ga8. Gd6, p. a7, c5, d5, n. 
g7, h7. Przedstawiona poLycja po
wstała w partii M. Bednarska - C. 
Winkler rozegranej w meczu Pol
ska-Francja Pavalas '90. Reprezen
tantka Polski zagrała 25. Hf5 i partia 
po 61 posunięciach zakończyła się 
remisem. Tymczasem w pozycji 
kryto się efektowne rozwiązanie - za 
znalezienie go przyznajemy 5 pkt. 
Nagrody za rozwiązanie zadania z 
dn. 17.06 otrzymują. A . LeJk. ul. 
Ba.iyńskicgo 16. 81-214 Gdynia 
oraz Z. BalceY. icz ul. Fahrenheita 
1/2, 80-214 Gdańsk. a ponadto pra
widłowe rozwiqzania nadesłali: 8. 
Gralińska, E. Studzińska. S. Woliń
ski, M. Łańcucki, Z. Narloch, J. Ra
źny, M. Mazur, Ł. Wściubiak, J. 
\Volak, S. Chojnacki, J. Konofalski, 
R. Gilles, Z. Aniczkin, Z. Kosiorow
ski, P. Fersner, R. Szymczak, Z. Pe
lowski. E. Adolph. 

Podajemy prawidłowe rozwiąza
nie zadania z dn. 17 .06.94: I. Sf6 

Gf6 2. Hd6 +/-.Osobom.które zna
lazły inną drogę do wygranej takie 
przyznajemy punkty. 

Szachowy ,,Jantar Jarosławca11 

W Jarosławcu w dn. I0-17.06.94 
rozegrano Międzynarodowy Festi
wal Szachowy, w którym w 7 gru
pach turniejowych wystartowało 
łącznie .W6 szachistek i szachistów. 
Oto rezultaty sportowe tego cieka
wego turnieju: Open ,,A": I. P. Mur
dzia - Gcdania Gdańsk 7,5 2-3. D. 
Pędzich, Lipno Steszew, P. Skalik -
Chrobry Głogów, 4-9. J. Zezulkin 
Białoruś, P. Stempin - Lech Poznań, 
L. Węglarz - Pocztowiec Poznań, 
W. Umański Moskwa, M. Macie
jewski PTSz Płock, J. Flis - Skra 
Częstochowa po 6,.5. Stanowalo 89 
zawodników. Open ,,B": I. D. Mi
chalski - Piast Czerwieńsk 7,.5 2-4. 
M. Sośnicki - Sudety Kłodzko, M. 
Luks - Górnik Czerwionka, M. Ta
ras - YMCA Gdynia po 7,0 5-6. A. 
Wolodko - Kormoran Ostróda, J. 
Goliński - Start Katowice po 6.5. 
Startowało 81 zawodników. Gr. 1 -
Chłopcy do lat 15: I. A. Zakonnik 
tllOK Skierniewice 7 j 2. P. Stefa
nek R11KS Rybnik 7 ,O 3. W. Wais 
MDK Białystok 6,5. Startowało 40 
zawodników; Gr. 2 - Chłopcy do lat 
13: I. }.!. Szeląg - Pocztowiec Po
znań 7 ,O. 2-6 P. Chmielewski K Sz 
Ustka, A. Samorodow Murmańsk. 
}.I. Gąsiorowski MKS MDK War
szawa, M. Stryjewski - }.!OS Sokół 
Racibórz. P. Flak PfSz Plo.:k po 6~~ 
pkt. Startowało 50 zawodników. 
Grupa 3 • Chłopcy do 11 lat I. M. 
Jakubowski - Maraton Łomża 8,0. 
2-4 J. Marsz.a.lek · Korona Kraków, 
K. Gryce! - Hańcza Suwałki, J. Ada
mowski RMKS Rybnik po 7.0 pkt. 
9-letni L. Badurowicz z Y~1CA 
Gdynia z dorobkiem 4.5 pkt. 
podzielił 39-49 miejsce na 85 startu
jących. Brawo' Grupa 4 Dziewci,ęta 
do lat 15: I. D. Zaremba MOK 
Skierniewice 7 ;i 2. M. Samu! · Gór
nik Czerwionka 7,0 3. M. Ochab 

·-

w brydiu iak w cłu 

MKS Warszawa 6;i 4-5 . J. Scwina 
MKS2 Bydgoszcz, M Łysiak -
Lech Poznań po 6,0. Startowało 31 
zawodniczek. Grupa 5 Dziewczęta 
do 12 lat. I J. Swiderska MOK 
Skierniewice 8,0 2. M. Zielińska 
KSz Ustka 7,5 3. D. Duszyńska 
MDK2 Bydgomz 7,0. Nieźle wy
padła Ania Lejk z YMCA Gdynia. 
która z dorobkiem 5 ,5 pkt. zajęła 13 
miejsce na 70 startują~ych. 

Szachowe Dni Mol'Ia 
Z okazji Dni Morza rozegrano w 

Gdyni dwa turnieje szachowe. 
• 24-25.06.94 rozegrano w Klu

bie Marynarki Wojennej w Gdyni 
turniej Czess Active '30. Oto rezul- 1 

taty: 1-2. P. Koc - Jantar Pruszcz 
Gdański. \1. Werra YMCA Gdynia 
po 6.0 3. M. Taras - YMCA Gdynia 
4 .5 4-5. W. Koc - Jan tar Pruszcz 
Gdański, A. Sitek - Kotwica Gdvnia 
po 4.0 6-7. M. Wójtowicz - Ko'twi
ca. A. Lejk (') YMCA Gdynia po 
3.5. 

„ 25.06.94 w ZDK MPH Gdrnia 
rozegrano turniej błyskawiczny, w 
którym zw ycicżyli C. Hoffman -
Doker Gdynia i F. Piechocki - Arka 
Gdynia po 12,0 przed M. Olszew
skim Bydgoszcz 11,0. 

Dziś chcę zaprezentować słynną 

partię A. Lilienthalla. 
Obrona Nimtzowitcha 
A. Lilicmhall - J.R. Capablanka 
I. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sd Gb4 4. 

aJ Gc3 5. be b6 6. D d5 7. Gg5 h6 
8. Gh4 Ga6 9. e4 Gc4 IO. Gc4 de 
11. Ha4 Hd7 12. Hc4 Hc6 13. Hd3 
Sbd7 14 Sge2 Wd8 15. 0-0 a5 16. 
Hc2 Hc4 17. f4 \\'dc8 18. f5 eS 19. 
de Hc4 20. ef!! Hc2 21. fg Wg8 22. 
Sd4 łk4 23. Wael Sc5 24. We4 Se4 
25. Wfel Wg7 26. \\'e4 Kd7 1:0. 
W spaniała ofiara hetmana' 

Rubryka jest sponsorowana 
przez Salony Sportowe K.C.: Gdy
nia, ul. Obrońców Wybrzeża, Hall 
Dworca Głównego PKP; Gdańsk
Wrreszcz DT .,Sezam". 

p awdi 
,. • 

Licytacja 
N E 

4pik 

pas pas 

s 
pas 

pas 

w 
6 pik 

Gramy w meczu, siedzimy na pozycji S i 

otrzymaliśmy kartę: piki 2, kiery 972, kara Kl O. 

trefle D 1085432. Licytacja przedstawiona jest 

w tabeli. 
W co należy wistować? 
Powyższą kartę otrzymał M. szymanowski 

na Mistrzostwach Europy w 1991 r., w meczu 

Polska - Izrael. 
Szymanowski wyszedł w 10 karo, jego part

ner K. Martens zabił Asem i odwrócił w karo w 

przeświadczeniu, widząc stół, że idzie do prze

bitki. 
Całe rozdanie przedstawione jest na diagra

mie. 
Ciekawostką jest to, że na 24 pary, aż 18 gra

ło szlemika w piki w tym rozdaniu . Ale tylko 

trzech zawodników dało wist karowy . Byli to 

Kubac - Turcja, Kriftner - Austria i Szyma

nowski - Polska. 

o WIS 
Drużyna Izraela w tym rozdaniu złożyła pro

test, ponieważ K. Martens długo myślał zanim 

spasował po 6 pikach. A oczywiste byto po obu 

stronach zasłony, że to on spowodował przerwę 

w grze. Kapitan Izraela zajął stanowisko, że po 

wyraźnym namyśle partnera należy wistować 

typowo. Wezwany sędzia jak i Committee Ap

peals protest oddalili. 

+ 10876 

+w 
• AKWI063 
+ A32 
+W97 
K. Martens 

N ·+DW9875 W 

+ AKD9543 
E •D854 

• 64 
+AK6 s ·-M. Szymanowski 

+2 
• 972 
+ KIO 
+ DI085432 

Z.P. 

Rozdawał E, kontrakt 6 pik, rozgr. E wist IO 
karo 

(ht) 

NieM ~ 
~la filateli!tów 

4 lipca wchodzą do obiegu 

(w UP Warszawa I) 2 znaczki 

z cyklu „Plak.at polski", rozpo

czętego w 1992 r. ( 4 znaczki) i 
kontynuowanego w ub. roku 

(również 4 wartości). Wszy,!
kie te znaczki. koperty FDC i 

datowniki projektowała Kry
styna Hoffmann-Pągowska. 

Tegoroczna emisja pokazuje 

plakaty: W. Górski - ,.Pan Fa
bre·- - nom. 4000 z! i H. Hil

shera „ VIII Kongres OISTAT' 

- nom. 6000 zł Na ubiegło-• 
rocznych znaczkach były rów
nież plakaty: W. Górki - ,,Raj 

wędkarzy rnprasza" i Il . Hil

shera .. Cyrk z lwem na czerwo

nym tle". W planie na 1995 r. 
przewidziano kontj nuację tego 
tematu. 

W lipcu ukażą się jeszcze 2 
nowe znaczki 15 bm. - portret 

wybitnego polskiego socjologa 

Floriana Znanieckiego, a 20 
bm. znaczek z emisji ,,obchody 

200. rocznicy powst,11.ia Ma
zurka Dąbrowskiego". 

W ustalonym przez Mini

sterstwo Łączności planie 
znaczków na 1995 r. figurują: 

1 blok i 48 znaczków, w tym 6 

serii po 4 znaczki i 4 po 2 
znaczki. 

W Muzeum Poczty we Wro

cławiu odbywają się oprócz 
stałych wystaw, ekspozycje 
okresowe. W czerwcu pokaza

no zbiory poświęcone 50. rocz

nicy bitwy o Monte Cassino. 

Od 4 bm. czynna będzie wysta
wa „Kultura polska", od I IX -

Powstanie Warszawskie. Zain

teresowanych datownikiem: II 
rajd samochodowy - Ełk - in

formujemy, że organizatorzy 

zrezygnowali ze stosowania 
datownika. 16 VI w UPT Wro

cław 1 używano datownika 

Dni Austrii, a w UPT Słubce 1 

- Wręczenie Honorowej Flagi 

Europejskiej, 1 VII w UP Tar

nowskie Góry - 20 lat Fabryki 

Zmechanizowanych Obudów 
$cianowych 

(t) 

Zdjęcie tygodnia 
Zmęczony całodziennym 

zwiedzaniem Amsterdamu, 

pan Piotr Stankiewicz z Gdyni 

wraz z kolegą usiedli przy ka

wiarnianym stoliku i nagle zo

baczy li raźno sunący kondukt 

żałobny, który ich raczej śmie

szył niż skłaniał do smutku. 

Było to ich swoiste zagra

niczne zauroczenie, rzecz bo

wiem działa się w kraju wiecz

nej depresji, a tu takie figle . 

My zaś czekamy na „taaką 

rybę", czyli zdjęcia z wędkar

skich opowieści . Termin upły

wa 4 lipca, ryby biorą, a zdjęć 

wciąż mało, toteż chyba trzeba 

będzie sięgnąć do remanen-

tów. Z życzeniami taaakiej po

gody . 
Maciej Kostun 
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GDAŃSK, Neptun, ul. Długa: Na
ga broń 33 1/3, USA, od 15 I., g. 
IO, 11.30, 13, 17, 19; Angie, USA, 
od 151., g. 20.45 
Helikon, ul. Długa: Trzy kolory. 
Niebieski, fr./szwajcJpol., od 15 
l., g. 16; Komedia małżeńska, poi., 
od 15 I., g. 18; W imię ojca, USA, 
odl51.,g.20 • 
Kameralne, ul. Długa: Po.ni Doub
fire, USA, od 12 I., g. 14.30; Trzy 
kolory. Biały. polJfr., od 15 I., g. 
16.45; Fortepian, Nowa Zeł., od 
15 l., g. 18.30; Naga broń 33 1/3, 
USA, od 15 I., g. 20.45 
żak, Wały Jagiellońskie 1: Psy Il· 
ostatnia krew, poi., od 18 I., g. 18, 
Indochiny, fr., od 15 I., g. 20 
NOWY PORT, Nord, ul. Mary
narki Polskiej 15: (Towarzystwo 
Morskiego Domu Kultury w 
Gdańsku) - Centrum Kultury 
Amerykańsko-Polskiej, Wuthcring 
Heights, USA.od 151.,g. 17, 19 
PRUSZCZ GD., Krakus, ul. Grun
waldzka IO: I kto to mówi III, 
USA, bo., g. 16.30; Chłopięcy 
świat, USA,od 151.,g. !8.30 
Ikar (Klub Garnizonowy), ul. Po
wstańców Warszawy - Trzy kolo
ry. Biały,pol.,od 15 J.,g.18,20 
WRZESZCZ, Znicz, ul. Szyma
nowskiego 12: (dolby stereo) - Na 
zabójczej ziemi, USA, od 15 I., g. 
16; Mr. Jones, USA. od 15 I., g. 18 ; 
Tombstone, USA. od 151., g. 20 
Bajka, ul. Jai,kowa Dolina: Panna 
z mokrą głową, poi., od 121., g. !; 
Trzy kolory. Czerwony, fr./szwaj., 
od 15 I., g. 18; Raport Pelikana. 
USA, od 15 I., g. 20 
Zawisza, ul. Słowackiego 3: Do
skonały świat, USA, od 15 I., g. 
16, 20; The Bodyguard, USA, od 
15 I., g. 18 
SOPOT, Bałtyk, ul. Boh. Monte 
Cassino 30: Cienista Dolina, USA, 
od 15 I., g. 17 .30; Mr Jones, USA, 
od 15 I., g. 15.30, 20 
Polonia, ul. Boh. Monte Cassino 
55: Trzy kolory. Czerwony. od 15 
I., g. 20.15; Naga broń 33 i l/3, 
USA.od 151.,g. 15, 16.45, 18.30 
GDYNIA, Warszawa, ul. Święto
jańska: Naga broń 33 1/3, USA, od 
15 I., g. IO, 16, 18; Milioner w 
spodenkach, USA, od 12 I., g. 12, 
14; Angie, USA, od 15 I., g. 20 
Goplana, Skwer Kościuszki 12: 
Świat Wayne'a Il, USA, od 12 I., 
g. 16; Ucieczka gangstera, USA, 
od 15 I., g. 18; Piknik pod wiszącą 
skalą, ang., od 15 I., g. 20 
Grabówek, Fala, Beethoven, USA, 
bo., g. 15.30; Jurascc Park , USA, 
od 121., g. 17; Naga broń, USA, 
od 151.,g. !9.15 
WŁADYSŁAWOWO, Albatros, 
al. Niepodległości I O: Panna z mo· 
krą głową, poi., bo., lntersection, 
USA.od 15 l. 
KOŚCIERZYNA, Rusałka. Psy Il. 
Ostatnia krew, poi., od 15 I., g. 18, 
20 
STAROGARD GD., Sputnik, nie
czynne 
TCZEW, Wisła, Aryskotraci, 
USA, bo., g. 16; Prawdziwy ro
mans, USA, od 15 I., g. 17.45; Lista 
Schindlera, USA, od 151.. g. 20 
ELBLĄG. Światowit, remont 
Syrena, Na zabójczej ziemi, USA, 
od 15 I., g. 16. 18, 20 
KWIDZYN, Kinoteatr, Serfujący 
ninJa, USA, bo., g. 18: Gra ·pozo
rów. ang., od 181., g. 20 
IDF zastrzega sobie możliwość 
zmiany repertuaru 

I lipca 1994 IJal~: 
\ 

_ TEATR_ 

Katedra Oliwska - XXXVII Mię
dzynarodowy Festiwal Muzyki 
Organowej - wystąpi Mirosława 
Semeniuk - Podraza - Kraków, pt. 
g. 20 

11 listy miłosne" wróciły do Gdyni 
SOPOT 

Wybrze:że, Scena Kameralna (ul. 
Boh. Monte Cassino) - Sie kocha
my - premiera, sob., niedz., g. 19 

GDYNIA 

M elissa i Andrew znają 
się od dziecka. Kłócą 
się, ale i bardzo lubią. 

Zaczynają ze sobą korespondo
wać bardzo wcześnie, pierwsze 
dziecięce listy ozdabiają śmie
sznymi rysuneczkami. Z bie
giem lat, które ich rozdzielają, 
zmienia się ton koresponden
cji, ale znajomość zachowuje 

Muzyczny (Pl. Grunwaldzki I) - pr1}jacielski charakter. Czy 
., Sumrner Jazz Days, pt., sob., tylko? Gdy wreszcie po latach, Seanse w kinie „Bc1Jka" we Wr~l's~czu. ffli niedz. g. 20 dorośli już, z bagażami róż-

Wiclc lat temu Kornel Makuszyński napisał tę powieść osa- @· Miejski (ul. Bema 26) - Listy mi- nych życiowych doświadczeń, dzoną w realiach okresu międzywojennego. Opowieść o Irence t'. losne.pt.,sob., niedz., g.19 spotykają się, przeżywają cu-
~o:ow_ski_ej. której_ siels~i~ dzieciń~two koń_czy się z chwilą W downe chwile i uświadamiają sn11erc1 oJca. okrasił wlasc1wym sobie optymizmem płynącym w: Kawiarnia Literacka ,,Liliput" (ul. sobie, ile łączyło ich prLez cały 
z wiary w lud,.ką dobroć. Może to i trochę naiwne, lecz czy sa- ' Świętojańska 75) - Piosenka z Ka- ten czas. Nie da się go jednak 
mi też nie chcemy wierzyć w lepszy świat i wrażliwość ludz- baretu Starszych Panów - ,,Rzuć cofnąć ... 
kich serc? " chuć",pt. g. 19 (wst\p wolny) 

Powieść Makuszyńskiego zekranizował Kazimierz TarnaJ, tł? ELBLĄG, Dramatycny, nieczyn- ,,Listy miłosne" A I freda 

w której para bohaterów mówi 
słowami pisanych do siebie li
stów, przywołując całą historię 
znajomości, której szansę prze
gapili. Sztukę tę, w tłumacze
niu Piotra Szymanowskiego i 
w reżyserii Anny Matysiak, 
wystawił Teatr Miejski w Gdy
ni jesienią ubiegłego roku. 
Sztuka ta z udziałem pary zna
nych i znakomitych aktorów, 
Barbary Wrzesińskiej i Daniela 
Olbrychskiego, będącego jej 
producentem, trafiła już na in
ne sceny. Wszędzie wzrusza i 
bardzo się podoba. Teraz, zgo
dnie z obietnicą daną podczas 
gdyńskiej prapremiery, powra
ca na kilka wieczorów do Tca
tm Miejskiego. • 

Fot. Katan·!Ul Piotrowska 
A. J. Barbara Wrzesiriska i Daniel Olbrychski na scenie Teatru Miejskiego 

zachowując jej niezwykły klimat. Irenkę gra czternastoletnia R Gurncya to kameralna sztuka, 
Paulina Tworzyańska (świetna), a obok niaj - cała pltjada I: n~y~~~~~~~~~~~--~-~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ gwiazd: Beata Tyszkiew(cz, Marek K<;mdrat, ~nna Neh_rebec- f 
ka, Marian Opania. Ten film spodoba się dz1ec1om I rodzicom. fe 

,,Czerwony" 

łtii:. ,, 
g 
rn 
1lr 

Trzecia czi;ść „kolorowej" trylogii Krzysztofa Kieślowskie
go, tilm, o którym wciąż się mówi, przede wszystkim w związ
ku z festiwalem w Cannes. Werdykt festiwalowego jury był o 
tyle zaskakujący, że nic dostrzegł tego tytułu. Warto zatem sa
memu ocenić, czy była to oczywista niesprawiedliwość, czy 
film jest dziełem wybitnym. Na pewno, jak wszystkie utwory 
Kieślowskiego, różni się od tego, czym nas raczy współcze
sna światowa kinematografia z amerykańską na czele. Krzy
sztof Kieślowski i Krzysztof Piesiewicz (scenarzysta) zmuszają 
do myślenia, każą tym razem zastanowić się nad zdumiewającą 
zbieżnością losów ludzi zupełnie sohie obcych, nad rolą przy
padku i przeznaczenia w naszym życiu. 

„Naga broń 33 1 /3" 
Film „z ro

d7.iny". do któ- ., 
rej należą zna
ne nam „Hot 
Shots", .. Czy, , 
leci z nami pi
J 01 •· oraz 
wcześniejsze 
filmy pl. ,,Na- t 
ga broń". r 
W~zystk_ie są ~ 
dz1elkam1 bra- [ 
ci Zuckerów i fi 
Jima Abra- i. 
hamsa. Ich za- r·· 
łoi.eniem jest l2 

K. K I " Gd , k . B I k" S . parodia mo „ amera ne w ans 111„ a I)' · w opoc1e. wszystkich i 
wszystkiego, a zwłasZLza najpopularnieJszych schematów fil
mowych. W „Nagiej broni 33 1/3" porucznik Drebin (Leslie 
Nielsen) znowu bywa sprawcą nieprawdopodobnych katastrof, 
zwariowanych nieporozumień i podobnych im perypetii, gene- . 
ralnie głupich. wywołujących wrażenie. że kino się powtarza, ft 
kręci wokół starych. znanych od Flipa i Flapa pomysłów. Ale JL 
ma to swój urok, szczególnie latem, w leniwe, upalne dni. r 

_;.,...:M~ U_.Z:YKA 

1 lipca - 16 .30 - otwarcie 
Przejazd ulicami Gdyni 
JERZY DETKO DEKATHLON 
DIXIELAND JAZZ BAND 
MUSZLA KONCERTOWA 
godz.17.00 
I lipca 
Mr. BOBER'S FRIENDS 
MAREK BALATA QUARTET 
3 lipca 
UTILE EGOIST 
DEE DEE ENSAMBLE 
BROJ\.ISŁA W CIEŚLAK ENSM
BLE 
TEATR MUZYCZNY - godz. 
20.00 
1 lipca 
NEW FORMA TION 
(KULPOWICZ. ŚCIERAŃSKI, 
POPEK ... ) 
GREG OSBY & STREET JAZ2 
2 lipca 
KURY 
BACK TO THE BASS 
GARY THOMAS EXILES GA TE 
3 lipca 
MIETEK BLUES BAND 
LABORATORIUM 
YELLOWJACKETS 
SAX CLUB - godz. O.OO 
NOCE MUZYKI IMPROWIZO
WANFJ 
I lipca - DUET MASŁO 
2 lipca - VOICE OF THE BLACK 
HOUSE 
3lipca-OKO _ 
BAR AMERYKA- godz. O.OO 
1, 2, 3 lipca 
ZIĘTEK. OSTROWSKA, KO
WALSKA 
RESTAURACJA MAJOR - godz. 
o.oo 
I, 2, 3 lipca 
JAM SESSIONS 

MU.ZEA 
I WYSTAWY 

Gdynia Summer 
Jazz Days '94 

Dzisiai kolorowym korowodem, który przejedzie po połu· 
dniu ulicami Gdyni, startuie nalwiększa Impreza jazzowa na 
Wybrzeżu· Gdynia Summer Jau Days '94. O gwiazdach te· 
go festiwalu piszemy na stronie pierwszej. Obok przedsta• 
wiamy pełny program trzech dni Imprezy, Więcej informacji 
o pozostałych gościach festiwalu podamy takie jutro. Dzisiaj 
natomiast będziemy mogli zobaczyć i posłuchać... • 

MR. BOBER'S FRIENDS 
W składzie tej formacji grają: 

Wojtek Bobrowski - gitara ba
sowa, Tadeusz Leśniak - forte
pian, Ryszard Krawczuk - sa
ksofon, Bogdan Kołodziej - gi
tara i Andrzej Mrowiec - perku
sja. MR. BOBER'S FRIENDS 
zagrał wiele koncertów w kraju 
i zagranicą, biorąc udział m. in. 
w Jazz Jamboree 91 i 92, Jazz 
Juniors 90 oraz Zaduszkach Jaz
zowych 90 i 92. Akompaniował 
takim gwiazdom sceny, jak Ja
rosław Śmietana, Krzyszto! 
Ściera1\ski, Lora Szafran, Marek 
Batata. Andrzej Zaucha. Krysty
na Prońko, Ryszard Rynkowski. 
Zespól nagrał i W)dał płytę CD 
,,Tracks of my mind". 

MR. BOBER'S FRIENDS 
będzie grai dzisiaj w gdyńskiej 
muszli koncertowej o godz. 
17.00. 

MAREK BAŁA TA 
Wokalista i (niekiedy) gita

rLysta o barwnym życiorysie ar
tystycznym. Absolwent krakow 
skiej ASP (klasa grafiki prof:M. 
Wejmana, 1980), LOStal wyróz
niony na festiwalu Jazz Juniors 
82 i 83, w roku 1988 wygrał 
Międzvnarodowe Spotkania Wo
kalistów Jazzowych w Zamo
ściu, dwa lata później zają ł 
pierwsze miejsce w ankiecie 
czvtelników ,.Jazz Forum" w ka
tegorii wokalnej. Współpracował 
z niemal wszystkimi czołowymi 

kręgu kulturowego. Gieorgij Pie
trowicz (1914-1971) 
ul. Ogarna 65 - kolekcja rysun
ku i grafiki - rosyjscy artyści 

polskimi Jazzmenami. Do szcze
gólnych doświadczeń zalicza 
występ na festiwalu Warszawska 
Jesień 1990 z Grupą Perkusyjną 
Jana Plicha w utworze Steve Re
icha „Drummimz". MAREK BA
ŁA TA QUARTET pojawi się 
również w mus,;Ji koncertowej 
po grupie MR. BOBER'S 
FRIENDS. 

NEW FORMATION 
Supergrupa, która powstała 

specjalnie na letnie festiwale w 
Warszawie i Gdyni. Tworzą ją: 
Krzysztof Popek - net altowy, 
Sławomir Kulpowicz - instru
menty klawiszowe, vocoder, 
Knysztof Ścierański - midi bass, 
Adam Buczek - perkusja, perku
sja elektroniczna. Henryk Gębal
ski - skrzypce i Josse Torres - in
stru mcn ty perkusyjne. NEW 
FORMATION gra muzykę w 
hardzo modnym obecnie na 
świecie klimacie acid-jazzu. Jest 
to pierwszy polski zespól grają
cy taką muzyk<;:. C,;fonkowie 
grupy to czołowe postacie pol 
skiego jazzu mające twórczy 
wkład w rozwój tej muzyki w 
naszym kraju Koncerty NEW 
FORMA TION mogą byC:· wyda
rzeniem artystycznym 1994 roku 
w Polsce. My będziemy mogli 
przekonać się o tym o godz. 
20.00 w Teatrze Muzycznym. 
gdzie fonnacja ta wystąpi przed 
gwiazdą dzisiejszego wieczorn -
Gregiem Osby & Street Jaz\tud. 

XXX.VII Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Orgailowei I 

w Katedrze Oliwskiei 

Gra Mi rosławc 
Semeniuk-Podrazo 

Dziś o godz. 20 w Katedrze Ollwsk1eJ w ramach trwljącego 
XXXVII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organo~ej wy
stąpi Mirosława Semeniuk-Podraza. W programie utwory -· Cle
rarnbaulta. J. S. Bacha. V . Belliniego. F. Mcndelssohna-Ba1toldie· 
go, J. Langlaisa. L. Boelmanna. , l 

Artystka ukończyła z wyróżnieniem Pafotwową WyższąSzko 
tę Muzyczną w Krakowie w klasie prof. J. Jargonia. Studia tont) 
nuowała m. in. w Hochschule fiir Musik w Wiedniu. W 197_ rokt.,. 
została laureatką II Ogólnopolskiego Konkursu Organowego w 

I Krakowie . Koncertuje w Polsce i za granicą. Ma na swoim bncie 
realizację wielu nagrań dla radia i dla telewizji polskiej i nieniec
kiej, wydała kilkanaście płyt. Obecnie jest docentem krakoMkiej 
Akademii Muzycznej, gdzie prowadzi klasę organów. (.K. 

,, oc z blues li 
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• IC arty'' 
,,Żaku " 

I 

Dziś o godz. 21 w Kawiarni Muzycznej KSW . .Żak" przy ul. 
Wały Jagiellońskie l rozpocznie się noc z bluesem pt. .,New York 

J to Gdat\sk", którą poprowadzi ameryka1iski bluesman Chest'r. 
Chest'r jest piosenkarzem jazzowo-blue. o"ym, gitarzystą. 
autorem tekstów. Występował z: Toy Caldwell from the l\tarshall 
Tucker Band, Mac Davis Band and Wilson Pickett. Od ponad 30 
lat gra i występuje sam lub z grupą. Dwa razy wygrał The Annual 
Capital District Guitar Competition. njął pierwsze miejsce w 
trzech kategoriach The National Creative Arts Festiwal w 1991 
roku. Nazywany jest najlepszym gitarzystą Los Angeles. 

Tego samego dnia o godz. 23 w Kawiarni Muzycznej KSW , 
„Żak" odbędzie się electric party bluesów. Uczestnicy słuchać 
będą: Cream, Hoocker, Fleetwood Mac i Stones. 

K.K. 

W Gdańskim Towarzystvvie Przyjaciół Sztuk· 

,,S łon le ni'' 

11 Komedia małżeńska" 

GDAŃSK: Narodowe, ul. To
ruńska - wystawy działu sztuki 
dawnej: Średniowieczna plasty
ka pomorska, złotnictwo, kowal
stwo i metale kolorowe, cyna. 
meblarstwo gdańskie i północno
europejskie, ceramika artystycz
na, Galeria Gabinetu Rycin, ma
larstwo flamandzkie i holender
skie, malarstwo polskie, malar
stwo gdańskie, meblarstwo, Ar
tyści gdańscy XIX wieku - ma
larstwo, rysunek, grafika. Czyn
ne wt.-niedz. wg. 10- 16; sob. 
12- 18; pon. i dni poświąteczne -
nieczynne; Narodowe (Pałac 
Opatów w Oliwie, ul. Cystersów 
15) - czynne wt.-pt. oraz niedz. 
10-16; sob. 12-18 

ul. Długa 35 - Gościnnie w Ro
syjskim Domu Informacji i Kul
tury artyści z prywatnej kolekcji . 
Galerie czynne codz. wg. 10-18, 
sob. 11-15, w niedz. nieczynne 
Gdańska Galeria Fotografii (ul. 
Grobla I róg św. Ducha) - wysta
wa prac słuchaczy Studium Fo
tografii (otwarcie g. 18). Pon.
piął. 11-18, z przerwą 13.30-14; 
niedz. 12- 16 

GDYNIA: Marynarki Wojennej 
(hulwar Nadmorski), wg. 10-16; 
Oceanograficzne i Akwarium 
Morskie (al. Zjednoczenia I) w 
godz. I 0-17 (kasa w godz. I 0-
16.30); Muzeum Miasta Gdyni, 
Pawilon Wystawowy, ul. Wa
szyngtona 21 - Morski rodowód 
Gdyni; czynne wg. 11 -17, 
oprócz pon.; Dar Pomorza, w g. 
10-20; Domek Abrahama, ul. 
Starowiejska 30 - nieczynne 

BĘDOMIN. Hymnu Narodowe
go, w g. I 0- 16 (ponicdz. - nie
czynne) 

Już od dziś w galerii „Punkt'" Gdańskiego Towarzystwa Przy 
jaciół Sztuki przy ul. Chlebnickicj czynna będzie wystawa pt. 
.. Salon letni''. Wernisaż o godz. 17. Na ekspozycję złoży się ma
larstwo, grafika i rzeźba wybitnych gdańskich autorów: Henryka 
Mądrawskiego. Ryszarda Kula. Włodzimierza Łajminga, Andrze
ja Nali;:cz-Sobicszczańskiego, Cezarego Paszkowskiego, Włady
sława Jackiewicza, Jana Góry, Hugona Lasc..:kiego, Mieczysława 
Baryłko, Elżbiety Kowalskiej-Matuszewskiej. Stefana Stankiewi
cza, Kazimierza Ostrowskiego, Sławomira Grabowego i Aliny 
Jackiewicz-Kaczmarek. Pokaz trwać będzie do 30 sierpnia. 

en nowy polski film Tspodoba się przede 
wszystkim paniom. Pa
nom także, jeżeli wo
bec samych siebie po

trafią zachować pewien dy
stans. Wprawdzie autorami 
scenariusza są Ilona Łepkow
ska i Roman Załuski (jedno
cześnie reżyser), ale chyba 
górę bierze kobiecy punkt wi
dzenia. W perypetiach filmo
wej bohaterki, Marii Kozłow
skiej, żony i matki bez trudu 
odnajdą więc siebie. Panie, 
które zachowały stan wolny, 
wyjdą z kina podbudowane 
przekonaniem, iż los mi;:1.atek 
wcale nie jest godny poza
zdroszczenia. Panowie nato
miast, być moie, zobaczyw
szy w l(ężu i ojcu. Wiktorze 
Kozłowskim, własne portrety, 
uśmiechną się i wyciągną ja
kieś wnioski ... 

Najważniejsze jednak, że 
na pewno wszyscy się 
uśmiechniemy, chociaż naj 
nowszy film twórcy „Kogla 
mogla", ,,Galimatiasu" i prze
bojowej przed dziesięciu bo
daj laty komedii 
„Och, Karol" nie 
jest wolny od man
kamentów. No i nie 
należy do tych 
utworów, na których 
pękamy ze śmiechu. 
Jest to po prostu po
godny film na cał
kiem poważny te
mat. 

Maria Kozłow 
ska, w której to roli 
oglądamy Ewę Ka
sprzyk, spotkanemu 
po latach koledze 
mówi, iż jej małżeń
stwo jest partner
skie. Ale to „part
nerstwo" właśnie 
doprowadza ją do 
spakowania walizki 
i ucieczki od trojga 

dzieci, męża i rozkosznego 
psa . Mana jest kobietą wy
kształconą, biegle włada kil-' 
koma jc;:zykami, ale nie pracu
je zawodowo. Dorywczo coś 
tam tłumaczy. spełniając obo
wiązki pani domu i mamy ma
łego łakomczucha, dziewczę
cia w okresie pokwitania oraz 
dryblasa. który ma trądzik i 
problemy egzystencjalne. W 
kieracie codziennych spraw, 
mic;:dzy kuchnią, zakupami. a 
sprzątaniem, Maria jest zmę
czoną, ,,zdeptaną". zestreso
waną kohietą . A mąż (Jan En~ 
glcrt) wciąż jej przypomina, 
że z nich dwojga ona ma 
większy komfort , bo „tylko'' 
siedzi w domu. 

Maria wyrusza więc z Wro
cławia do, Warszawy. gdzie 
robi użytek z posiadanych 
kwalifikacji, a dzięki odrobi
nie szczęścia zdobywa sporo 
pieniędzy . Z szarej myszki 
staje się atrakcyjną kobietą, 
podczas gdy ma!ionck boryka 
się z domem. Ma jednak po
moc w osobie pani Wandy 
(Ewa Dalkowska). Ta przyja-

ciółka Marii. zagorzała femi- i_ .• 
nistka, stara się oczywiście li 
Wiktora usidlić, bo wbrew [.~; 
własnym deklaracjom, wcale { 
mężczyzn nic nienawidzi... ( 

Jest w tvm filmie, kameral
nym, bardzo dobrym aktor
sko, sporo wspaniałych życio
wych obserwacji. Jest 
też fragmencik naszej rzeczy
wi 5tośc i, w której ma swe 
miejsce filozof. kloszard z 
Dworca Centralnego (Zdzi- . 
sław Wardejn). Polak, który :; 
osiągnął n:iaterialny sukces w fu;~ 
Stanach ZJcdnoczonych I pre- I 
zentujc typowo amerykański 'l 
sposób myśknia, zagraniczne f'" 
firmy, wspaniale hotele i ; 
dworcowi kieszonkowcy. Hu- [; 
mor tego filmu jest elegancki, {" 
jego satyra suhtclna, a praw- t 
da, wokół której rozwija się i 
fabula, stara jak świat: w 
związku dwojga ludzi praw
dziwe partnerstwo jest dość 
teoretyczne, co przecież nie ( 
czyni wi\kswści związków i 
niemoiliwymi. 

Wystawa czasowa: Biblia we 
współczesnym malarstwie pol 
skim 

Galeria Promocyjna: Malarstwo 
Graźyny Kręczkowskiej; Galeria 
,,Pałacowa": Polskie szkło uni 
katowe; Salon mistrzów -
,.Dziewczyny" Stanisława Roli
cza - rysunki portretowe z 1961 
r.: 
Salon karykatury (kawiarnia) -
Zhigniew Jujka 

Plenerowa galeria rzeźby gdań
skiej (płn. część parku); 

Archeologiczne, Życie codzien
ne w starożytnej Grecji oraz 
Schorzenia ludności prahisto
rycznej na ziemiach polskich, 
czynne wt., czw., pt. g . 9-16; śr. 
10-17; nd. 10-16; Poczty i Tele
komunikacji, remont; Etnogra
ficzne w Oliwie, Wystawa stała: 
Kultura ludowa Pomorza Gdań
skiego; czynne śr.-sob. 10- 16; 
wt. i niedz. 10- 17; Muzeum Hi
storii Miasta Gdańska - I) Za
bytkowe wnętrza Ratusza, 2) 
Mennica Gdańsk, 3) Artystyczne 
wyroby z metalu mistrzów gdań
skich XVI-XVIII, 3) Europejskie 
dziedzictwo rozproszone -
Gdańsk 1992. Czynne codL wg. 
10-17; pon.- nieczynne 

Centralne Muzeum Morskie -
Żuraw, Budynek „B" oraz Mu
zeum na Ołowiance; statek „Soł
dek" - czynne od I0- 18 

WYSTAWY 

GDAŃSK 

Zcidler Art Gallery, ul. Długa 81 
- stała kolekcja dziel sztuki daw
nej polskiego i europejskiego 

Galeria Sztuki „Portal" (ul. 
Ogarna 29/30) - wystawa indy
widualna malarstwa prof. Cze
sława Tumielewicza pt. ,,Moja 
Mittelcuropa", czynna codz. wg. 
11-18,sob. 10- 15; w niedz. nie
czynna 

,,Klub Mestwina", ul. Straganiar
ska 2 J /22 - wystawa malarstwa 
Stanisława Chmielewskiego. 
codz. w godz. 14-22 
Galeria u Literatów, ul. Mariac
ka 50 - wystawa malarstwa Jana 
Miśka pt. .,Las Ardeński", czyn
na codziennie wg. 11- 18 
Galeria Sztuki - ,,Sień Biała", ul. 
Długi Targ 36 - malarstwo z cy
klu „Uśmiech dziecka'' Janiny 
Koniecznej, czynna codziennie 
wg. 12-18 

Galeria „Złota Kamienica" (Dłu
gi Targ 41/42) - malarstwo, gra
fika, rzeźba . Czynna codz. w g. 
11 -18. 

Galeria Malarzy Gdańskich PA
LOW A (ul. Długa 47 - kawiar
nia „Palowa") - wystawa zbioro
wa malarstwa i rysunku - I Do
minikański Salon Artystyczny 
(zbiorowa), czynna codz. w g 
11-22 

Galeria Żak, ul. Wały Jagielloń
skie 1) - ekspozycja rzeźby Do
roty Białczak pt. ,,Człowiek 
uwikłany" oraz wystawa malar
stw a i rysunku Kuby Oxi
sa.Czynna codz. wg. 9-19 
Autorska Galeria Rzeźby, 
Gdańsk, ul. Pomorska 68 d - wy
stawa autorska Józefa Sarnow
skiego. Czynna codz. wg. 11- 18 
Zabytkowa Kuźnia Wodna nad 
Potokiem Oliwskim (Oliwa, ul. 
Bytowska la) - czynna od godz. 
10- 15 

SOPOT: Autorska „Herman". 
Boh . Monte Cassino 44. tel. 51 -
16-72 - wystawa z kolekcji gale
rii, pn.-pt. wg. 12-18 

TCZEW. Wisły, codz. wg. 10-
16, w czw. od I0-18 

PELPLIN. Muzeum Diecezjalne, 
ul. Ks. Biskupa Dominika J I, 
czynne wt.-sob. wg. 11-16, w 
niedz. 10-17. 

PUCK. Ziemi Puckiej, pon .-pt. 
wg. 9 - 12 i 14-16.30, sob., 
niedz. i św. 9- 13, wt.-nieczynne 

WDZYDZE. Park Etnograficz
ny, wg. 9- 16 (pon. nieczynne) 

WIELE. Ziemi Zaborskiej, w g. 
9-16 

HEL. Rybołówstwa, wg. 10-18 

GNIEW. Muzeum Archeolo
giczne. Zamek, wg. 10- 17 
( oprócz pon.) 

STAROGARD. Ziemi Kociew
skiej, pon .-pt. w g. IO- I 5, niedz. 
10-14 

ELBLĄG . Państwowe. bulwar 
Zygmunta Augusta. Wystawy 
archeologiczne. Nim powstał El
bląg. Dzieje Elblqga 1237-1947. 
Elhląskie rzemiosło artystyczne 
XVII-XIX wiek. Sztuka sakralna 
Elbląga i okolic. Trnso i Elbląg -
archeologia olśniewa, wg. 8-16 

KWIDZYN. Zamkowe. ul. Kate
dralna I. Wystawy: Współcze
sna sztuka ludowa. Exlibris 
współczesny, wg. 9-15 

MALBORK. Zamkowe, ul. Hib
nera 17. Wystawy: Rzeźba sa
kralna. Bursztyn, wg. 9-15 

FROMBORK. M. Kopernika . 
Wystawy: Frombork w zabyt 
kach kultury materialnej. Dawne 
mapy i atlasy. Kopernik - hio 
graficzna. Gabinet uczonego do
by renesansu. Polska gro.fika ka
lcndarzo w a XVI -XVIII wiek. 
Jan Kepler (1571 - 1630) . Konty
nuacja myśli Kopernika. Historia 
medycyny, w g 9- 16 

SZTIJTOWO. Muzeum Stutthof, 
wg. 8- 18 

K.K. 

mistrzów" 
Od dziś do I 5 sierpnia w nSalonie mistrzów• w Pałacu 

Opatów w Oliwie prezentowane będą prace Bolesława Ro· 
gińsklego ( 1907 • I HOł. 

Wyb iny, nieźyjący jui malarz I grafik, studiował na Uniwersy
tecie Stefana Batorego w Wilnie i na Untwersytccie Mikołaja Ko
pernika w Toruniu. Do Gdańska przyjechał wraz z grupą wik1i
skich artystów w 1945 roku. Pasjonowały go pejzaż i klimat re
gionu, co zaowocowało pracami o tematyce marynisl)Cznej. Te
matem jego twórczości była praca w portach i na morzu oraz 
nadmorski i kaszubski krajobral'.. Koncentrował się na gda,iskich 
zabytkach, na architektonicznyd1 detalach, które odwzorowywał 
w barwnych linorytach. Przez cale życie. równolegle z twórczo
ścią, organizował ogólnopolskie konkursy i wyst~wy grafiki ma
rynistycznej, następnie, wespół z artystami fińskimi organizował 
polsko-fińskie konkursy grafiki marynistycznej. Pełnił funkcje sc
kretar1;a i komisarza tych konkursów K.K. 

Umiastowski i Baior 

Repmdukcja pracy „Slub. fragment" 

Wybitny 
gdai'iski artysta
Andrze j Umia
stowski , znany 
już w wielu 
krajach Europy, 
otwiera dziś o 
godz. 18 w 
Pa1istwowej 
Galerii Sztuki 
w Sopocie wy
s ta wę malar
stwa. Podczas 
wernisażu 
odbt;dzie się re
cital Michała 
Bajora. 

K.K. 
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TV 
1 

6.00 Kawa czy herbata7 
8.05 ,.To jt·,t h,{1j no,n srn" • film 

fah. prod. polsld~j iJ967 r. / 
rei. Jer .t) ZHH)t·ki, W} k Da
n u ta Srnflarska, Kryst, na 
Slrnkie\\ icL, łłoi:u111ił Kobi;la 

8 JO Kawa ay herbat.i ·1 lcd / 1 

9 !(I Wiadomo,ci 
9 IO lll,1 d11cL 1 • Ciurhcia oraz „Za 

mek I.urd.i" s.:ri,ll prn,l. USA 

IOO'i„Mlodtijddhy" ll/:!-ll ,Bay
watch/ • ,en,11 pr,ygo<lowy prod 
l 'SA li <)(J I rf rei l<oh Lich,:r· 
man, W) k Ty Mdkr. Gn:gg !{a 
inv. at,:r, Ju,h Brol in 

IOj'i .\lu1van1t frdvnka 
11.00 Stk<;la dla rod,i.:i)w 
11.20 Stamng Busine,s E11gli,h f5 f 

I I .JO Lato l MagaLynem Notowań 
W .:ieniu S111c1ki 

12.00 WiaJ01nnś.:i 
12.10 Tele\\izj:1 EdukacyJna Kto I p 

co \\ymyi.hl wakacje '> 
13.55 Program dnia 
14.00 Kino lt'lnil' ,.(Matni dLwonek" • 

film fah. prod. pohkiej /19S9 r. / 
reL :\1agdalena ł.arnrkiewict 
W)k. Zbignit'>' SusL)ń~b.i, Agnit· 1 
,da l'°wabka, .\kb.~andt:r łkd· 
narL, llt'nn k Ri,ta 

15 A 5 Report.ti · 

16.fM.I Dla dlit·d „ B,h sobie Ame-
r} b.i" /4/ orał .·\I;(") rk 

17 .OO Te lt'n pre,s 

17.20 W !.:inie i na k~ecie 

17.40 „Tata, a Marcin p<iw ied1.ial •· 
,.Co L l H:b1e W) ro,nie" 

18.00 Ran<ll,..a w ..:iemno - z.abawa 4u1 
/()Wa 

I R.45 Zulu Gula. !\l1eJ1iana 13 

19.UO \\ 1ecwl)rka 
IQ.'<l Wiado1m>',(.i 

10.IU „C1t·k je,t już '>' drod1e" • ko· 
mnli.i oh~cL. prod. l S.\'19!lt> 
r, 'IO min/ re,. Joan llarling, 
'>')k. lłrian l>t·nneh~. Anna \~
ch.-r, :\tkhal'I Ho'>'en 

2 l .45 Pul, Jma 
::!1.15 \\CK waJran~ 
12 JO Opow ie;ci niewpelnie moralne 
2:\.00 Wiadomoś.:i 
.! .. UU .J>o'>'odLenie " piekle" • film 

fab. l S.\ /19S8 r. 89 min. / rri . 
(;eor,: Stanford '>'\b.. Suranne 
Pll.'\hette. llanrn · Aicllo. Jon 
'll·nnt'y • 

O..tU IO. JubikusIO"J \łrttini: h:aha· 
retow~ w~t..: racleusz Dro1da, 
R~sL.ird R)nk1rn,ki. 1'rL)SLtof 
llaul,.~zt-..iu, \nclrHj Rosie- I 
"ici. ,\drianna l\iedrn,hka. 
1'rL).\Jtrof JaroS7)ń~l.i • 

I.~ Deatlc, i • h i\toria ż ywa czy 
ga,n41,,a'! 

1.50 /..ak01ic1cnic programu 

_SAT 
1 

12.30 .Pod ,luliccm Kalifornii"' - senal 

13.30 .. K~ir;i:nioka Pa..:)fiku"' - ser;al 

14 .30 •. Supem.1y" - serial 
15.05 •. Bonanza·· - serial 
16.00 „Star Tn:k - na,t,;pne pokole

nie" - serial 
17.00 . .5 x 5" • teleturniej 
17.30 Studio ,p,.,rt· pill.:a nożna - MŚ 

l"SA '9-l 
18.00 .. kii. na calos..·!" - teleturniej 
19.00 w;admnok1 
19.15 Mag,v)n regionalny 
1935 „KołoJ fortuny" - tdetumiej 
2Cl.15 • .Akta OJcs,y- - mcm .-ang . dra

mat S<!ll~.:yjny. reż. Ronald '.\ea
rne ( 110 min) W ręce h;unbur,kic· 
go dziennikarza trafia materiał 
do11,odLący nazistow~kicj prze

s,ln~ci ro"' ai:nego hiLne~mena ... 
22.45 „Prawdliwe kolory" - dramat 

oby,:zajowy. USA 1941, reż. 
Herbert Ross ( 105 min) 

0.40 „Beach Girls" - film erutycrny. 
USA 1982 (88 min) 

2.15 „C~ gan ka" - komedia, l•ran
cjl, rl'Ż. Phillipe de Broca. (88 
min) 

RTL 
2 

1055 .,Typy z walkie-talkie'" (osi.) -
serial (powt. z godz. 05.25) 

1155 „Hulk'' - serial , 
12.50 Blok filmów animowanych 
1255 ,.Przygody Dawida"' 
1320 Vampy 
13.25 ,.Dzieci z Berghof' 
13.50 Vampy 
13.55 „Foofur" 
14.20 „Cupido"' 
1435 Vampy 
14.45 „Pandy'' 
15.05 Vampy 
15.10 ,.Rock'n Cop" 
1535 Vampy 
15.40 ,.Wesoła rodzinka" 
16.10 Vampy 
16.15 ,.Kict·n Play„ 
16.40 Vampy 
16.45 „Popeye" 
1655 .. Człowiek Plus" - serial 
17.50 „Ruck Zuck ·• - tcleturnie j 
18.20 „Proszę o uśmiech" 
18.55 Wiadomości 
19.05 „Pozdrowienia z zaświatów" -

serial 
20.00 Wiadomości 
20.15 „Poszukiwacze złota .. - film przy

godowy. USA 1955. reż. Jesse 
Hibbs (80 min) Na Alasce 1jawia 
się człowiek, który ,.na zlecenie 
rządu" próbuje przejąć prawa wła

sności do złotonośnej działki ... 
21.40 Wiadomości 
21.50 .. Escape Route"- western, USA 

1969, reż. Earl Bellamy (85 
min) Prawy rewolwerowiec 
Trampas zostaje wciągnic,ty w 
walkę z gangiem napadających 

na poci;igi bandziorów ... 
23.45 „Syn rrankensteina" - horror, 

USA 1939 reż. Rowland V. Lec, 

TV 
2 

7 .30 Panorama I 
7.35 Pejzaże I 
7.40 „Przygody Supermana" -

serial anim. prod. USA 
8.05 Program lokalny 
8 .4() Nad wo<l<t 
9 .OO Transmisja obrad Sejmu -

w przerwie, ok. 13. OO Pa
norama 

,TV 
-----·- =·----· ----

POL O N I A 
7 .30 Panorama 
7.35 Program dnia 
7.40 „Pole niczyje" /4//powt. / 
8.40 Bilans - magazyn rządowy 
9 .OO Słoneczne studiu/powt./ 
9 .30 „z pr1.ygodą na ty" - serial 

dla młodych widzów, reż. 
Jadwiga Kędzierzawska, 
Wadim [krestow,ki/powt. / 

TELE-TOP 
5 .35 ,.Riptide" - serial sensa

cyjny 
6.30 „Maria" - serial obycza

jowy 
7 .20 Teledyski 
8.00 Puls miasta - serwis in

formacyjny 

····SKY' 
-OR U N l 1A 

7 .OO „Szalony księżyc" - film 
sensacyjny prod. USA 

8.45 Dzień dobry Trójmiasto 

9.00 Zapowiedź programu 

9.05 „Baśnie i waśnie" - film 
animowany dla dzieci, 
cz. 15 i 16 

8.05 Dzień dobry, tu Gdm\sk 
8.35 Trójmiejski serwis infonna

cyjny 
8.45 „Różowa dama" - serial fil

mowy (powt. z czwartku) 
9.35 Przegląd tygodnia Warszaw

skiego Ośrodka Tckwi:r.yjnc
go 

15.00 l'o.,.,ilunie 
15.0~ ,.Brnt'1 XX wi.:ku" 

IO.OO· 12. OO Jest lato. /powt./ 
awn1m: 

18.15 „Yattaman" - serial ani
mowany 

8.45 „Sally czarodziejka" -
:-erial animowany dla 
d,.ieci 

9.30 Natura! Wonders Of Eu
rope 

10.30 „Pies, kot i ... " - film ani
mowany 

10.05 Weekend z wędk,1 (powt.) 
10.20 Handel i handekk 
10.30 Archiwum morrn (powt.) 
10.50 Polskie seriale: .. Daleko od 

/2! .. S10.1,k pancerza" - film 
dok. prod l I SA 

15.35 „l'rzygody Sup.:rmana". 
~l'ri,ll anim. prod. USA 

16.(Xl ,.OJb:il'.: ,tąJ" /31/ - serial 
ló.45 Malia.,94 - [\' Mit;dH naro-

J,iwv Fe,uwal Teatralńv 
17 .OO Lala' mi do • 
17 _,o kdcn z dli.:~ii'ciu - tcktum1cj 
18.00 Panorama 
18.0:\ P.\:'-,;ORAMA 
1830 Co, gdtie. kiedy w TróJmie;cie 
18 .45 Cza, morza -
19.lX) P,;tla czasu 
19.JO „Wielka Brvtama n<l śroJ 

ka- - serial <lok. prod. ang. 

'0 (\O 

10.10 
10.25 

Panoarna 
l_:( )[, - mag. tek" 1/}Jny 
Z~·cior)S) prHl hi,torię 
pisani:: 9S55 dni l Erichem I 

Kodu~m 
..! I .OO Panor.una 
2130 Sport - kronika~!$ w P. N. 
.:! I 40 Za ..:hwilt; d, 1. z,· ciąg progra

mu 
12.15 .. Przystanek Ala,ka" /51/ 

serial prod. CS..\ 
:!3 .OO Teatr Komedii i farsy - Al· 

frcd Je Mu,,et - .. ś .... 1e~·znik" 
rd Olga Lipińska wyk. Jo
,mna Żółkow,ka, Wojciech 
Pnkora, Janusz Gaj(1s, An
drzej Grabarc,yk /spektal..l z 
1974 r. / 

O. IO Panorama 
0 .15 Rod. noc 1apra,za - urodziny 

L1larnid11 
1.15 ,,()<lkdl'ć ,t4cl" - serial CSA 
I JO Zakońc,enie programu 

DSF 

7 .OO Trenmg z DSF 
7.30 Wiadumości ~ponowe (powt.) 
8.00 ~lagazyn sportowy (p<>,..,t.) 
9.00 Trenmg z DSF (pov.t.) 
9.30 Magazyn sportów wodnych 

(poY. t.) 
JO.OO Tenis: Wimbledon (najważ-

niejve \\ydarlcnia) 
12.00 „Podróie z DSF" - Węgrv 
13.00Trt.>ningzDSF(pov.t/. 
13.30 M.1ga1.)ll ,portowy (po\\l.) 
15.00 Gimnastyka arty,ty.:zna: po-

kazy w Hamburgu (pov.,t.) 
16.00 Żeglarstwo: zawody w Kieł 
17.00 Magazyn Sp<.)rtnwy (powt.) 

18.00 Magazyn sportowy 
19.00 Tenis· Wimbledon (na i.ywu) 
22.00 ,.Ring wolny"'· v. restling m,;ż-

czym (\VC\V) 
22.45 Wiadomości sportowe 
23.00 Magazyn sportów motoro

wych 
23.45 „l\fomtcr Trucks'" (powt.) 

0.15 1\1 agazyn sportów motoro
wych (powt.) 

1.15 .. Ring wolny" - wrestling 
m,żczyzn (powt.) 

_RTL 

9.05 ,.Potrzebna pomoc" - serial 

IO.OO „Piękni i bogaci" - serial 
1030 „Czas tęsknoty" - serial 
li .OO „Właściwa cena" - show 
1130 „Pojedynek rodzinny" - tele

turniej familijny 
12.00 „Punkt 12" - magazyn infor

macyjny 
1230 „Historia Springfieldów" - se

rial 
13.15 .,Santa Barbara·• - serial 
14.00 Studio sport: tenis - Wimble

don '94 

10.15 „Hialc tango'' odc pl 
„Druga miłość" - serial 
TVP/198 Ir I, reż. JanusL 
Kidawa/powt. I Jest lato. 

I I .15 Gra - telc:tumiej 
11 A5 Jest lalo 
12 .OO Wiadomośc:i 
12.10 „07 zgłoś się" - serial TVP 

od<.:. pt „Zloty kieliL"h z rubi
nami" /powt./ 

D.30 Historia - wspók1.esność -
,.Boję się , że nie doczekam 
wolno,ci" /powt./ 

1-t.OU Z\\ycrnjny człowiek - Ja. 
nusz Onyszkiewicz 

14.:łO Pobka d1iś - program publi
cystyczny 

15 30 Re porta.i. 
15 .55 Powitanie. program dnia 

16.0U - 19 15 Jest lato a w mm. I 
16.30 „Niewiarygodne przygody 

Marka Piegu,a" i9 - ost. / I 

17 .OO T elee,pre,s 
17 .15 Jest lato. 
1730 „Przygody pana Michała" 

I U - serial TVP! I %9 
I S.00 frst lato. 
18.30 Miliard w rowmic · tdeturnicj 
19 .CXJ kst lato. 
19 .20 D,,bmno.:ka 
19.30 Wiadomości 

20 UO Hity z sa1elity 
20 :!O PrLegląJ kulturalny 
21.00 Panorama 
21.25 Goś„ T\' Polonia 
21.40 „Pobk ie drogi" :st - serial 

T\P 
23.00 „l<ozl.:oszna dziewczyna" -

program rozrywkowy 
:!-4.00 Panorama 

0.05 Program na sobotę 
O.IO •. Barbara i Jan" 121 - serial 

TVP 
0.40 Życie moje - program publi

.:)St)czny od..: I - .. Odmia
m· samorno;ci" 

I .W . .7'.elazna obroi:a" - film fab. 
prod. pol. /19751, reż. Stani
sław Lenartowicz. wyst. Jo. \ 
anna Rawik. Maria Żabczyń
ska. I knl) k Bbta 

2.15 Zakn1\czenie programu 

EUROSPORT 

7.00 Piłka nożna: ~\Ś · aktualności 
7.30 Piłka nożna: ~\Ś - aktualności 
8.00 Piłka nożna: MŚ - aktualności 
8.30 Piłka noina: MŚ - aktualności 
9.00 Piłka nożna: MŚ 

I I.OO Kolar,t\\o górskie: PŚ 
12.00 Magazyn wyścigów motocy

klowych 
12.30 Piłka nożna: MŚ - aktualności 

13.00 Formula l· GP Francji - I 
trening czasowy (na żywo) 

14.00 Piłka no.i:na: MŚ 
16.00 l\\agaLyn olimpijski 
17.00 Golf: lri,h Open 
IS.OO Mag. wyścigów motocyklowych 
1830 Formula I: GP Francji · I 

trening czasowy (najważniej
sze wydarzenia) 

19.30 Wiad~mości sponowe 
20.00 Mag. sportów motorowych 
21.00 Formula I: GP Francji -

trening czasowy 
22.00 Lekkoatletyka: mityng w 

Helsinkach 
23.00 Boks: walki zawodowców 
030 Piłka nożna: M$ (najważniej

sze wydarzenia) 

9.05 Magiczne igraszki 
9.30 „Riptide" - serial sensa

cyjny 
10.30 „Prawo do narodzin" 

11.30 „Magnum" - serial sensa
cyjny 

12.25 „Cierpieć z miłości" • te-
lenowela 

13.00 Teledyski 

13.15 Dywizjon 300 

13.30 Teledyski 

13 .45 Przyroda bez granic 

14.00 Górka klasztorna 

15.05 Magazyn sportowy 

15.35 No Limits 

16.15 .. Yattaman" - serial ani
mowany 

16.45 „Sally czarodziejka" - se
rial animowany dla dzieci 

17 .05 fl.lagiczne igraszki 
17 .30 Puls miasta - serwis in 

fonnac; jny 
18 .05 „Riptidc" - serial sensa 

cyjny 
19.05 .,Prawo do narodzin" -

odc. 9-10 

20.05 „Manuela" - serial 
2 I.SS Puls miasta 
22.15 „Miasto Abilene'' - western 

(I IO min.) 
0.05 Globtroter 
0.35 Puls miasta 
0.45 .. Chrystus zatrzymał się w 

Eboli" - obycz. wioski 

17.30 
17.35 
17.40 
18.05 
18.30 
19.15 
19.20 

19.-lS 
10 OO 
21JO 
22.50 

-ATV 
I 

,.Krecik zegarmislrz" - film I 
Konkurs dla dzieci 
.. K imba - biały lew" ( 10) 
„Sandybell" (3) - serial 
„Santa Barbara'" · serial 
Konkurs filmowy \ 
.. Byle do poniedziałku" 
(43) - komedia 
Do tnech klipów sztuka 
Fort Boyard 
.Filip z konopi" - komedia 
Co nas czl'ka? 

-DISCOVERY 

17 .OO Od małp do małpoludów: 

Wyspy małp - serial 
18.00 Trójkąt Bennudzki - film 

popularnonaukowy 
19.00 Poza rok 2000 - magazyn 

popularnonakowy 
19.50 Najdziwniejsze dyscypliny 

sportu - film dok. \ 

20.00 Wywiady z gwiazdami fil
mu i piosnek.i - film dok. 

21.00 Vanuatu - rajska wyspa na 

Pacyfiku, film krajozn. 
22.00 Sztuka przterwania w bu

szu australijskim - serial 
dok. 

22.30 Wyzwanie mórz: Foki i 
lwy morskie - film przy
rodn. 

23 .OO Nowoczesna technologia 
w służbie medycyny - se
rial dok. 

23.30 Charlie Bravo: Policja w 
akcji „ seńal dok. 

O.OO Skrzydła nad światem: Avro 

504, Lancaster i Shackel
ton - seńal dok. 

11.25 Zakupy w Mango 

1155 W samo południe - ser-
wis informacyjny 

12.05 Gicie.la pracy 

12.IO Notatnik konsumenta 

12.15 „Zaklęte rewiry" - film 
polski, reż. J. Majewski, 
wyst. M Kondrat, R. 
Wilhelmi 

14.25 Notatnik kulturalny 

15.00 Nowiny i pogoda - ser- , 
wis informacyjny 

15.10 Giełda pracy 

15.20 fl.1-3 · Magazyn Muzycz
ny Młodych 

16.25 „Baśnie i waśnie".cz. 15 
16.-l5 Baw się razem z nami - qu-

iz dla dzieci 
17.05 .• Baśnie i waśnie",cz. 16 
17.15 Lato w mieści.: 
17.30 Nowiny i pogoda 
17.40 Giełda pracy 
17.45 Notatnik konsumenta 
17.50 Na krańcach świata 
18.25 Tygodnik Sopocki 
19.00 .)ak. rozpętakm drugą wojnę 

światową", cz. I · komedia 

20.25 Otwarcie restauracji Ha
Long 

20.40 Natura!, Wondcrs Of Euro· 
pe 

21.45 Zakupy w Mango 
22.15 Nowiny i pogoda - serwis 

informacyjny 
22.30 Giełda pracy 
22.35 „Wodzirej"" - film obycza

jowy prod. polskiej, reż. F 
Falk 

O.IO Program dnia 
0 .15 Co słychać w Trójmidcie 

- sonda 
0.25 Program dnia 
0.30 „Sól ziemi czarnej"' - film 

prod. polskiej. reż. T Kutz 
2.15 Na krańcach świata - pro-

gram M. Kochaiiczyka 
2.45 Zakupy w Mango 
3.10 M-3 - magazyn muzyczny 
6.45 Giełda pracy 
6.50 Gimnastyka poranna 

MN 

9.00 Ingo prLedstawia 
12.00 Soul i reggae w MTV 
13.00 Przeboje Paula Kinga 
14.00 Simone przedstawia 
16.30 Raport Coca-Coli 
16.45 Magazyn nowości filmo

wych (Ingo) Premiery, re
cenzje, analizy rynku. frag
menty filmów. wywiady 

17.00 Wiadomości 
17.15 „3 From l '": trzy teledyski, 

które łączy wspólny wyko
nawca. temat i czas nagrania 

17.30 Magazyn mody (Marijne 
van der Vlugt) 

18.00 Muzyczny non-stop 
20.00 Przeboje Paula Kinga 
21.00 „Najbardziej oczekiwane" 

Prezenter MTV spełnia mu
zyczne życzenia telewidzów 

22.30 „Beavis i Butthead"' - serial 
23.00 Raport Coca-Coli 
23.15 Magazyn nowości filmo

wych (Ingo) (cd.) 
23.30 Wiadomości 
23.45 „3 From I" (cd.) 

O.OO Magazyn mody 

s10sy" - odc. I 
12.15 TV Polonia 

1 600 Progrnm dnia 
16.05 Panorama 
ló.10 Nowalijki 
16.15 „45 minut" - program dla 

mlod1.iciy 
17 .OO Tel~express 
17 .15 Rozmowy nadziei (pub!.) 
l 7.30 Dookoła świata - ,.W Nowej 

Zelandii'' 
18.03 PANORAMA 
18JO Co, gdzie, kiedy w Trójmie

ście 

18.45 Czas morza - mag. publicy
styki morskiej 

19.00 Pętla czasu - program mu
zyczny z ud1.iakm mlml1ieży 

19 .30 Wiadomości 
20.00 Panorama 
20.10 Przegląd „Ga1.e1y Olsztyń

skiej" - EOL - ebląsko

olsztyński mag. lelcwizyjny 
20.25 „Życiorysy przez historię 

pisane: 9855 dni L Erich~m 
Kochem". 

21.00 Gillette Sport 
21.30 „Paitnerzy" - serial sens. 
22.25 Damskie glosy (poM.) 
22.50 Program na sobotę 
2.HJO TV Polonia 

POL 
SAT--

16.25 Powitanie 
16.JO „Supermodelka .. , udc. 101 
17 .OO .. Tr} buna!", odc. 32 - francu

ski serial obyczajowy 
17.30 . .Sz.pital miejski". odc 17 -

serial obyczajowy 
18.30 Teraz Polska 
19.00 Informacje 
19.20 Temat dnia 
19.30 „He-Man". odc. 14 - serial 

animowany 
20.00 ,.\%;ź.niarl,.i", odc 34 • serial 

obyczajowy 
20.58 Informacje 
21.00 .. Capital City''. odc. 22 - se-

rial obycz. 
22.00 4x4 • mag. motoryzacyJny 
22.30 Informacje i biznes inf,>rrnacje 
23.00 „Gra ze śmiercią", USA. 

1993. reż. Brian Trcnchard 
U.50 Pożegnanie 

NBC SUPER 
--- ~- --

CHA N NEL 
IO.OO „Rivera" - show 
11.00 ,.Jak zaplanować wakacje?" 

- show 
11.30 „Właściwy czas" - magazyn 

publicystyczny 
12.00 „DzisiaJ w biznesie" 
13.00 .. Dzisiaj" - mag. infonn. 
13.30 „D:i.ień w biznesie" 
14.00 „Dzisiaj" - magazyn infor

macyjny 
14.30 „Kolo fortuny" - magazyn 

ekonomiczny 
17.30 „Wieczorem o biznesie" -

magazyn ekonomiczny 
18.00 ,,Dzisiaj" - magazyn infor

macyjny 
19.00 Wiadomości ITN 
1930 Studio sport: zawody moto-

rowe 
2030 •. Frontal" - debata polityczna 
21.30 .Jak się bawic?" 
22.00 Wiadomości ITN 
22.30 „Wieczór z Jay Leno'" -

show 
2330 „Roz1mowy intymne" - tal

kshow z udziałem telewi
dzów 

8.50 „Lindena u". talkshow 6.00 · 17 ,OO Blok filmów 6 .00 ,,Dom Derschenes" · serial IO.OO ,,Zorro buntownik" - wlo-

9.50 ,.Gliniarz i prokurator" • se- animowanych dla dzieci 630 Telewizja śniadaniowa ski film przygodowy, 1966, 

rial (powt. ze środy) 17.00 ,,Centurioni" - serial animo- 8.05 Wiadomości tv kanadyjskiej reż. Piero Pierotti, wyst.: 

11.40 „Bill Cosby Show'' - serial wany (A/H) 83
0

5 „Światła Paryża" Howard Ross, Dina De 

12 10 k · 1-.. 17 30 „Fantastyczna czwórka" - 9. 5 „Czas obecny" (powt.) Santis i in. (50 m1"n) 
. ..Agent a mimo wo 1 - se- 10 oo ,P ·edz · · 

rial serial animowany (NS) · • owi mi· · wywiady 11.00 Wiadomości Flesz 

13.00 „Hotel" _ serial 18.00 ,,Jetsonowie" - serial animo- li.OO Magazyn literacki (powt.) 11.40 „Przydatne na codzień" • 

wany (NS) 12.05 „Szansa dla piosenek" - show magazyn dla kobiet 
14.00 „Arabella Kiesbauer"' - tal- 1245 w· d , · 

kshow 1830 „Flinstonowie" • serial ani- . ia omosc1 tv szwajcarskiej 1225 Prognoza pogody 

mowany (NF) 13.05 „Dom Deschenes" - serial 12.30 Wiadomości Flesz 

15.00 „Dynastia" - serial ( od 06 00) 
l5.55 ,.Domek na prerii"_ serial 19 .OO „Wieczór z Bugsem i Daffy" powt. z g z. · 1235 „Kobieta w historii kry mi-

- serial animowany (NS) 1335 ,,Muzyczna planeta" - maga- nalneJ ... _ serial 

17 .OO „Trick T' - filmy anim. 20.00 Filmowy wieczór TNT na zyn muzyczny 13.30 Wiadomości 
17.05 .Akademia policyjna" 15 ()() s b.d " ( ) 

temat: .,Wszystkie światła na · .. cou 1 ou powt. 14.00 Studio sport: MŚ w piłce 

18.45 Wiadomości 17 30 ,.Przygody Tiny Toon" Leslie Caron": ,,The Subter- 16.00 Wiadomości nożneJ· _ aktualności 

19.10 ,.Explosiv'' - magazyn 17.55 „Między nami,J.ask:iniowcam.i" 16 10 v· · 5" 
raneans" - film obyczajowy, · .. lSIOn · magazyn popu- 14.15 Studio sport: MŚ w pilce 

19.40 ,.Dobre czasy, zie czasy" - se- 18.25 ,,Nasz głośny dom" Ja k 

n'al USA 1960, reż. Ranald Me- rnonau owy nożnej . mecze: Argentyna-

18.55 „Inny świat"· serial 1625 Li.tery· c,·fry" t I tu · · 
Doug all, wyst.: Leslie Ca- " 1 J · e e mieJ Bułgaria, GrecJ·a-Nigeria .. _-. 

20.15 „Parada przebojów muzyki lu- 19.30 ,,Bill Cosbv Show'' - serial 16.50 Magazyn kul· arny 
' ron. George Peppard, Janice · m 16.05 „Przychodzi mi na myśl" - J. 

doweJ.,. - ma0"azyn rozrywko- 20.00 Wiadomości 17 05 U h d' f " 
Rule, Jim Hutton i in. (89 · " ne pec e en er · pro- teleturniej 

wy 20.15 „Przeprowadzka" · komedia min) Życie i miłość w środo- gram dla dzieci 16.10 -17.55 Popołudnie z Jedynką: 

21.15 .. Gospoda Stangla" - serial obyczajowa, USA 1987, reż. wisku bohemy artystycznej 17.35 „Dacryptages" 16.10 „Heidi" _ film animowany 

21 .45 „Pod jednym dachem" - serial Alan Metter. wyst.: Richard w San Francisco ... (NF/N) 18.00 .,Pytania dla mistrza" - tele- 1620 Filmy animowane Hanna-

22.10 .,SK-15" - magazyn kryminał- Pryor, Beverly Todd, Dave 21.40 „Chandler" _ film kryminalny. turniej Barbera 

ny Thomas. Dana Carvey i in. USA 1972, reż. Paul Magwo- 18.30 Wiadomości 16.45 „Chłopcy z Mundialu" -

23.10 „Nocny show RTL" (85 min) Po długim okresie od, wyst.: Leslie Caron, War- 18.55 Przegląd prasy arabskiej film animowany 

O.OO Wiadomości bezrobocia pewien inżynier ren Oates, Alex Dreier, Gloria 19.00 „Światła Paryża" 17.05 .,Niebezpieczny chłopak" -

0.30 „Zazdrosna Emanuelle" - wio- otrzymuje wspaniałą propo- Grahame i in. (83 min) Pry- 19.30 Wiadomości tv belgijskiej serial 

ski film erotyczny, 1976 (92 zycję pracy, ale musi się nie- walny detektyw zakochuje się 20.00 .,Tydzieli" - magazyn aktual- 17.30 „Między nami Jask.iniowca-

min) st ety przenieść wraz z rodzi- w klientce ... (NF/N/S) ności mi" - serial animowany 

2.05 „D;kładnic o trzeciej'' (,,Three ną do innego stanu... 23.15 „The Doctor's Dilemma" _ 21.00 Wiadomości tv francuskiej 17.55 Dziś w Parlamencie 

O-Clock High"') - film obycza- 21.55 „Renegaci" - serial film sensacyjny. USA 1958, 21.35 „Sacrae soirae - show 18.00 Wiadomości 

jowy. USA 1987. reż. Phil Joa- 22.50 Wiadomości reż. Anthony Asquith, wyst.: 23.05 "Wiedzieć więcej., - magazyn 18.20 „Podróż w czasie"_ serial 

nou. wyst.: Casey Siemaszko, 23.00 „Opowie;ci o zmroku"· film Leslie Caron, Dirk Bogarde, medyczny 19.05 „Przychodzi mi na myśl"' -

Anne Ryan. Richard Tyson. SF, USA 1990, reż. John Robert Morley, Alastair Sim 0.10 Wiadomości tv francuskiej teleturniej 

Stacey Glick i in. (86 min) kr- Harrison. wyst .: Deborah i in. (98 min) .. Troskliwa" 035 Przegląd prasy wschodnioeu- 19.50 Prognoza pogody 

ry, współtwórca szkolnej ga- Harry, Christian Slater, Da- małżonka usilnie zabiega o ropejskiejskiej 20.00 Wiadomości 

zet ki, niechcący „zadziera" z vid Johanson, William Hic- ratowanie życia jej zniena- 0.45 Magazyn afrykai\ski 20.40 „Pod niebem Taorminy" -

nowym uczniem-zawadiaką. key i in. (86 min) Mały widzonemu mężowi ... (A) 1.45 Powtórzenia programów: program o modzie 

Ten wyzywa go na pojedy- chłopczyk uwięziony przez 1.10 „Glory Alley" - film obyczajo- ,.Szansa dla piosenek" 23.00 Wiadomo.ki Flesz 

nek... współczesną Babę Jagę opo- wy, USA 1952, reż. Raoul 220 „Czas obecny" 23.10 „Za metą'' - magazyn doku-

3.35 „American Gladiators" - show wiada trzy historie z dre- Walsh, wyst.: Leslie Caron, 3.20 Film dokumentalny mentalny 

sportowy szczykiem... Ralph Meeker, Gilbert Roland, 420 „Powiedz mi" O.OO Wiadomości 

(95 min) 
5.05 Film animowany . . 0.35 „Nasz głośny dum" - serial Louis Armstrong i in. (79 min) 5.20 Euro-Wiadomości 0.05 Prognoza pogody 

wersje językowe: (A) - angielska, (F) - fińska, (Fr) - francuska, (N) - norweska, (S) - szwedzka,(*) - Pr?gram w we;sji dla niesłyszących 
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Ostatni dzwonek 
Klasa !Va z prowincjonalnego liceum słynie 

z wygłupów. Nowy une1i Krzysztof Buk zostaje 

przyj<;ty pr,.cz kokgów nieufnie. Relegowano go zjed

nej z gdańskich szkól za kolporta:i: antykomuaistyez

nych ulotek. ('hłupak swpniowo zdobywa sympatię ko

legów 1. ll<>Wl'j szkoły. Wra;. z wyd10wawcąnią Melu

zy1q klasa planuje, wbrew aparatczykom rząJ, :1cym 

szkolq, wystawienie nickonwcncjll11alncgo prze<lslm, ic-

11ia. kdnal,.. praca nad inscenin1ej:1 „Leklji historii" po

woduje dramatyczne konscl,.. wencje 

Były sob.ie Ameryki (4) 

Ziemia obiecana 

Maestro opowiada o życiu plemion. kti'm: 

o,iedliły si1, mii;dzy Górami Skalistymi a Sierra Neva

da. Północno-zachodnie wybrzci.e stało si,; dla nich ist

nym rajem na zirn1i Jedzenia było pod dostatkiem. 

o~adnicy zaczęli wyrabiać o,dobnc pr;cdmioty i biżu

terii;. 

Czek jest już w drodze 
Komedia. Ojciec wdzrny (Dennehy). ś re 

dnio zamożny biznesmen. jest znużony ciągh1 rywaliza
cj,1 - ,.wyścigiem szczurów" Podczas urlopu przegrywa 

w kasynie sporą sumę. Czl'k z banku nic nadchodzi na 

czas, dłużnik traci wiarygudność . Ta S} lua„ja staje s i<; 

impulsem do wypowied,enia. przez przykładnego do

tąd obywatela, wojny bankom. agencjom ubezpiecze

niowym i wszystkiemu . .:o ma związek z pieniędt.mi. 

Dowodzenie w piekle 
Kapitan Hamilt()n (Pkshctte). doświadczona 

Jl(>licjantka. dostaje trudne zad.tnie: ma zaprowadzić ład 

na posterunku. o kt0rym wiadomo, że jego funkcjona 

riusze są skorumpowani przez mafię . W dodatku w tej 

dzielnicy miasta grasuje maniak - zabójca policjantów 

X jubileuszowy meeting kabaretowy 

;j„ W juhileuszowym wydaniu „Meetingu ka

baretowego'" obejrzymy fragmenty najciekawszych wy

st1,pów wykonawców biorących udział w dziewięciu 

poprzednich programach. Artystów zapowiada Marcin 

Daniec (na zdjęciu). 

,,Życiorysy przez historię pisane: 
9855 dni z Erichem Kochem". 

Tym razem bohaterem reportażu jest strażnik z 

więzienia w Barczewie, gdzie trafia Erich Koch - jeden z 

wyższych funkcjonariuszy hitlerowskich, nadprezydent 

Prus Wschodnich. 

Opracowanie Bożena Kamińska 

Zdjęcia: KAPA oraz Prasowa Agencja Telewizyjna 
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GDAŃSK, ,,Staromiejska", 
Podwale Staromiejskie 89, tel. 31-
40-59 
WRZESZCZ, ,,Pod Filarami", ul. 
Grunwaldzka, tel. 41-08-03 
Aptek\ pracujące non stop: 
GDANSK, ,,Dworcowa" - Dwo
rzec Główny 
PRZYMORZE, ul. Opolska 3; tel. 
56-38-22 
ZASPA, ul. Pilotów 21; tel. 56-92-
71 
Sobota i niedziela: GDAŃSK, ul. 
Piwna 9 godz. 9-15; tel. 31-48-92 
MORENA, Nałkowskiej 3,sob. 8-
15, niedz. i św., g. 9-13; tel. 47-
99-30 
ZASPA, ul. Żwirki i Wigury 4a, 
godz. I 0-13; 
SOPOT, ,,Kuracyjna'', al. Niepod
ległości 715 (tel. 51-22-76) 
GDYNIA, apteka nr 19054, ul. 
Armii Krajowej 42, tel. 21-00-32 
PRUSZCZ GD., ,,Bios'', ul. Wita 
Stwosza 3, tel. 82-36-13 (dyżur 
nocny) 
KOLBUDY, ,,Nad Radunią", pl. 
Kaszubski 7, tel. 82-72-66 
CEDRY W., tel. 50 
PRZYWIDZ, tel. 112 
PSZCZÓŁKI, tel. 74 
KARTCTZY, ul. Kościuszki 17, tel. 
81-32-13, wg. 8-20 
KOŚCIERZYNA, pl. 1 Maja 19 
(całą dobę) 
STAROGARD GD., ,,Hipokra
tes", os. 60-lecia 14, tel. 280-70 
TCZEW, ,,Nowowiejska", ul. 
Gdańska 6, tel. 31-53-41 
PELPLIN, ul. Kościuszki I la, tel. 
36-12-74 
SKARSZEWY, ul. Dworcowa 77, 
tel. 88-24-41 
GNIEW, ul. Marchlewskiego 17, 
tel. 35-15-44 
KALISKA, ul. Nowowiejska 5, 
tel. 892-44 
ZBLEWO, ul. Główna 25, tel. 42 
PSZCZÓŁKI, tel. 74 
SKÓRCZ, ul. Sobieskiego 22, tel. 
82-42-20 
CZARNA WODA, ul. Mickiewi
cza, tel. 87-85-00 
WEJHEROWO, Przy Rynku (całą 
dobę) 
ELBLĄG, ,,Bios", ul. Nowowiej
ska 3 
MALBORK, ,,Cefarrn", ul. Jasna 
JO 
PASŁĘK, ,,Pasłęcka", pl. Grun
waldzki 6 
KWID2YN, ,,Cito", ul. Braterstwa 
Narodów 
NOWY DWÓR GDAŃSKI, ,,No
va", Plac Wolności 9 
BRANIEWO, ,,Lek-Pol", ul. Ko
ściuszki 65 
ORNEI'A, ,,Dla Zdrowia", ul. Mo
stowa 3 
SZTUM. ,,Alfa", ul. Sienkiewicza 
IO 

OSTRE 
DYŻURY 

GDANSK. 
Chirurgia i Interna - Akademia 
Medyczna, Gdańsk, ul. Kieturaki
sa I; Okulistyka - Szpital Miejski, 
Gdańsk-Zaspa, ul. Jana Pawia II nr 
50 
GDYNIA. Szpital Miejski, ul. 
Wójta Radtkego I. tel. 20-7 5-0 I 
Morski, Redłowo, ul. Powstania 
Styczniowego I. tel. 22-00-51 
KARTCTZY. Szpital Rejonowy, ul. 
Ceynowy 7, tel. 81-10-73, 81-10-
10 - wszystkie oddziały dyżurują 
całą dobę 
KOŚCIER2YNA. Szpital Rejono
wy, ul. Kujacha 1, tel. 86-45-04, 
lekarz dyżurny - tel. 86-34-52, 
wszystkie oddziały dyżurują całą 
dobę 
STAROGARD GD. Szpital dla 
Nerwowo i Psychicznie Chorych, 
ul. Skarszewska 7, tel. 234-21 
(centrala); Rejonowy, ul. Ściegien
nego 7 - wszystkie oddziały dyżu
ru ją całą dobę 
TCZEW. Szpital Kolejowy, uL I 
Maja 15, tel. 31 -37-13; Miejski, 
ul. 30 Stycznia 57, tel. 31 -10-46; 
Chorób Wewn., ul. Paderewskiego 
11, tel. 31-02-16 
GNIEW. Rejonowy, ul. 7 Marca 
10, tel. 35-23-47 
WEJHEROWO. Szpital Rejono
wy, 72-13-01, wszystkie oddziały 
dyżurują całą dobę 
ELBLĄG. 
- wewnętrzny, Woj. Szpital Zespo
lony, ul. Królewiecka. 
- chirnrgia, ZOZ, ul. Zeromskiego 
- anestezjologia, ZOZ, ul. żerom-
skiego 
- położniczo-ginekologiczny, 
ZOZ, ul. żeromskiego 
- noworodki, ZOZ, ul. Zeromskiego 
- dziecięcy, ZOZ, ul. żeromskiego 
- okulistyka, psychiatria, chemio-

• terapia, Woj. Szpital Zespolony, 
ul. Królewiecka 
- stacja dializ, ul. Zw. Jaszczurczego 
- zakaźny, ZOZ, ul. żeromskiego 

_mL°JtJ&ł. 
I PRZYCHODNIE 

GDAŃSK, ul. Aksamitna t - le
karz ogólny, gabinet zabiegowy 
dla dorosłych w wolne sob., niedz. 
i święta - całą dobę, w pozostałe 
dni w godz. l 9-7 
- poradnia dla dzieci chorych i ga
bmet zabiegowy w wolne sob., 
niedz. i święta - całą dobę w pozo
stałe dni w godz. 19-7 
Ogłosrenia płatne: 
WYJAZDOWA POMOC LE
KARSKA, dzieci, dorośli, szcze
pienia. EKG; 57-63-25, 56-27-40 
LEKARZ DOMOWY, ALKME
DYK. 31 -89-53. 20-68-16 
PIELĘGNIARSTWO - wizyty do
mowe, zabiegi, opatrunki, opieka, 
rehabilitacja, 56-10-13 
WETERYNARYJNE WIZYTY 
DOMOWE (całodobowe) - 56-89-56 
POGOTOWIE WETERYNARYJ
NE - 983 (całodobowo) 
POGOTOWIE DLA ZWIERZĄT, 
tel. 22-21-48 (czynne całą dobę) 
WRZESZC'l, al. Zwycięstwa 49 

- czynne całą dob~ 
- wypadki - 999 
- nagle zachorowania: tel. 32-29-
29, 41-10-00. 
Biuro Przewozów Sanitarnych -
32-39-24 lub centr. 32-30-76, 32-
36-14, 32-39-44 w. 236 
Ambulatorium chirurgiczne -
czynne całą dobę. 
- Laryngolog przyjmuje w dni po
wszednie wg. 19.30-7.30, w sobo
ty robocze t 7 .30-7 .30, w wolne 
soboty, niedziele i święta - całą 
dob,;, 
- stomatolog w dni powszednie w 
g. 19.30-7.30, w soboty robocze, 
w g. 17 .30-7 .30, wolne soboty, 
niedziele i święta - całą dobę. 
ZASPA, ul. Pilotów 21, tel. centr. 
56-69-95, 47-82-51 - nagle zacho
rowania, wypadki, ambulatorium 
chirurgiczne czynne całą dobę 
Przychodnia Międzyrejonowa, ul. 
Startowa I - w dni robocze w g. 
19-7.30 
- lekarz pediatra, lekarz ogólny w 
wolne sob., niedz. i święta w g. 8-
8 oraz stomatolog w godz. 10-16, 
- gabinet zabiegowy dziecięcy w 
dni robocze wg. 19-7.30, w dni 
wolne od pracy wg. 8-8, 
- gabinet zabiegowy ogólny, w 
wolne sob., niedz. i święta w g. 8-
18. 
SOPOT, ul. Chrobrego 6/8 - wej
ście od ul. Mieszka I. Telefony: 
5!-l l-56. 51-24-55 i tel. alarm. 
999. Ambulatorium chirurgiczne 
czynne całą dobę. 
GDYNIA, ul. Zwirki i Wigury 14, 
czynne całą dobę - nagle zachoro
wania i przewozy chorych. tel. 20-
00-01, 20-00-02 - ambulatorium 
stomatologiczne czynne wg. 20-7 
OBŁUżE - Podstacja Działu Po
mocy Doraźnej, ul. Białowieska I 
(tel. 25-19-99), dla mieszkańców 
dzielnic: Obłuże, Pogórze, Oksy
wie, gm. Kosakowo - pediatra, le
karz ogólny, gabinet chirurgiczny, 
czynne wg. 15.30-7 
PRUSZCZ GD., ul. Wojska Pol
skiego 9, tel. 82-24-00, alarmowy 
999; Przychodnia rejonowa, ul. 
Wojska Polskiego 9, tel. 82-26-45; 
Poradnie: Dziecięca, Rehabilita
cyjna, Medycyny Szkolnej, ul. 
Grunwaldzka 25. tel. 82-35-62. 
Poradnia Internistyczno-Cukrzy
cowa, ul. Grunwaldzka 25, tel. 82-
22-82 
KARTUZY. tel. 999 
KO$CIERZYNA, ul. Skłodow
skiej I , tel. 86-30-00 
STAROGARD GD., ul. Ściegien
nego, tel. 220-33. 999; Przycho
dnia rejonowa, ul. Hallera 27 w g. 
8-16, tel. 234-16; 
TCZEW, ul. Wojska Polskiego 5, 
tel. 31-32-55, 999; Przychodnia 
obwodowa. ul. Wojska Polskiego 
5, tel. 31-37-78, Pogotowie ratun
kowe PKP, 31-37-94 
GNIEW. ul. 7 Marca IO, tel. 35-
26-99; Przychodnia Rejonowa, ul. 
Kościuszki 2, tel. 35-22-38; Przy
chodnia Rejonowa, os. Witosa IO, 
tel. 35-28-38 
PELPLIN, Przychodnia rejonowa, 
os. 700-lecia 2. tel. 36-12-14 
KALISKA, Ośrodek Zdrowia, ul. 
Nowowiejska 5, tel. 891 -32 
ZBLEWO, Ośrodek Zdrowia, ul. 
Główna 17, tel. 32 
SKARSZEWY, Przychodnia rejo
nowa, ul. Dworcowa I I, tel. 88-
25-00 
PSZCZÓŁKI, Ośrodek Zdrowia, 
ut. 22 Lipca 8, tel. 55 
SKÓRCZ, Przychodnia rejonowa, 
ul. Główna, tel. 82-42-99 
CZARNA WODA, Ośrodek Zdro
wia, ul. Słowackiego, tel. 87 -86-
17 
WEJHEROWO, tel. 72-12-00, 999 
ELBLĄG. ul. Bema (czynne całą 
dobę); wypadki 999; Woj . Szp. 
Zespolony ul. Królewiecka 146, 
tel. 34-41-11, dz. pomocy ambula
toryjnej - stomatolog, g. 19-7 (so
boty robocze od g. 15°7, niedziele 
i święta całą dobę), chirurg w dni 
powszednie, niedziele i święta całą 
dobę; Woj. Przychodnia Skómo
Wenerologiczna, ul. Zeromskiego 
2, tel. 33-64-42, dyżury wenerolo
giczny i aids w każdy poniedziałek 
i czwartek oprócz dni świątecz
nych od g . I 9 do 7 
Lecznica dla zwierząt, ul. Grun
waldzka 108, tel. 33-72-49 (całą 
dobę); Hotel dla psów, ul. Grun
waldzka I 08 ( całą dobę) 
BRANIEWO - wypadki 99 
KWID2YN - wypadki 999, 39-09; 
Lecznica dla zwierząt, ul. War
szawska 112, tel. 38-61, g. 7-15; 
Pogotowie wet. g. 17-7 
MALBORK. ul. Słowackiego, wy
padki 999. tel. 24-75 
SZTUM - wypadki 23-33 

GDAŃSK, dyżury oficerów Ko
mendy Wojewódzkiej Policji, tel. 
39-53-33; oficer dyżurny ruchu 
drogowego, tel. 31-92-12; oficer 
dyżurny Komendy Rejonowej Po
licji, tel. 38-62-22 (Straż Miejska 
31-30-11) 
SOPOT, dyżury oficerów Komen
dy Rejonowej Policji, tel. 51 -30-
51, 997 (Straż Miejska, 52-20-21, 
w. 214) 
GDYNIA, Komenda Rejonowa w 
Gdyni, ul. Portowa 15, tel. 997 , 
oficer dyżurny 20-63-43 (Straż 
Miejska 20-82-86) 
PRUSZCZ GD .. 82-22-41, 997 
KOLBUDY, 82-72-70 
CEDRYW.,7 
PRZYWIDZ, 147 
KARTU2Y. 81 -00-73, 997 
KOŚCIERZYNA, 86-49-26, 997 
STAROGARD GD., 240-21 . 997 
TCZEW. 31 -13-00, 997; Policja 
Municypalna, tel. 31 -39-61 
GNIEW, tel. 35-22-07 
PELPLIN, tel. 19-98 
SKARSZEWY, tel. 88-42-07 
KALISKA, tel. 891-07 
ZBLEWO, tel. 7 
SKÓRCZ, tel. 82-42-97 
CZARNA WODA, tel. 87-89-97 
WEJHEROWO, 72-54-74 do 77, 
997; Komisariat Śmiechowo, ul. 
Chmieleckiego, tel. 72-39-90; 
Straż Miejska: 72-30-20, w dni 
powszednie g. 7.30- 19.30, niedz. 
g. 12-9 

ELBLĄG: Dyżury oficerów Ko
mendy Wojewódzkiej - 34-02-00 

STRAŻ POŻARNA 
GDAŃSK, SOPOT, GDYNIA, tel. 
998; PRUSZCZ GD., KARTUZY, 
KOŚCIERZYNA, TCZEW, tel. 
998 
PRZYWIDZ, 169 
STAROGARD GD., tel. 230-11 
GNIEW, tel. 35-22-88 
KALISKA, tel. 892-57 
PELPLIN, tel. 19-98 
SKARSZEWY, tel. 29-08 
SKÓRCZ, tel. 82-43-88 
CZARNA WODA, tel. 87-86-66 
ELBLĄG ;tel33-73-
53 

TELEFONY 
~FORMACYJNE ' 
TELEFONICZNA PORADNIA 
JĘZYKOWA UG - Porady z za
kresu języka polskiego, od pon. do 
piątku, wg. 13-15. Tel. 41-15-15 
,.BROKER" Bank Informacji -
usługi, handel, produkcja - tel. 24-
07-79 w godz. 9-17 
Całodobowy Bank Informacji o 
handlu i usługach. tel. 930, a po 
16-ej 57-81-24 
PRZESYŁKI KURIERSKIE, tel. 
Gdańsk 52-00-71 do 76 
Telefon Zaufania - Anonimowy 
Przyjaciel, tel. 988 (od godz. 16 
do 6 rano). 
Telefon Zaufania ,,Pogotowie Ma
kowe", środy, piątki, 16-18, tel. 
51-59-22 
Poradnia dla Rodzin Narkomanów 
,,Powrót z U", środy, piątki. wg. 
15-19; Sopot, ul. 3 Maja 71. 
Bezpłatna telefoniczna informacja 
o AIDS - tel. 958 
Gdańsk, Wojewódzka Przycho
dnia Odwykowa - Pomoc dla osób 
z problemem alkoholowym i ich 
rodzin, ul. Łąkowa 58, tel. 31-51-
32 czynna codziennie od 8 do 20 
Dzienny Oddział Odwykowy, ul. 3 
Maja 6. tel. 32-26-52. 
,,HADES" - Kompleksowe usługi 
pogrzebowe - szereg świadczeń 
bezpłatnych, 41-43-97; 51-96-12. 
Całodobowo. 
PRZEDSIĘBIORSTWO PO
GRZEBOWE „SYRIUSZ" 
Usługi pogrzebowe, telefony: 82-
37-96 i 48-45-69; 48-45-68 czyn
ne całą dobę 
Zakład Usługowo-Pogrzebowy 
,,zieleń", Gd.-Wrzeszcz, ul. Party
zantów 76: Usługi pogrzebowo
przewozowe czynne całą dobę, tel. 
41-20-71 i do godz. 15: 41-73-35. 
Przewóz zwłok na terenie Sopotu, 
Cmentarz Komunalny, tel.: 51-03-
50; 51-65-06 (po 16.00) 
Usługi pogrzebowe: ,,Sleep Ti
me", Orłowo, ul. Mestwina 16, tel. 
24-80-95, czynne całą dobę, usługi 
na terenie Trójmiasta; Gdynia, 
Cmentarz Witomino, ul. Witomiń
ska 76. tel. 23-68-93, 28-55-60, 
czynne całą dobę 
KARTUZY - PKP; 81-0l-44; 
PKS: 81-01-72; 
KOŚCIERZYNA - PKP: 86-35-
01; PKS: 86-37- 14; telefon zaufa
nia - 86-39-00 
STAROGARD GD. - PKP: 240-
88; PKS 236-63; 
TCZEW - PKP: 31-55-22; PKS: 
31-47-52; 
GNIEW, PKS: 35-23-26 
SKARSZEWY,PKP: 88-24-17 
KALISKA, PKP: 892-33 
CZARNA WODA, PKP: 87-83-
68; PKS: 87-87-28 
WEJHEROWO - PKS: 72-23-24 
ELBLĄG. Pomoc drogowa, ul. 
pik. Dąbka 75 (całą; dobę), tel. 34-
05-89; Radio El, całą do~ na fali, 
tel. 32-79-26. UKF 73, I MHz, 
stereo; Wiadomości kraj, świat i 
prognoza pogody, godz. 6-22. 
Przegląd prasy, godz. 6.45, 7.15, 
7.45, Wiadomości lokalne g. 6, 
6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 12, 13.30, 
17.30, 20 
Przedsiębiorstwo Usług Pogrzebo
wych-Dębica, tel. 33-45-66, (całą 
dobę). PUP „Charon" ul. Bema 
25, tel. 33-81-66, g .8-16 (tel. całą 
dobę). 

STAC .IIE 
BENZYNOWE 

GDAŃSK, ul. Uczniowska róg 
Gdańskiej, czynna całą dobę, tak
że w dni świąteczne, ul. Dąbrow
skiego 4, tel. 32-04-1 l: ul. Długie 
Ogrody 33 a, tel. 31-60-66; ul. 
Jedności Robotniczej, tel. 39-45-
32; ul. Benzynowa 5 (całodobo
wa); ul. Rakoczego (Morena) - tel. 
47-66-25, czynna całą dobę 
PRZYMORZE, ul. Dąbrowszcza
ków, tel. 53-11 -70 (nieczynna) 
OLIW A, ul. Grunwaldzka 258, tel. 
52-18-44; ul . Grunwaldzka 339, 
tel. 52-28-13 
SOPOT, ul. 3 Maja 51, tel. 51 -39-
61 
GDYNIA (czynne całą dobę) 
Śródmieście, ul. Węglowa 22, tel. 
20-73-19; Grabówek, Auto Gaz, 
ut. Hutnicza 2 a, tel. 23-21-41; Ci
sowa, ul. Chylońska, tel. 23-68-
68, ul. Morska, tel. 23-68-68; Ko
libki, al. Zwycięstwa, tel. 24-86-
77; Orłowo, al. Zwycięstwa 96, 
tel. 24-81 -75, ul. Wielkopolska, 
tel. 22-:10-55. • 
PRUSZCZ GD., .,Karo", ul. Grun
waldzka, tel. 82-34-63; Nr 5, ul. 
Grunwaldzka, tel. 82-27-70 
KARTUZY. ul. Zamkowa, tel. 81-
28-80 (całą dobę); ul. Gdańska, 
tel. 81 -09-58, wg. 6-22 
KOŚCIERZYNA, ul Wojska Pol
skiego, tel. 86-33-63 ( całą dobę) 
STAROGARD GD., ul. Mickiewi
cza, tel. 247-86; ul. Sikorskiego 7, 
tel. 237-86 
TCZEW, ul. Wojska Polskiego 4, 
al. Solidarności (przy trasie Byd
goszcz-Gdańsk) - całodobowe, ul. 
12 Marca, tel. 31-07-57 
GNIEW, ul. Kościuszki, tel. 35-
23-15 
PELPLIN, pl. Wolności, tel. 36-
16-66 
ZBLEWO, ul. Chojnicka, tel. 843-89 
SKARSZEWY, ul. Starogardzka, 
tel. 88-25-78 
SKÓRCZ, tel. 82-47-79 
CZARNA WODA, ul. Mickiewi
cza, tel. 87-82-28 
KOSZWAŁY, tel. 82-22-31/183/ 
REDA, ul. Wejherowska 3, tel. 
78-35-33 

WFJHEROWO - Bolszewo (wy
jazd z Wejherowa w kier. Szczeci
na) - całodobowa 
ŻUKOWO, nr 5, tel. 81-85-81 
ELBLĄG, ul. Nowodworska 45 
(całą dobę) ul. Warszawska, Raw
ska ( całą dobę) 
BRANIEWO, ul. Elbląska 25, co
dziennie od g. 7 do 18 
SZTIJM, ul. Jagielly 43, codzien
nie od g. 7 do 20, ,,Saro" (wjazd 
od strony Malborka), całą dobę 
MALBORK, ul. Łąkowa 56, co
dziennie od g. 7 do 20. ,,Organika" 
całą dobę, ul. Marksa g. 7-20 

SKLEPY •• . ,. 

STOGI, ul. Wrzosy I (całą dobę) 
CHEŁM, ul. Biegańskiego 25 
(pon.-pt. 6-20, sob. 7-15, niedz. 9-
15) 
ZASPA, ul. Pilotów 25 (w niedz. 
nieczynny) ., 
PRZYMORZE, ul. Kołobrzeska ,i 
59 - Delikatesy ,,LOGI'' - całą do
bę 
WRZESZCZ, Supersam, ul. Grun
waldzka 100 ópon.-pt. 6-20, sob. 
7-15, niedz. 10-15) 
OLIWA, ul. Grunwaldzka 517 
(obok pętli tram.) - całą dobę; 
,,Atos", ul. Kołobrzeska 30, co
dziennie całą dobę; ,,Smak", ul. 
Czerwony Dwór 17, pon.-sob., g. 
7-24, w niedzielę i święta wg. t 1-18 
SOPOT, ul. Boh. Monte Cassino. 
delikatesy codziennie wg. 9-24, w 
sob., niedz. i święta wg. 18-24; ul. 
Grunwaldzka 46 - całą dobę 
GDYNIA, Śródmieście, hall 
Dworca Głównego PKP - ,,Delika
tesy Banach" (od g. 5.30 do l); ul. 
Starowiejska - ,,Smak Lux" (cało
dobowy); Skwer Kościuszki -
,,Maxima!" (całodobowy); ul. 
Swiętojańska · ,,Meta" (całodobo
wy); ,,Maxima!" - Mały Kack, ul. 
Wielkopolska 30 (od g. 9 do 24); 
Chylonia, ul. Morska - ,,Skorpius" 
(całodobowy). 
ELBLĄG 
„U Dębego" ul. Legionów do 2 w 
nocy, ul. Pod górna od g. 20 do 2 w 
nocy (niedziele od g. 11 do 24), ul. 
Jaśminowa całą dobę, Va Bank ul. 
1 Maja dog. 22, ,,U Wiśniaka", ul. t 
Pomorska 19, od g. 6 do 22 
( oprócz niedziel), niedziele i świę
ta od g. 8 do 22 
KWID2YN, Delikatesy Karo ul. 
Chopina (8-20, niedziela 10-20), 
delikatesy Dębowe (soh. g. 13-2 w 
nocy) 

·-POGOTOWIA 
TECHNICZNE 

GDAŃSK - ciepłownicze: 31-20-
88, 993; - energetyczne: 41-23-23, 
991; - gazowe: 31-18-68 (całodo
bowe), 52-14-62, 992; - technicz
ne PKM: 995; - wodociągów i ka
nalizacji: 31-20-67, 994; - opie
kuńcze państwowe: 41- 10-42 
PRUSZCZ GD. - gazowe 82-36-
75; energetyczne 82-26-43; wodo
cil)gów i kanalizacji: 82-34-l 7 
SOPOT - gazowe: 51- t 0-68 
(czynne wg. 6-22); - wodociągów 
i kanalizacji: 51-40-55, 994 
GDYNIA - pogotowie ciepłowni
cze: 23- I 9-41; - pogotowie dźwi
gowe: 23-36-65, 25-27-27; - pogo
towie energetyczne: 20-45-50; -
pogotowie gazowe: 20-44-73, 20-
44-79; - pogotowie wodociągów i 
kanalizacji: 21-90-19 
Pogotowie dla zwierząt: tel. 22-
21-48 ( czynne całą dobę) 
KARTUZY - energetyczne: 81-
23-99, 99 I; - energetyki cieplnej: 
81 -39-14; - wodociągów i kanali
zacji 81-22-42, 994; - techniczne: 
81-18-40 
KOŚCIERZYNA - energetyczne: 
86-36-42; - wodociągów i kanali
zacji: 86-20-06; - gazowe: 86-47-
27; - techniczne: 86-47-97 
GNIEW - gazowe 35-22-12; ener
getyczne: 35-22-29; wodociągów i 
kanalizacji: 35-23-19 
PELPLIN, energetyczne: 36-14-
10; wodociągów i kanalizacji: 36-
19-86 
ZBLEWO, energetyczne: 842-47 
SKÓRCZ, energetyczne: 82-43-44 
STAROGARD GD. - energetycz
ne 223-52: - gazowe 227-54; - wo
dociągów i kanalizacji: 281-91; -
techniczne - tel. 225-75 
TCZEW - energetyczne: 31-22-

77; - gazowe: 31-07-89; - wodo
ciągów i kanalizacji: 31 -39-94; -
techniczne - 31 -51-00 
WEJHEROWO - gazowe: 72-26-
47; - energetyczne: 72- 13-87; -
wodociągów i kanalizacji: 72-40-
84; - energetyki cieplnej: 72-21-
69; - techniczne: 72-22-00, 72-24-
91, 72-44-58 
ELBLĄG - energetyczne: 991, g. 
6-22; - gazowe: 992, całą dobę; -
wod. kan. 994, całą dobę; - cie
płownicze 993, całą dobę. Zarząd 
Budynków Mieszkalnych tel. 33-
68-47, całą dobę 

GDAŃSK: 
HALLO TAXI GDAŃSK, tel. 91-
91; 316-316, 31 -91 -91 
MILANO TAXI, tel. 37-30-30; 
370-800 - najkorzystniej 
POMOC DROGOWA - HOL SE
RVICE, 52-29-87, 56-64-98 
GDYNIA: 
TAXI PLUS GDYNIA (x400), tel. 
22-05-40 
ZKM GDYNIA - MIKROBUSY 
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAW
NYCH. tel. 23-50-78, wg. 7-21 
KOŚCIERZYNA: tel. 86-47-97 
STAROGARD GD.: tel. 225-75 
GNIEW: tel. 35-23-90 
PELPLIN: tel. 36-19-08 
TCZEW: tel. 31-51-00 
WEJHEROWO: tel. 72-24-91, 72-
44-58 
ELBLĄG: dworzec kolejowy, tel. 
33-94-77, pl. Jagiellończyka, tel. 
33-94-10, ul. Beniowskiego, tel. 
34-37-54, ul. Okulickiego, tel. 34-
27-54, taxi bagażowe, tel. 34-57-54 
BRANIEWO: tel. 27-10 
KWIDZYN: tel. 36-01 
MALBORK: tel. 33-20 
SZI1JM: tel. 24-52 

I 
Art. 1 

„Prasa Gdańska" z siedzibą w Gdańsku, ul. Targ Drzewny 317 
organizuje konkurs na lamach dwóch gazet: ,,Dziennik Bałtycki" i 
,,Wieczór Wybrzeża". 

Art. 2 
Konkurs trwać będzie od l lipca 1994 r. do 5 września 1994 r. 

włącznie. 

Art. 3 
Konkurs jest bezpłatny i bez obowiązku uczestnictwa w nim. 

Arł, 4 
W konkursie może uczestniczyć każdy, kto posiada kupon-na

klejkę oraz przedmiot określony w art. 7 z wyjątkiem pracowni
ków i współpracowników „Prasy Gdańskiej" i ,,Prasy Wybrzeża" 
oraz osób, którym powierzono określone prace w związku z orga
nizowaniem konkursu oraz członkom ich najbliższych rodzin. 

Art. S 
Kupony-naklejki pięciu edycji konkursu są dostępne tylko w 

czasie (w dniu) emisji kuponów-naklejek. 

Art. 6 
Kupony-naklejki są ważne od I lipca do 5 września I 994 r. 

Każdy kupon-naklejka dołączany do „Dziennika Bałtyckiego" za
wiera: 

na pierwszej stronie: 
- tytuł konkursu 
- naklejkę o treści „Dziennik Bałtycki" i wymiarach 21 cm x. 7 

cm 
- krótki opis zasad konkursu 
na stronie odwrotnej: 
- bez nadruku mającego wpływ na uczestnictwo w konkursie. 
Każdy kupon-naklejka dołączany do „Wieczoru Wybrzeża" za-

wiera: 
na pierwszej stronie: 
- tytuł konkursu 
- naklejkę o treści „Wieczór Wybrzeża" i wymiarach 15 cm x 

!Ocm 
na stronie odwrotnej: 
- bez nadruku mającego wpływ na uczestnictwo w konkursie. 

Arł. 7 
I . Jak grać w konkursie? 
Z każdego zakupionego kuponu-naklejki uczestnik konkursu 

odkleja naklejkę z napisem „Dziennik Bałtycki" lub „Wieczór 
Wybrzeża" i przykleja ją na dowolnym przedmiocie będącym je
go własnością (samochód, rower, teczka, wózek dziecinny itp.) i 
w dowolnym jego miejscu, w tak.i sposób, aby była ona widoczna 
i możliwa do sfotografowania (zidentyfikowania) w miejscu pu
blicznym. Fotografia, zrobiona przez fotoreportera lub uczestnika 
konkursu, musi być wykonana w taki sposób, aby ustalenie tożsa
mości właściciela przedmiotu było możliwe (np. samochód z na
klejką i widocznym nr. rejestracyjnym). Odbiór nagrody następu
je po okazaniu dokumentu, pozwalającego stwierdzić tożsamość 
zwycięzcy (np. okazanie dowodu rejestracyjnego wraz z dowo
dem osobistym). 

2. Jak wygrać w konkursie? 
W ciągu całego czasu trwania konkursu, 5 dni w tygodniu wy

łącznie nasi fotoreporterzy, wykonywać będą zdjęcia przedmio
tów z przyklejoną ww. naklejką w losowo wybranych miejscach 
na terenie Trójmiasta oraz województwa gdańskiego i elbląskie
go. 

I lipca 1994 

,, ~, 

Uczestnik konkursu może sam wykonać jedno zdjęcie w mie
siącu lipcu i jedno zdjęcie w miesiącu sierpniu, przedmiotu o ce
chach jak powyżej i przestać je lub przynieść pod adresem Biura 
Konkursu. Każde zdjęcie powinno posiadać datę wykonania zdję
cia oraz <lane umożliwiające ustalenie tożsamości właściciela 
zdjęcia (imię i nazwisko, dokładny adres, nr tel.). 

* NAGRODA DNIA: 
Spośród wszystkich wykonanych i nadesłanych zdjęć w kaź. 

dym wydaniu gazety „Dziennik Bałtycki" (od poniedziałku do so
boty) będzie publikowanych losowo wybranych pięć zdjęć. Spo
śród wszystkich wykonanych i nadesłanych zdjęć w każdym wy
daniu gazety „Wieczór Wybrzeża" (od poniedziałku do piątku) 
będzie publikowanych losowo wybranych pięć zdjęć. Właściciele 
przedmiotów ze wspomnianymi naklejkami, które uwidocznione 
będą na opublikowanych zdjęciach, po potwierdzeniu ich tożsa
mości i prawa własności przedmiotu, otrzymują nagrodę. 

* NAGRODA TYGODNIA: 
Spośród wszystkich wykonanych i nadesłanych w ciągu tygo

dnia zdjęć (także tych, które już były nagrodzone) losowane będą 
w każdy poniedziałek nagrody tygodnia. 

* NAGRODA MIESIĄCA: 
Spośród wszystkich wykonanych i nadesłanych w ciągu mie

siąca zdjęć (tak.że tych, które już były nagrodzone) losowane będą 
w ostatni roboczy dzień danego miesiąca nagrody miesiąca. 

Arł. 8 
w przypadku, gdy uczestnik wygrał (zdjęcie jego przedmiotu 

zostało opublikowane w gazecie) powinien: 
- zatelefonować (tel. 31-35-66) lub zgłosić się osobiście w tym 

samym dniu, w którym opublikowano zdjęcie przedmiotu wraz z 
naklejką, stanowiącego własność osoby oraz egzemplarzem gaze
ty, w którym opublikowane zostało ww. zdjęcie. 

Zgłoszenie musi nastąpić nie później niż w dniu następnym do 
godz. 17.00, do Biura Konkursu, pokój nr 201 w Domu Prasy, 
Targ Drzewny 3/7 w Gdańsku (oprócz sobót i niedziel). 

Art. 9 
Żadna z nagród konkursu nie może być wymieniona na inną 

nagrodę lub na gotówkę w przypadku.jeśli jest to nagroda rzeczo-
wa. 

Art. 10 
W „Dzienniku Bałtyckim" i „Wieczorze Wybrzeża" publiko

wane będą nieodpłatnie personalia osób wygrywających. ich foto
grafie, a także krótkie wywiady. 

Art. 11 
Uczestnictwo w konkursie zobowiązuje do przestrzegania re

gulaminu konkursu. 

Arł. 12 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo Ueśli okoliczności tego 

będą wymagać) do skrócenia, przedłużenia, przerwania. anulowa
nia i zmian zasad konkursu lub pewnych jego faz lub zmiany ryt
mu ukazywania si<; i ważności kuponów naklejek. Wszelkie zmia
ny regulaminu organizator zobowiązany jest podać na lamach ga
zety nie później niż w dniu wprowadzenia zmiany. 

Art. 13 
Warunkiem odebrania nagrody jest opłacenie podatku docho

dowego wynikającego z przepisów o podatku o<l osób fizycznych. 

Art. 14 
Regulamin konkursu „Dziennik:, Ballyckicg<> ·-_, ,, \.lii-,c?<>m 

Wybrzeża" jest do wglądu w siedzibie wydawcy - Biuro Konkur
su - Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, pok. 20 I~ 

br • • • ol zon1 I 
Korespondencia z: Londynu 

B rytyjski następca 
tronu nie ma chwili 
spokoju . Gdy prasa 
na moment odczepi
ła się od jego mał

żeńskich kłopotów z księżną 
Dianą, wybuchła nowa awan
tura; tym razem z przyczyny 
synów Karola, I! -letniego 
Williama i 9-letniego Har
ry'ego. Namówili oni bowiem 
tatusia do zakupu zabawek -
imitacji broni. Od wielu mie
sięcy brytyjska policja usiłuje 
doprowadzić do zakazu sprze
daży takich zabawek, ponie
waż zbyt często są one używa
ne podczas napadów przez 
prawdziwych przestępców. 
Rewolwery i pistolety do złu
dzenia przypominają bowiem 
prawdziwe. Poza tym, niektóre 
organizacje społeczne żądają 
wydania zakazu sprzedawania 
wszystkich zabawek imitują
cych broń palną, argumentu-

.,N -·· E ·' .. .. 

UKF 71.09 MHz stereo6.00-
10.00 Przebudzenie na życze
nie; 6.05 Informacje bieżące; 
6.10 Kalendarium, piosenka 
dla solenizantów; 6.15 Serwis 
poranny; 6.20 Prognoza pogo
dy; 6.35 Serwis lokalny; 6.40 
Prasa lokalna - fakty; 6.50 Cie
kawostki z prasy krajowej; 
7 .15 Trójmiasto na żywo; 7.20 
Za wcześnie, za późno - słodki 
konkurs; 7 35 Serwis lokalny; 
7.45 Magazyn motoryzacyjny 
pod red. Jacka Kwiatkowskie
go; 8.10 Konkurs teatralny; 
8.35 Serwis lokalny; 8.40 Wia
domości ekonomiczne; 9.25 
Notowania walut; 10.05-14.00 
Drugie śniadanie - prowadzi 
Bogdan Gorczyca; 10.20 Kto 
to powiedział? - Konkurs; 
10.35 Serwis sportowy; 10.50 
Informacje kulturalne; 11.15· 
Wiadomości giełdowe; 11.50 
Horoskop; 12.10 Co w trawie 
piszczy - goście Radia ARnet; 
12.35 Serwis lokalny; 12.45 
Kwadrans dla ... ; 13.35 Serwis 
sportowy; 14.05-18.00 Popolu-

jąc, że „dzieci wychowywane 
są w kulturze broni, co wypa
cza charaktery". 

William i Harry mieli już 
raz zabawkę - imitację au
striackiego pistoletu „Glock". 
Została ona jednak skonfisko
wana przez oburzoną księżnę 
Dianę, która zapowiedziała, że 
nie życzy sobie żadnych 
podobnych gadżetów w swoim 
domu. Dzieci nie przejęły się 
specjalnie zakazem i uprosiły 
ojca, aby dokonał nowego za
kupu za plecami matki. 

Książę Karol zwrócił się do 
słynnego sklepu „Harrods" i 
wkrótce stał się, za skromną 
sumę 64 funtów, posiadaczem 
dwóch replik rewolwerów ty
pu Smith & Wesson. Wypro
dukowano je, rzecz jasna, w 
Japonii. Obaj synowie byli 
podobno zachwyceni. Ponie
waż jednak sprawa zbyt szyb
ko dostała się do prasy, małe 

dnie z Radiem ARnet - prowa
dzi Adam Czajkowski; 14.45 
Pedał - magazyn dla zmotory
zowanych; 17.15 Konkurs -
Hobby The One; 18.05-20.00 
Muzyka non stop; 20.05-0 .00 
Piątkowa hulanka: 0.05-6.00 
Muzyka non-stop 

/RAD IQ 
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UKF 73.1 MHz stereo 

Serwisy informacyjne: 
Pełne wydanie serwisu lokal. 
kraj-świat - 6.00, 7.00, 8.00, 
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00; Komunikaty re
klamowe - 7 .22, 8.22, 9.22, 
11.50, 12.22, 13.22, 14.22, 
15.22, 17.50; Ogłoszenia drobne 
- 7.50, 9.50, 9.50, 11.50, 12.50, 
13.50, 14.50, 15.50, 17.50. 
5.00-10.00 Blok RADIO EL 
NA DZIEŃ DOBRY; 5.40, 
6.40 - Informacje drogowe; 
6.30 Kronika wypadków; 7 30 
Przegląd !?rasy lokalnej; 8.30 
lnformacJe kulturalne; 8.40 
Giełda pracy; 9.10 Raport eko
nomiczny; 9.30 „Prasowanie" -
przegląd czasopism; 10 .05 
Mam 2 Jatka - aud pod red. To
masza Glinieckiego; 

11.11, 12.11, 13.11 3 x. 11 -
konkurs Radia EI (cz. I, IL III); 
11.05 - 13.00 Śmiej się - mon
taż zabawnych wpadek anteno-

są szanse na to, aby William i 
Harry długo cieszyli się owym 
nabytkiem. 

Zachowanie księcia spotka
ło się z krytyką wyższych ofi
cerów policji, którzy powie
dzieli prasie, że byłoby znacz
nie lepiej, gdyby następca tro
nu wytłumaczy! dzieciom, że 
takie zabawki są niestosowne. 
Warto dodać, że moda na „po
kojowe" zabawki jest w Lon
dynie coraz bardziej widoczna. 
Najsłynniejszy w Europie 
sklep z zabawkami „Hamleys" 
wycofa! właśnie ze sprzedaży 
wszystkie imitacje broni pal 
nej, tłumacząc, że z abawki 
XXI wicku muszą uwzglę
dniać nowe trendy w wycho
waniu dzieci i czasy, gdy na 
każdym podwórku biegały 
dzieci z pistoletami. powoli 
odchodzą do przeszłości. Naj
wyraźniej jednak książę Karol. 
jak na przyszłego n1onarchę 

wych; 12.30 Informacje spo
rtowe; 13.30 Informacje kultu
ralne; 14.10, 15.10 Informacje 
drogowe; 14.11 Rozwiązanie 
konkursu 3 x I I; 14.40 Giełda 
pracy; 16.05-17 .OO „Wydarze
nia" - audycja reporterów; 
17 .10 Informacje sportowe; 
17.15 „Magazyn" - audycja te
matyczna; 17.30 Kronika wy
padków; 18.05 „Poparystokra
cja" (Marcin Cimaszkiewicz); 
20.05 „Ot da wali" (Marcin Ja
strzębski, Charico Poes); 21.05 
Program autorski; 22.05-5.00 
Radio terapia (Tadeusz Pio
trowski i Janusz Kancelarczyk) 

RAD I O 
~ -~- ---- -, 
G 1D A N S K 
UKF 67.85: 103.7 MHz stereo 

Wiadomości co godzinę całą do
bę; rybacka prognoza pogody w 
pr. l: 0.58, 620, 13.05, 21.05 

5.00 - 9.00 Studio Bałtyk a w 
nim: 5.15, 6.15, 7.15, 8.15 In
formacje miejskie, 6.10 Kroni
ka policyjna, 7.10 Wiadomości 
sportowe, 7.35Auto opel radio, 
7.45, 8.45 Radiowa giełda pra
cy; 9.05 Radio biznes; 9.45, 
12.45, 14.45, 16.45 Dziś tele
fon, dziś ogłoszenie; 10.05 
LetnieStudio 5; 11.30 Powieść 
na lato: K. Ncpomucka - ,,Flo
rida Story"; 14.00 - 17 .OO Stu
dio Bałtyk a w nim : 14.15, 
15.15, 16.15 Informacje miej
skie, 16.10 Wiadomości spo-

przystało, jest z nanll'y konser
watystą. 

Sprawa używania zabawek
imitacji podczas napadów ra
bunkowych budzi wiele obaw 
zwłaszcza w ostatnich tygo
dniach, kiedy to policjanci bry
tyjscy po raz pierwszy w histo
rii otrzymali prawo noszenia 
broni. W przeszłości kilka ra
zy dochodziło do przypadków 
postrzelenia, nawet ze skut 
kiem śmiertelnym, przestępcy 
który groził policji zabawką 
teraz. gdy coraz więcej poli
cjantów będzie nosiło prawdzi 
we pistolety, sz:\rlse takich wy 
padków znacznie wzrosną . 
Wygląda więc na to , że 

pierwszymi „przestępcami" 
rozbrojonymi ze swych rewol
werów - za ha wek będą dwaj 
chłopcy. z których starszy mo
że kiedyś zasiąść na tronie 
Zjednoczonego Królest~a . 

Witold Zygulsk 

rtowc; 17 .05 Punkt widzenia 
17.45 Radiowa giełda pracy 
18.05 Czy mnie jeszcze parnię 
tasz; 20.05 Radio młodych 
22.00 Radio BBC; 23.05 Noc· 
ne czajenie; 23.45 Noc i poc· 
zja; 0.05 Radio nocą - Muzyk, 
retro; 4.05 Muzyka przed świ· 
tani em 

RAD I O 
P L-il-s 

UKł' 67 .07 Mllz 101.7 
MllzS.50 Lektura na dzień do
bry; od 6.00 do O.OO (co godzi· 
nę): Wiadomości; od 6.30 o 
18. 30. Skrót wiadomośc i 
6.10, 7.10, 8.10, 11.10, 14.10, 
16.10, 17.10, 20.10 Wiadomo
ści lokalne; 6.43 Ewangelia; 
6.52 Przegląd prasy; 7.25 Pa
tron dnia; 7 .44 Wykop drogo
wy; 7.40 Serwis sportowy ; 
8.40 Serwis ekonomicz n y ; 
9.35 Gość Plusa; 12.40 Roz 
mowy pewnej pani z pewnym 
księdzem; 13.40 Propozycje 
kulturalne; 15.40 Serwis e ko
nomiczny; 15.44 Wykop dro
gowy; 18.40 Serwi~ sportowy; 
18.52 Religia, etyka, Kościół -
przegląd tygodników ; 19.40 
Pluszowy kącik - dobranocka; 
20.50 Lektura na wiec z ór; 
21.00 Legendy rock'n'rolla ; 
21.15 Ewangelia z komenta 
rzem; 23.10 Muzyka po ciem
ku - noc funky; 0.10 Grać każ
dy może; 4.00 Poranek mu
zyczny Radia Plus 
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Elegancko pod maską W RFN-mnie{ 
kradziefy 

samochodów 

Garbus mo,c być dziełem ~,:tuki podziw1,1-
n) m me t1lko z ze..,.nątrz. Poe.I maską silnika 

ekiedy kl)'H ~1~ t,1k1<! bajery, że .. mózg su; 
grzeje". Ten egzemplarz ma chromowany blok 
silnika i cylindry, pokrywa roaządu lśni ni
klem. a gumowe przewody 1.ast:1piono błyszczą
cymi rurkami nierdzewnymi. Szyku dodaje ca-

Opłaty za 
parkowanie 

losc:1 V.) polerowana. nierdzewna ścianka ognio
odporna i ... pr7ezroczysta kopułka aparatu za
pł ono..,. ego . Właściciel god,1inami moi:e przy
patrywać się wirującemu i iskrzącemu palcowi 
rozdzielacza ... Blask bijący spod maski to naj
nowszy krzyk „garbusowej" mody w tym sezo-

nie. tekst i fot. T 1. 

Po raz pierwszy liczba kradzieży samocho
dów w RFN i.malała. W pierwszym kwarta
le br. zginęło 39,8 tys. samocho<lów - o 6.2 
tys. mniej niż w piern-·szym kwartale ub. ro
ku (spadek o 13,6 proc.) . Największy spadek 
odnotowano w Berlinie - zginęło tam w I 
kwartale o 5,9 tys. samochodów mniej niż w 
tym samym okresie ub. roku (spadek o 24 
proc.!). \V Hesji odnotowano spadek kra
dzieży o 19,4 proc., w Turyngii o 17 ,I proc., 
w Brandenburgii o 16.6 proc. Powodó"" te
go korzystnego zjawiskajcst kilka. Pierwszy 
to częstsze patrole policji na autostradach I 

przejściach granicznych. Drugi i główny -
to lepsze zabezpieczenie pojazdó\>. przed 
k.radzieią. Dość powiedzieć, że w grudniu 
1993 roku na 20 tys. skrndzion)ch pojazdów 
tylko jeden miał zabezpieczenie' Teraz wie 
le firm wprowadza zabezpieczenie antykra 
dzieżowe seryjnie, np. Mercedes do ws,:yst
kich modeli. BMW do modeli wyposaionych 
w centralny zamek. Od przyszłego roku 
wszytkie nicmieckie nowe samochody bę
dą miały fabrycznie montowane zabezpie
czenie elektroniczne utrudniające kradzież. 

montownia 
Od dłuższego czasu krążą pogłoski. że w naszym kraju będą montowane hyundaie. Cho

dzi zwłaszcza o modele pony i lantra. Czy tak będzie w istocie, przekonamy się chyba przed 
końcem br. Oczywiście, taką decyzję muszą podjąć szefowie koreańskiego koncernu. Sa
mochody tej firmy cieszyły sią na naszym rynku dużą popularnością w ubiegłych latach. Wpro
wadzone ograniczenia celno-kontyngentowe zachwiały jednak dobrą pozycję rynkową Hy
undai. Z tej też racji zorganizowanie w Polsce montowni podstawowych modeli tego 
koncernu nie jest pozbawione sensu. Kr 

Ang ia ra·em 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów prze
widuje możliwość wprowadzenia opiat za parko
wanie w obrębie centrów miast liczących powy
żej 100 tys. mieszkańców oraz w strefach do nich 
przyległych. W miastach liczących poniżej IO tys. 
mieszkańców opiaty byłyby pobierane tylko w I 
samych centrach miast. Co prawda. o tym, czy ta· 
kie opiaty będą w danym mieście obowiązywały, 
będą decydowali właściciele dróg. czyli odpowie- -----.-.-----.---..-----.-............ .....,....., ...... .....,.....,.....,-.----..-....... 
dnie organy administracji, ale prawdopodobnie , 
większość gmin skwapliwie z tych możliwości 
skorzysta. Przy ustalaniu stawek przewiduje się ich 
zróżnicowanie w zależności od pory dnia oraz 
rozmaite ulgi i abonamenty. Nie zmienia to jednak 
faktu.że najbardziej zagrożeni są ci właściciele po
jazdów, którzy dojeżdżają nimi do pracy i parku· 
ją w obrębie centralnych dzielnic miast. Pieniądze 
Ulyskane ze wspomnianych opiat mają być podob
no przeznaczone na remonty i utrzymanie dróg. 
W stosunku do potrzeb będą to jednak niewielkie 
pieniądze i zapewne nadal b~dziemy jeździli po 
wyboistych, dziurawych nawierzchniach. Cieka
we jaką fonnę inkasowania opiat przewidują pro
jektanci tego rozporządzenia. Malo jest prawdo
podobne aby gminy już teraz miały pieniądze na 
ustawienie odpowiedniej liczby elektronicznych 
parkometrów. Można więc przewidywać, że opia
ty będą pobierane przez inkasentów. Opiaty za 
parkowanie w miastach rzecz to w Europie nieno
wa. U na\ natomiast ich wprowadzeniu towarzy
Sly jak zwykle spora doza niepewności i nieufno
ki w stosunku do władz admini~tracyjnych. 
Szczególnie niepokoi wysokość stawek za parko
wanie, które zdaniem niektórych gazet mogą być 
bardzo wysokie. Jak będzie w rzeczywistości, 
przekonamy się już wkrótce. 

SzK 

la zło • e 
Bardzo często i bardzo głośno mówi się u 

nas o pladze złodziei samochodowych w 
Niemczech . Tymczasem, zgodnie ze statysty
ką, wcale nie w tym kraju padają złodziejskie 
rekordy. O dziwo, w Europie, przoduje pod 
tym względem Anglia. Można się dziwić, 
bo przecież jest to wyspiarski kraj i zdawać 
by się mogło, że wywiezienie stamtąd sk.ra
dzionego auta jest bardzo utrudnione. Rocz
nie w Anglii jest kradzionych 3,5 proc. z 
ogólnej liczby zarejestrowanych tam aut. We 
Włoszech odpowiednio ok. 3 proc., a we 
Francji 2,8 proc. Przeciętna dla cale.i Euro
py wynosi 1,5 proc. Nieco powyżej tej śre
dniej znajduje się Szwecja (dwa) i Hiszpa-

ni a (1,9 proc.) Poniżej średniej notuje się 
liczbę kradzieży w Polsce (1,3) podobnie w 
Norwegii (1,3), Belgii (1,1) i Holandii (0.5). 
Również w Niemczech ten wkażnik jest bar
dzo niski . Niemców niepokoi jednak fakt, 
że liczba tych kradzieży szybko w ostatnich 
latach wzrastała. W 1992 r. skradziono tam 
131 467, a w 1993 r.już 144 738 aut. Ostat
nie doniesienia mówią jednak, że bieżący 
rok przyniesie zmniejszenie liczby kradzie
ży aut w Niemczech. Pocieszającym też zja
wi·,kiem jest odnalezienie tam w 1993 r. 84 
902 skradzionych aut, czyli o kilkanaście ty
s=,ęcy więcej niż w roku poprzednim. 

Kr 

Sytuacja na światowym rynku samocho
dowym zawsze była doskonałym odbiciem 
koniunktury w gospodarce światowej. Tak 
jest również obecnie. Niestety, aczkolwiek 
ukazuje się sporo statystycznych informacji 
bieżących. związanych ze sprzedażą samo
chodów w poszczególnych krajach, trudno na 
ich podstawie wyciągać jakieś ogólniejsze 
v.11ioski . Bl)'tyjska firma kon~ultingowa Mar
keting Systems prognozuje ogólny wzrost 
sprzedaży samochodów na świecie w br. Jej 
zdaniem. wielkość sprzcda:i:y sięgnie liczby 
34,95 mln aut.czyli będzie to o 5.4 proc wię
cej niż w 1993 r. Nieco mniejszy wzrost prze
widuje wspomniana firma dla Europy za
chodniej, bo tylko 2,8 proc . W maJu br. w 
krajach UE zakupiono 1093 tys . aut, czyli o 
12,8 proc więcej niż przed rokiem. Najwit;k
szy wzrost sp17edaży zanotowano w H1szpa-
01 i (32.5 proc.) oraz we Francji (26,2 proc.) 
Jednak w innych krajach Unii te przyro~ty by
ły już znacznie mniejsze. W Wielkiej Bryta
nii sprzedaż aut wzrosła o I O proc., we Wło
szech o 7,5 proc., a w Niemczech o 6,5 proc. 
W art o jednak zwrócić uwagę na typową huś-

tawkę sprzedaży w niektórych krajach. Oto 
w Niemczech w kwietniu br. sprzedano o 15 
proc. mniej aut niż w tym samym miesiącu 
ub.r. W stosunku do marca br. sprzedaż ta 
zmalała aż o 22.5 proc. Nie ma więc przynaj
mniej na razie stałych tendencji rynkowych, 
które mogłyby świadczyć o przełamaniu 
światowej recesji. Spośród koncernów sa
mochodowych nadal prym wiedzie na euro
pejskim rynku Volkswagen z 16.2 proc. 
udziałem. Tui. za nim znalazł się GM ( I 2,6 
proc.) i dalej francuski PSA ( 12,4 proc.), 
Ford ( 11,1 ), Fiat ( 10,9 proc.) i Renault ( IO.I 
proc.). Wrtarczy zsumować te procenty, 
aby się przekonać jak mało miejsca na ryn
ku pozostaje dla innych światowych koncer
nów samochodowych. Cho<lzi tu szczególnie 
o producentów japońskich. ale nie tylko. Oto 
na liście czołowych firm tylko kilka odnoto
wu je wzrost sprzedaży. Dla przykładu na 
rynku niemieckim najbardziej stracił model 
lady rejestmjący spadek sprzedaży w grani
cach 67 proc.! Wzrosła natomiast sprzedaż 
samochodów Porsche, Mercedesa, Volvo, 
Rovera. Seata i Chryslera. Kr 

o • a 

Str. 13 

Fiat punto 
bezpieczny 

Niemiecki „Auto Motor und Sport" prze
prowadzi! crash test fiata punto. Zderzenie na
stąpiło polową szerokości przodu przy pręd
kości 54,9 km/godz. Auto po zderzeniu 
wyglądało strasznie: mocno skrócony przód, 
przesunięte koło przednie, załamany próg i 
słupek środkowy, wgnieciony dach . Jednak· 
przy tak dużej deformacji zewnętrznych ele
mentów kabina pasażerska nie uległa znacz
nym odkształceniom, przestrzeń życiowa dla 
kierowcy i pasażerów została zachowana. 
Nie wystąpiło wysokie zagrożenie jakiejkol
wiek części ciała . Średnio zagrożone pod
czas zderzenia były nogi i biodra, a tulów i 
głowa zagrożone były w małym stopniu. Ni
skie zagrożenie głowy można zawdzięczać 
airbagowi. w jaki wyposażony był testowa
ny egzemplarz punto. 

os 
Ferrari na dwóch kołach Marchetta za 700 tys. DM 

Jesienią, podczas targów motocyklowych w Kolonii, zaprezento- Jesienią br. odbędzie się premiera prawdziwego pocisku na ko-

wany zostanie motocykl skonstruowany przez inżyniera Ferrari. Ma lach - Ferrari pokaże model 375 barchetta. Jest to, w gruncie rzeczy, 
on silnik ... V 8, wykonany w technice czterozaworowej, o mocy przystosowany do ruchu ulicznego bolid formuły I. Wyposażono go 

100 KM. Napęd za pomocą walu Kardana, prędkość maksymalna 240 w silnik 12-cylindrowy o pięciu zaworach na cylinder, pojemności 
km/godz. Pojazd waży 200 kilogramów. Do 100 km/godz. rozpędza 4,5 litra i mocy 500 KM! Auto będzie miało skrzynię 6-biegową. Ce-

się w cztery sekundy. Cena - 50 tys. DM. na tego superauta - 700 tys. DM. Tygodniowo budowane będą dwa 

13 nowości BMW i Rovera egzemplarze. R.DJa 

na ~!fal~~z~~e~~~ ;~~f~~y1~ :~~ś~f~~?:{~~~r?:~~~ illlliMmrh&RMWłflMPEłr#MttCne 
r. - będzie moina poznać roadster wykonany na bazie „trójki". W tym 
samym roku pojawi się kombi - również „trójka" oraz nowy model 
serii 5. Najłatwiej wyobrazić sobie model kombi, natomiast roadster 
wprawdzie odbywa jazdy próbne, ale jest tak szczelnie zakryty i za
maskowany, że trudno określić jego kształt. 

Na 1996 rok BMW szykuje nową „piątkę" w wersji kombi oraz 
sportową MS. Na 1997 rok zaplanowano nowy model z serii 3, a w 
rok później zaprezentowany zostanie model z serii 5 - coupe. 

Natomiast Rover w roku przyszłym pokaże 3 modele: terenowe
go range rovera (na pierwszych zdjęciach nie prezentuje się dobrze, 
przypomina ... wartburga kombi), roadster MG (ładne sportowe au
to z silnikami o mocy 140 lub 170 KM) oraz model rover 400. W 1996 
roku pojawi się rover 200. Na 1997 rok przygotowywana jest pre
miera nowego mini , a na 1998 - nowy rover 800. 

Tovota camry· najleDsza 
Niemiecki ,.Auto tlild" porównał cztery luksusowe japońskie li

muzyny: mazdę xedos 9 2,5 i V6 business, mitsubishi sigma 3.0 
V6, nissana maximę V6 oraz toyotę camry V6 GX. Wszystkie auta 
należą do najbardziej luksusowych. porównywalnych z mercede
sami klasy S lub BMW serii 7 . Wszystkie mają też zbliżone osiągi. 
Najdroższa spośród porównywalnych aut jest mazda - 6 I 600 DM, 
najtańszy nissan - 44 995 DM. Przy ocenie karoserii i wnętrza naj
wyższą notę otrzymało mitsubishi, natomiast najmniej miejsca dla 
pasażerów jest w mażdzie. Toyota zdystansowała rywali przy oce
nie silnika i skrzyni biegów. Komfort jazdy został najwyżej ocenio
ny w toyocie i w_mitsubishi. Podczas jazdy najlepiej zachowują się 
toyota i mazda. Zadne auto nie otrzymało maksymalnej noty za ha
mulce. W sumie najwięcej punktów zdobyła toyota camry. Drugie 
miejsce zajęło mitsubishi sigma, trz.ecie mazda xedos, a czwarte 
nissan maxima. 

KONTYNGENT '94 

PEL ASTRA 

Bezpieczrni. 
Dwie stalowe belki wzmacniające w drzwiach bocznych I 
napinacze pasów bezpieczeństwa jako standard. Wersja 
4·drzwiowa z wyjątkowo pojemnym baga~nikiem: 500 litrów! 
Silnik o pojemności 1.41 z wtryskiem i katalizatorem. 
Nic dziwnego, że Astra jest najczęśi:iej kupowanym 

samochodem w swojej klasie. OPEL -e 
Service Haller Opel Dealer 

.. ·· ~ Prowadzimy sprzedat komisową 
$W\,~ Raty• Leasing· Specjalna oferta dla firm 
Salon sprzedaiy; Service: 
80-309 Gclańsk·Ol1wa. ul Bazyr\sk1ego 1 A 81-436 Gdynia 
(obok hali Olrv1a) ul Narutowicza 3 
tel . (0·58) 52·20·91 w.56 tel. (0·58) 22-41·14 
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..,._ BIG-Autohandel RE AULT 
Bezpośrednio z fabryki 

ATRAKCYJNE CENY 

. I I 

CZĘSCI DO SAM_OCHODOW "FORD" 

27617 

Autoryzowany Dealer 

ZAPROSZENIE 

~TOYOTA 
ASO Chwaszczyno 

ul. Gdyńska 56 

TWARTE DNI TOYOT 
6.07 • 13.07. 

W czasie Otwartych Dni Toyoty proponujemy Państwu 
dokładne zapoznanie się z oferowanymi modelami 

samochodów. Możliwość Jazd próbnych. 

Do kaidego samochodu 
za kup ionego u nas 

do 15 .07.1994 
dajemy GRATIS 

tdefott komórkowy Motorola 
· ż baterią i ładowarka ' 2000 e 

1IVECO 
•!• nowoczesny silnik •. 5 D. .2. :, TD ..- :, TVI 

/116 kM/ z bn:poi.rcdnim wtnJ,-kicm paliwu 
•!• nitowana konstrukcja rcunowa pudu·oz1<, 

odporna na przcci<u:cnic , wyboiste drvqi 
•.!• lcola blizniaczc z tylu. drzwi puc~m,·w,,· 

z boku i podwójne .' t1Jl11 
•!• wysoki dach. pclnu prz<"groda 7. oknem 
•!• hak holowniczy du przyczepy 2 .3 tony 
•!• pakiet zimowy /rozruch do .u··--, 
•!• t.l-'Spomaąanie- układu ki.-rown1c.l<"<IO 

Wszys.tku to w rcwl'lucijjnych c<"nuch. 

IVECO 35.8V już od 42 600 VM lad l c;no k CJ 
40.8\! -1·L,OUl)M 'JS<I, , 
49. 10\ -U,..!OUlJM ,;j()i, '.l 

59.12\i .,7900 IH1 ,210 lu1 
Podwozia IVECO do zubudou_•y Ju, od 3:", 9011 D.,1 

Najkorzystniejszy w Po l5<.:e 
l easi ng op erac!Jjny 

t y lko 8.6°0 rocznie. bez dodatkowych 
zabezpieczeń. 

TRl',K i'E.\"TER Sp z o." 
-.o -1 7 Urlun..,J.. ul Miałki ~z/ak 41'>/:j1J 

,,., < J n- , < t,' ,1-11-2.,. _,, I ,,i.;"' 

• 

7000 POZYCJI STALE W MAGAZYNIE 
KONTYNGENT '94 

I 

O RENAULT TWINGO 

NAPRAWY SAMOCHODOW "FORD" 
PONAD 20 LAT PRAKTYKI 

REALIZACJA 
ZAMÓWIEŃ 
INDYWIDUALNYCH * mlnzl O RENAULT CLIO O RENAULT ESPACE 

•Samochody zakupione po 26.05.94 
obfęte ą bezpłatnym przeglądem 
po 10 I 20 tys. km„ 

•LJc:zbe pojazdów ogn1nlczona 
•Dotyczy tylko kontyngentu '94 

O RENAULT 19 D RENAULT DOSTAWCZE 
o RENAULT LAGUNA o części ZAMIENNE-Serwis 

::i oleje rn::TI:I 

• NBP lre(ln/ 1 DM = 13.500 zł 
„ Oferta ni• obejmuje koszt6w 

o1-Ju I plyn6w 

TECHNICS Export · Import s.c. 
G. Cerkaski 
Sopot, al. Niepodległości 645, Tel. 51-52-50 Zapraszamy do sklepu I warsztatu: l ~ l 

Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Mjr. Hubala 3, tel. 41.-38-36 vota, 

SAMOCHÓD DLA KAŻDEGO! 
Chcesz mieć własny samochód 
nowy, używany? Zlult.woń do fł(lS/ 
Od trzech lat prowadzimy atrakcyjną 
sprzedaż w systemie kredytowo
ratalnym. Tylko 5% w skali roku. 

GDAŃSK, ul. Grunwaldzka 258 tel. kom. 090202349 
w komisie Big Autohandel 

ELBLĄG, ul. Żeromskiego 3a, tel.Jfax 34 14 68 
WARSZAWA, ul. Gen. Zajączka 1/5, tel.Jfax: 39 14 99 

KRAKÓW, ul. Zakopiańska 288, tel./Tax 67 62 26, 67 68 60 
R-1260 

TARPAN HONKER 
4x4 

z silnikiem IVECL 2.5 D 

nowy atrakcyjny leasing 

opcrucyjnlJ. 8,6 "r-ocznie
C-cnyjui od 286 mln zł .,. VAT 

ASO Tarpan Honkcr 
80-717 Gdańsk 
ul. Miałki Szlak 48/50 
tcl./fa,.t: 3 I 84-67 

• 

Prywatna firma 
handlowo-produkcyjna 

( 4-osobowa księgowość 
prowadzona komputerowo) 

zatrudni 

GŁÓWNEGO 
KSIĘGOWEGO 

Zgłoszenia osobiste 
Gdynia, ul. s,dziclclego 13 

godz. 14.00- 16.00 
22036 

Pan Cheng Yaping od I. 05. ! 994 r. został 
po. dyrektorem restauracji chińskiey UMur 
Chiński" w Gdyni. Nasz noł.1\1" dyrektor Pan 
Cheng Yaping zatrudnia znanych kucharzy 
syczuańskich do gotowania tradycyjnych 
syczuańskich potraw chińskich co następl!}e 
dodatkowo w naw~ menu: 

Ryba smażona w stodko-kwaśnym 

sosie 
2. Węgorz na parze w przyprawach 
3. Węgorz w cieście itd 

Restauracja nasza prl}jmuje 
aktualne karty kredytowe 

Serdecznie zapraszamy 
Nasz adres: Gdynia, ul. Dworcowa I I a 

28102 Numer tel. 20-S I -07 lub 20-92-21 

REKLAMA W TV GDAŃSK TO PEWNY SUKCES! 

Pl~Ć EMISJI W CENIE JEDNEJ, 
CZYLI REKLAMA W PROGRAMIE 111 lV GDAŃSK! 

BIURO REKLAMY TV GDAŃSK 
GDAŃSK-WRZESZCZ, UL. SOBÓTKI 15 
telJfax 41-66-27, 

i:: 

BANK 
"AGROBANK" 
ul. Marynarki Polskiej 148 
tel. 43-06-17, 43-06-23 

Gdynio 
Gdańsk Główny 

Przyjmuje terminowe lokaty 
i wkłady 

oszczędnościowe oprocentowane; 

z okresem lokowania 
z okresem lokowania 
z okresem lokowania 
z okresem lokowania 
z okresem lokowania 
z okresem lokowania 
z okresem lokowania 
z okresem lokowania 
z okresem lokowania 

10 dni '17% 
11- 29 dni 21 % 

1 m-cznym 25 % 
2 m-cznym 27 % 
3 m-cznym 33 % 
6 m-cznym 34 % 
9 m-cznym 35 % 

12 m-cznym 36 o/o 
24 m-cznym 44 % 

tel. 41-00-11 wew. 71, 86 
Hi4S ~ L-------------------' 

., ., 
o e - zy c ewna ata 

Rolimpex S. A. - to 35 firma na liście największych w kraju; 
Rolimpex S. A. - to handel międzynarodowy i krajowy; 
Rolimpex S. A. - to dzisiaj również produkcja rolna, 

Sp 
od 

przetwórstwo, magazynowanie, 
transport, przeładunki towarów rolnych. 

• a z rzed 
4 do 15 

ak 
I i 

• • 
C J I 

pca 

B I U ·R A M i\. K l Ł R S k: ,I E 
Bank Hm1dlowy w Warszawie S. A. 
Bank Przemysłowo Handlowy S. A. w Krakowie 
Wielkopolski Bank Kredytowy S. A. w Poznaniu 
Polski Bank Rozwoju S. A. w Warszawie 
Biuro Maklerskie Banku Staropolskiego S. A. w Poznaniu 
Biuro Maklerskie Banku Energetyki S. A. w Radomiu 
Dom Maklerski IKB Polonia S. A. w Krakowie 
"Arabski i Gawor" Biuro Maklerskie s. c. w Krakowie 
Biuro Maklerskie "Certus" sp. z o. o. w Krakowie 
Dam Inwestycyjny "Guziejewski i Albrecht" S. A. w Łodzi 

Dom Maklerski "Broker" S. A. w Katowi"Cach 
Dom Maklerski "Instalexport" S. A. w Warszawie 
Dom Maklerski BMT sp. z o. o. w Poznaniu 
Beskidzki Dom Maklerski S. A. w Bielsku-Białej 
Krakowski Dom Maklerski s. c. 
Miejski Dom Maklerski S. A. we Wrocławiu 
Poznański Dom Maklerski "P&P" 
Śląski Dom Maklerski S. A. w Katowicach 
Przedsiębiorstwo Maklerskie "Elimar" S. A. w Katowicach 

96 punktów obsługi klienta w całym kraju 

mm Ht:UN(CJA NIE ODPOWIADA ZA TRESC ZAMIESZCZANYCH DGŁOSZEN • BIURA OGtOSZEN: Gdal1sk, tel.Asx 31-80-62, tel. 31-50-41 w. 209, 169; Gdynia, tel. 20-08-32; Elbląg, tel. 32-50-80, 32·'10-94 
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~ IIE~ T~ UM 
Chłodn ictwa i Gastronomii 

~,\on ekspozyc~il>t 
Gdansk - Zaspa 

u l. Hynka 73 
tclJfax 56-96-91 

OFERUJEMY: 
- urządzenia prasowalnicze I części zamienne 

(zelazka, itoly, wytwornice pary, itp.) 
artykuły techniczne 
(tice, węże, gumy silikonowe, taśmy teflonowe, itp.) 

- maszyny szwalnicze I części zamienne. 
- igły do maszyn szwalniczych. 

BUDERUS Technika Grzewcza Sp. z o.o. 
poszr1k11je kandydatów na stanowiska: 

1. Technik elektronik (brania ciepłownicza) 

- wykształcenie śred11 ie techniczne, 
- staż pracy przy obsl11dze urządzeń grzewczych (kotły 

gawwe, olt:jowe, palniki, elektronika), 
- nienaganna opinia z poprzedniego miejsca pracy, 
- dyspozycyjność, 
- mile widziana znajomość j. niemieckiego, 
- prau'O jazdy ka t. 8 . 

2. Magazynier 
- staż pnicy, 
- 11praw11ienia na widlaka, 
- 11ienag11mia opinia z poprzedniego miejsca pracy. 

W/w ka11dydatom oferujemy: 
- bardzo dobre warunki pracy, 
- atrakcyjne zarobki, 
- możliwość rozwoju zawodowego. ,. 
Osobiste zgłoszen ia codz1rnme w godz. 8.00 - 17.00 

Str. 15 

• 
I ' 

PHUP "SOMATEX" 
ul. Staszica 34 
Starogard Gdański 
tel. 281-1 5 

w ll(ISzym bi11rze. 
BUDERUS Technika Grzewcza Sp. z o.o. 

81-969 Gdynia 
ul. Jrmlal Wiśniewskiego 20 

pok.406 

NOWE BATERIE PHILIPS 

czynne od 8.00 do 16.00 

KOLOROWE LATO 
o 

40% sezonowa obniżka cen!!! ~ 
Dystrybutorem naszej odzieży Jest 

hurtownia Cd j \ 1i.i.i;! __ _ 
Gdańsk, ul. Czarny Dwór 2/4, tel. 53 12 71 w. 49 

PATRON 
sportswe&r 

Producent Odzieży Sportowej 
9 ęruj11_wyroby-"11l1U. 

T-SIRT 
BLEZER 
BOU:RKO 
BLUZKI 

orll,.l. BLUZY - SWEA TSHIRT 

HJ:; :.tQ.B CJli'fY l O 
'lnpr a,,711.111} do w-.p6łpra<:y 

\l•IJfaX 0-42/4(>-5<).J \ O·lUO 

E)PRA~ 
ZatnNlllię 

··PRZEDSTAWICIELI han· 
d I o wych za''!. "1r dvS'.'Yl,. •or Ja• 
cobs, Milka, Weder, Nestle 
~en,e ~,r,e. mczt~ ponat,rze-

~- (j.:es p-tmy r.nrur ~ 
..,_ ~ lei. 31-'ó-31 w 298 2!~ 

m.u l Z1.E CĘ ~cie blachodachów'!.ą. ro.."<lty 
~ 

s,~,o ATIWiCY.ho\ pooi na wakacje 
eta~ n10ltJezy 

41 ·56-33 PA.AGA na stałe, sezon 
64'>6 

APTEKA "Leśna" ·~ ul Bo
sr.o 6 za:r..m "V larmaql po stazu oraz rrq far· 
Ir~ sta:ys:l;ę. lel. 25-22· 14 

A V O N CoS!'le ·es poszi;k~Je konsuttan1ek 
Moi *OŚĆ samoa1elnej pracy ~b dodatkowego 
mtiu. 20-a 1 ·&l 29-09-04 . .,,, ' 1,61 66447 

LUDZIE, ludzie :. praca czew tył
~ n.a Was EllliG, 303-03 

MONTERÓW - dośw~on)'Cll·sufitow 
~· I ~ n gipsowo · ~ z.a· 
trucn fi.n-la (8 OO • 20.00) 53-03-90 70991 

10313 

AXWWOR<YH ma;\Jz, rCMel antywłamaoowych. 

ild. 56-13·57 28795 

AKWIZYTORÓW · akwizytorki siea sklepów 
spożywczych przy1m1e hurtownia Gdynia. Ma· 
topolska 14, 22-48- 14 w 12 28157 

AKWIZYTORÓW. W'jllonawców usł\lg mieszkanio
wych, n matkowych, tel. 22-18-35 Mec.z~gi 

ANGIELSKA firma wys;'kowa poszukuje chętnych 
do adresowania kopert (paska odchudzającego 
1 nmlock"). Wysr,amy zgłoszenie, informatję . Do
lącz1ć znacz~am1 9500. Agencja Informacyjna 
'Stamm·, Głogów. skr. 99 R-l11 l'1 

ANGLIA· zbiór owoców. warzyw. chmielu (czer· 
'Niec • pażdzler111'k). Wymagania: do 30 lat Wys'f'a· 
my oferty. foriru larz zgtoszernowo-sanitamy. Dołą· 
czvć znacz~ar.v 11 OGO. A. ł. 'Stanma', Głogów, 
slci.99. R·i113 

A TRAK CY Jr;A praca wysok;e zarobkJ, lei. 52·34· 
04 70960 

ATRAKCYJNA praca sezonowa dla dwuosobo· 
wych zespotów z poiemnym samochodem. Wyso· 
kie zarobki, Gdańsk, 2y1nia 416, pok. 5, 12.00 -
'4.(XJ 2879211 

B:G Autohandel zał!udni elektromechanika, kasjer
kę i pana do dzia!u obsługi serwisu. Wiek do lat 30 
I doslfOOCZenie. tel. 53· 14·82, 53· 17-07 2887~11 

CHCESZ dJzo zarobić, aby spędzić wczasy za gra· 
nicą? 32·08-67 28528 

DEKARlY . blacharzy, malarzy, 20·56-02 69624 

DO nawiązywania ~ontaktów handlowych i sp~e
daży b,żJteni zatrudnię, Oferty 28863 BO Gdansk, 
~ arg Drzewny 3:7 28863 

DYSPOlYCYJNYCH z samochodem osobowym 
zaln:dni Firma Aldor, 41-36· 76 

28054 

SAMOCHÓD 
NA RATY?! 

Korzystne warunki zakupu 
w system·e argentyńskim 

proponuje: 

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY 
OKRĘGOWY ZESPóŁ DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ 

GDYNIA, UL. PAZEBENDOWSKICH 49 a 

prowadzi sprzedaż samochodów: 
CINQUECENTO, POLONEZ, FIAT 126p, 126 CABRIO, 

SKODA, OPEL TICO, NISSAN i inne. 
W SYSTEMIE AUTO KONSORCJUM PeZetMot. 

Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 73, tel. 56-07-07 

Gdynia, ul. Pomorska 50. tel. 20-38-05 

Gdynia, ul. Przebendowskich 49, tel. 24-80-57 

TEN SYSTEM SPRAWDZIŁO JUŻ 5000 OSÓB !! 
SPRAWDŹ I TY!! 29919 

EKSPEDIENTKĘ · pannę zatrudnię ci.!\.ern,a 
Gdańsk. Kartuska 195 

2nl!V1 

FAPiMACELJTĘ, loeroWnila ~ełó. 27-09~ 65383 

FRVZ.JERÓW. ~1.57-10 ro::m 

1~s1 Al.A TORÓW s a1e11 przeciw owaoom. 20-72-
62 22190 

JESU oerpsz na brak ;xeruędzy, dzwoń 41 ;'.~i 

JESLI chcesz zarobić r przeżyć niezapomnianą 
przygodę. zostań stewaroem na strtku. lnformaąe 
~ H·W·1, ski pocztowa 1829, 50-385 Wro
daw46 

KAFl:LKARZY zatrudnię . 22-28-41 

KAFELKARZY zatrudrlłę. 23·89-04 

R-12"3 

MŁODYCH. ambitn)'CII, zoolnych. szkolerna. 'llfSO" 
kie zarobki, 20-94-31 w. 4 31661 

MURARZY tynkarzy, cieś6 zatrudnię, tel. 25-15-22, 
godz.11.00 - 14.00 69749 

PHP .Elcomp' zatrudni kierowcę (8, C, E) i han· 
dlowca, tel. 23-17-31 31758 

PRACA dla mężczyzn na ~atlormach wiertniczych, 
zarobek 41 O · 680 DM dziennie Korespondencyj· 
nie m!ormacj udziela: Agencja ' Riges·, 68·200 la· 
ry. skrytka 16 R-1222 

PRACOWNIKA w gospodarstwie rolnym zatrudrnę · 
traktorzysta, Miklaszewicz, Kosakowo 

65356 

PRZEDSIĘBIORSTWO prywatne zatrudni pilnie 
dekarzy · blacharzy, murarzy · tynkarzy. tel. 51-51· 
06 (7.00 · 15.00) 24205 

PRZYJMĘ dziewczynę do pracy w barze, 57·łJJ.l 

RESTAURACJA 'Major' Gdynia, ul. M;ckiewicza 
1/3 zatrudni: szefa kuchni, · kucharzy, · kelnerów. -
hos1essy, kierowników sali 28166 

SPÓŁ.KA zatrudni pracowników do instalatji lelewi
zji kablowej, tel. 22·32-36 31755 

SUPERPRACA, superzarobkl, 500 000.- dziennie, 
43-28-60 68450 

SLUSARZA . spawacza · montażystę drzwi, 22-41 · 
28 65434 

W pracowni bizuterii srebrnej zatrudn ię . Olerty 
28863 BO Gdańsk. Targ Drzewny 3/7 2886311 

ZAKŁAD Konfekcyjny 'Wergo' z~trudni : · 
krawcowe, szw aczki, pra· 
sowaczy Oferujemy · premię od 
akordu. dotacje do bile:ów miesięcznych, 
opiekę lekarską. Pruszcz Gdański , ul. Gdyń· 

ska 1, tel. 82-36-51 28520 

ZATRUDNIĘ kosmetymę z dosw1adczeniem 
w nowo otwartym gaoriecie. teł. 24-88--06 l.tl 27· 
8().30 317JII 

ZA TRUDNIĘ rer.:istow. Oferty 28m. BIUlo ()Jb
szeń. Gdańsk. Targ O!Zev,ny 'Yl 

ZA TRUDti:MY monterów c.o i spawaczy gazo· 
wych; .Mitropol' Gdynia, Babie Doły (~ 

PonuJwk 
31-10-47 · OPIEKA, gospodynie, sprzątanie. Agen-
cja 10.00 . 16.00 68211 

AGENCJA opieki oferu,ie opiekunki. 
pomoce domowe, sprzątarne , 31-48·52.;.56 wew 
154 

OPIEKA naddZtećmi· Agerqa · 41 ·20-~ 

KSIĘGOWA · kurs menedżerski pąirowadZt: księgr 

przych. i rozch., ewidenqę przych. i zal<~pu. ewi· 
dencję VAT, rozficzenie ZUS. PIT·y. Czynne 15.00 
. 20.00, tel. grzeczn. :t,-n -37 

1o:in 

KSIĘGOWA z doświa<tzeniem podeJmie slatą pra· 
cę, lei. 23-01·38 61l791 

POSZUKUJĘ · pracy w Trójmieście , ukończone 
prywatne policealne Studium Handel Zagraniczny. 
Biegta znajomość niemieckiego (w mowie i piśmie), 

podstawy . j. angielski, tel. 0-54124·74 70849 

PRACOWITY absolwent podejmie pracę za grani
cą. 43-48-02 po 21.00 

SOLIDNA. uczciwa. dyspozycyjna, po czterdziest· 
ce, poszukuje pracy, chętnie w kwiaciarrn, z pral<ty· 
ką, 32-15·28 67633 

UCZCIWA i kulturalna Pani poprowadzi dom lub 
zaopiekuje się dziećmi, 71-41·71 

WYPEŁNIAM pótroczne deklaracje dla ryczałtow· 
r:iJw, tel. 31 ·30-06 28521 

[]NIERUCBO~(i~I 
-Sp~·-· ',;'.;;3:-,./ 

·LEX mieszkania, domy, dziatki. tel. 22-45-
50. 20·61-45, codziennie do 18.00 31671 

2 DZIAŁKI budowlane 600/400 m kw. Gdańsk-4>
ce, tel. 390·834 7106!' 

20-71·96 TABOR Gdynia, Starowiejs~a 14, 
mieszkania, domy, lokale użytkowe, codzieMe tit· 
żur1 architektów 31901 

APEKS 47-02·22. Gdańsk.Wrzeszcz. ul. Ma· 
1ejki 6, 8.00 -18.00, sobota 9 OO · 13.00 

27631 

UV~l.bVC32:) 
Szeroki ~bór tkanin 

wełnianych, 
bawełnianych, 

wiskozowych i dzianin. 
Bezpośredni import z Wfoch 
GDYNIĄ ul. HUTNICZA 40 

23-00-25 w. 26 
ClYNNE; 

PON. - PIĄTEK 8.30 • 16.30 
SOBOTA: 9.00 • 14.00 
KUPON UPOWAŻNIA 

DO 5 % RABATIJ 19627 

FEH\'ET 
81 -036 GDYNIA 

ul Władysława I V 38b/ 26 
tel 20. 92 34 

R·1150 

l>hJC.A 
80-921 Gf>\"l'>K 

ul ObvwatebKa 2A 
tel 41 l'O 43 

GDAŃSK • :J-.c:::ll1. KOMA NDOR GDTh1A 

WIFl.K.l MŁYN 'iK\11-R 

BOX54 f ~ AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL I.. c Il ~Zld PB 

31 -84-42 w. 3 82 20-59-58 
G D ANSK - WRZESZCZ, ul. PRUSA 2 , 41-80 - 8 6 

GDAŃSK + DRZWI SUWANE DO SZAF PRUSZCZ GDA.'iSKJ 

'GILDIA' ZABUDOWA WNĘK 
ul CHOPI\A 16 

BOX 102 + 82-20-~I w. 893 

GDAŃSK + DOWOLNE WYMIARY 
-PRZYMORZE 

NAJNIŻSZE CENY - RATY 
TCZFW 

EXTRAOOM + Jl \\ \S!'.A ~ 

ul. BAŻYNSKIEGO I 3,-37-84 

KOMFORTOWE fi,! biirllaka 113 More
rwe sprzedam, 41 ·32·92 

Ml YN bez ą:tzeń, 32·!i9-63 
68097 

ATRAKCY.NE dzlal'!l reł(f~ inz całoroczny 

penspnat na1 morzem sprzedam, KarMa leł. 749-
640 61194 

ATRAKCYJNY szeregowiec 260 mkw centrum 
Pruszcia, st!l 9J'l:/fff, .001™11, leł . 52-01-~"0429 

DOM z waMatem · 1 250 mln. We~r:JWO. 72·21 · 
78 

CO,I • SUOll)'!J) stalle na dzialce uzbrojooeJ 1530 
m, lel. 81-()5.26, od godZ. 15.00 w Kaiilzadr68213 

DOM ielnlskowj. koniortowy, wyposazony. 52-39-
69 

DOMEK letnrskowy nad JeZIOl'em GoWJdlińsk:m · 
5')1Zeóam, (059) 6'.·22· 18 710 1 

DU2Y dom. działka 640 m kw. Prusicz Gd, "' 
Nad Anną 49 70,56 

DZIAŁKA · poo skrajny segment · Osowa. 56~ 

OZlAŁl<Ę ~ llZbrojOną kolo Pruszcza Gd., 
32 ,9')43 )0775 

DZIAŁKĘ ogicmaą z pętrowym oomloem, 32 -OO· 
85 71)786 

DZlAŁKĘ 1 O OOO m pod domy M:>lno s1oiące. seg· 
menty Osowa. 52· i&-86 6891213 

DZlAŁKĘ letniskową w Borach T ucllolsloch, 48· 79-
63 71052 

DZIAŁJ(: nad jeziorem, 78-32-40 65165 

DZIAŁKI budowlane. rzeJ111eślnicze oraz przemy
słowe Osowa. 52-7~6 68911:1 

DZIAŁKI txJdowlane Koszwaly 48, 82·22·31 w~ 

DZIAŁKI rzemieślnicze (5,21 ha) w Lubiewie gmina 
Kob..td(Ewad' 4143-59 

DZIAU<I, 32-04-01 
71068 

HEKTAR ziemi wraz z zabudowaniami (slodota. 
stajnia. lMJdynek mieszkaloy) teren uzbroJOfly. usy· 
ruowany przy ulicy, blisko law, Marian Bartosik, 
Leźno nr 30/1 (bloki) k. Zukowa, tel. 475-121 po 
20.00 

MOSTY · atrakcyjny nowy dom, okazyjnie sprze· 
dam, Gdynia, Małopolska 18 

65292 

ORŁOWO, przedwojenny pensjonat nad morzem 
sprzedam, Nowy Dwór 0·507-4443. 24-41, godz. 
10.00 · 12.00, 42-43, godz.18.00 · 21.00 69735 

POŁ biźruaka Gdynia · Dzatki leśne, 3Hl5-02 · 
poorednictwo 31 491 

Pót. biźniaka, piętrowy w 2ukowie, lei. 81 · 73~ 78 

SEGMENT do wykończenia · Złota Karczma, 56· 
~;56-23-14 

63030 

SPRZEDAM dom letniskowy 110 mkw., sian suro· 
wy zamkrlęty nad Jeziorem Gowidlińskim. Tel. 24· 
38-89 JXl godz. 20.00 69756 

SPRZEDAM działkę budowlaną 1700 m w Mostach 
k. Gdyni. 51 · 78-43 70802 

SPRZEDAM dziatl<ę · Kal\lia · nad morzem, 722· 
633 69838 

SPRZEDAM 2,60 ha, zabudowania, Koleczkowo, 
Alojzy Block 

SPRZEDAM działki nad Jeziorem Długim, lei. 84· 
27-66 69796 

SPRZEDAM dziatki btJoowlane Rewa, 79-12-?'.l 65416 

SPRZEDAM działkę budowlaną centrum Tczewa. 
Wiadomość po godz. 17.00, tel. 33·80-69 59684 

SPRZEDAM gospodarstwo 1,30 ha z zabudowa
niami, Mana l iegert, Chwarzenko. 83-430 Stara Ki· 
szewa R-1215 

SRóDMIESCIE · działka szeregowa (łanio), 53-00· 
85 57350 

ODPISZESZ TO OD PODATKU 

T ANlO sprzedam pav.ilon handlowy w Kartuzach, 
20-10-67 31760 

WYDZIER2AWłĘ bnmi. magazyny Sopot, Wiczino, 
Ołrwa, Gdańsk-Sródmieście. 52-76-86 6891,, 

WYOZIER2A WIĘ duże magazyny przy p,zeJSCIU 
graJlCZnym Braniewo, 52·76-86 

Kupno 
DZIAŁKĘ w Gdalisilu. 82·29-13 

68202 

POSZUKWEMY domów, mieszł\ań 47-02-22296<8 

POSZUKWEMY oomów. mies..'kari 47--02-?: z= 
SPóŁKA .Waz.a' wytiuduie "pac klucz. dom~ 
na atral<C}lnej ~ial~e ~do~anęi w. T rójmie; 
ście . Wiasc 1c1e l d z1a l k1 
uzyska możliwość bar· 
dzo atrakcyjnego odku· 
pienia domu lub s prze· 
daży gruntu. Gdynia, ul. Hutnicza 
42, teł. 71·29·37, 71 ·10-25 

(E]MOTORl'ZACYJNE 
Sprzedaż 

• FORD sprzedaz częsa, Gdyria. ul. Chykmska 
155, lei 23-74-27 

241f'j 

AKORDEON Weltme1ster. tokat11ę s101ar· 
ską, motorower 3-biegowy, 72-67-23 

~4 1 

CHŁODNIE s amoc hodowe 
[0-58) 51 ·52·85, podnośnii, sarnoza'adowcze2037• 

GARAŻ Sopot centrum sprzedam, wyna1mę. 
Olerty 71053 BO Gdańsk, Targ Drzewny 3,7 71053 

HAKI holownicze osobowe. dos1aw· 
cze, Gdynia, Chwaszczyńska 7, Auto My1nia Karwi· 
ny 47166 

NIEMCY. Holandia lanie sal'lochody, 22-47· 
38, 0-90 502 783 61819 

POWYPADKOWE z be~ijskich lirm 
ubezpieczeniowych. Fotooferta, 29·06·04 65102 

SAMOCHODY powypadkowe (Niemcy), 
41-48·54 64169 

VOLVO nowe sprzedam, tel. 24·32·12 15275 

BIG Autohandel Skup · sprzedaż aula uzywane, 
Gdańsk, Czamy Dwór 12. tel 53-14-82, 53·Jl81J'S 

CIĄGNIK siod!owy DAF 1986 r., po wypadku do re
montu lub na części lub sprzedaż Nowy Dwór 
Gdański, 0·507-24-41, 4443 69737 

FIATA 126p, 1987, lel41·70-01 do 15.30 70.n 

FIRMA sprzeda VW Vento · 1,8 czerwony. 1992 
roll, tamo z VAT·em. tel. 23-04·22 (9.00 · 14.IJ'n97 

FORD Scorpio 1987 2,0 i, 135 mln, 51 ·26-39 711834 

KAWALERKĘ Wejherowo os. Harcerskie. 7?0lY,5 

ŁADA kombi, 1990, lei. 76-74·81 (8.00 · 15.~~69 

MOTO · CENTER li, kupisz, sprzedasz samochód · 
masz wczasy gratis , 53-12-71 wew. 41 

3111 4 

MOTO·CENTER I 125p, 126p, Polo· 
nez, inne Skup. sprzedaż. raty. 53-19·61 31107 

NISSAN Sunny 1.7 D, 84 r. 72-26·95 70847 

PR2YCZEPKĘturyslyezno-bagażową. 22·42·t~97 

SKODA Favorłt, 91 , 39-47-06 71098 

SPRZEDAM ciągnik ogrodniczy z przyczepą TZ 14 
oraz doniczki Starogard, tel. 237·97 62816 

SPRZEDAM silnik Renault 5. benzyna. rok 81 , tel. 
248-441 . 69802 

SPRZEDAM koparkę kotową K·607, Reda, ul 
Brzozowa 78, lei. 72-02-74 

69198 

SPRZEDAM BMW 520, 80 r., 42 mln, 21-42·1b 

~ ... 6J7 

SPRZEDAM !26p 78 po• vu, , •4.59 
08

,8 

SPRZEDAM •ata '261), 3943 95 2-. 

SUZUKI v~ara 4-drzv..owy, ~onda PrelL'li~ Che· 
vrolet Lun: J, l,lazda MX3 P eac a, 52-79110467 

SWEOPOL Gcansx. "' M1a'!(J S • .:11 27, tet 3'-59· 
22, oferuie części u,_"'fllal\. ck, s.i,110chooów 
Volvo F4. F6. F'2. Scal d '42h. opony ut;· 
wane .Jo samochodow c1Ę.arowych, mon· 
taż, demontaż open be~dęll'.011yc1>, · 
nacinanie, wulkanizacja.~. '9 

TOYCTA Cimry 2000 TD r arna. T~. 20-94 32 
po ' 7 oo „753 

Kupno~ 

126 p starszll90 '!loże być do remont\. 'l2·88J?sa 

126 p. ·~mant 39·02·37 "J07 

KUP I Ę Ładę. FSC, Polorezc z hodr1e 
chęlnie remont. 51 38·25 

KADE"T A. Got BMW 3. u rę. ESC'c1a '.:aro" 
bezwypadkową 70 ex oc:. $0 vv: ~ pię 

23-74·78. 2 ·90-76 

KUPIĘ samoc~od do 150 mln 53-'2 ;1 
wew.4: 

KUPIĘ C 36C-3.P )639 ~ da SK 

KUPIĘ t'assata lub Sa :anę r --:a. tel. 25-47-64 
po 19.00 

6'l 8 

SAMOCf<óC de 100 000 000,·, 53-02· 
1'/333 7098." 

Serwis motoryzacyjn} 

"""·AUTO-SZYBY całodo· 
bowo. Mireckl~o 16 Gdynia 21-0 24 S20l• 

'"'"AUTO-SZYBY Sprzedo2 · m~~taż. 
Gdynia. S:aska 1 1 C0 1azd Podols~ą do ionca 
21-74-26 24943 

"""TŁUMIKI 'Vva~er' kraiowe, dorabiane 
w.'g wzoru. 41·68·96. Gdansk, Matemblewska 14, 
Krajewski 

""'AUTO-SZYBY. Przymorze, Czarry 
Dwór 10, 53·49·98 

"'AUTO • SZYBY • Jaan Nowe, 
niższe ceny. Sprzedaz · monlaż. Wrzeszcz, 
41-49·92. Kościuszki 8. Orunia. 39.02-20 29 
wew. 230, Jedności Robotniczej 223 (El'.or). 
Gdynia 20-49-77, Kapi'ańs~a 4 27629 

·AUTO·HAK, tel.3140·50 56658 

·AUTO·SZYBY, dachy 
uchylne. Gdynia, 23-68·88 

40d87 

AUTO • GLAS GDAŃSK • 
szyby samochodowe · osobowe. 
ciężarowe, aulobusy dos!awcze Szybki profes10· 
nalny montaż, facliowa otsluga, O!iwa. Grunwa!dz· 
ka 487, tel. 52·22-31. 52-28· 14 

R·316 

AUTO-GLASS „M & M". Szyby 
samochodowe. Sorzedaż · monlaz. Gdar\sk · śród
mieście, Siennicka 30140, 3' -14-19 wew. 
329 28105 

AUTOGAZ, haki holownicze. 51-76· 
49 52565 

AUTOHOLOWANIE. 32·68-68 67877 

CZĘŚCI do \apończyKów' 1 zachodnich 
"Apek' (0·58) 51-47-41 82 35.55 i\0.00 · 17 23~13 

DACHY uchylne Mortaż.4'-28-36 
€2759 

LAWETĘ wypozyczam, 41 ·24-30 1044411 

NAJTAŃSZE haki holowni· 
cze • montaż. Gdańsk-Orunia. Jedności 
Robotniczej 37. 39-40·28 

10982 

PRZYCIEMNIANIE szyb, 56·51-71 
615'1 

RATALNA napraw a samo· 
chodów Blacr,arst110 · Mechanika · 
Lakiernic:wo. Wis mot. tel 23-89-89 69718 

MAKl\0 lll'HT 
82-HlO 1-1 BL1\G 
ul. LPgion6w 29 

tPt 34 7 1 55 

PHILIPS 

MAKRO-HURT 
80-71 7 GDAŃSK 

u l Mia ł ki Szlak 48/50 
t el 3 1 1 1 2 3 

Zarząd SHPU ·społem· ·Marker 
w Pruszczu Gd„ ul. Wojska Polskiego 32 

wydzierżawi pomieszczenia: 
- piwniczne o pow. 150 m' z przeznaczeniem na działalność 
produkcyjno-magazynową pod restaurację. ·Rotunda", 

- o pow. 78 m2 z przeznaczeniem na dziatolność handlowo 
-us'ugowq przy ul. Wybickiego l. 

- o pow 17 m2 przy ul. Grunwaldzkiej 41. 
- o pow. 8 m' przy ul . Kochanowskiego 22 no gabinet 

lekarski 
Warunk' umowy do uzgodnienia. tel 82-36-21, 82-32-92. 

WYPOŻYCZALNIA "As" · 
Polonezy. 56·37·30 5,49e1 

WYPOŻYCZALNIA "Texn . 
dostawcze, ,,.krooi,sl VW, Mercedes, 41 ·24-~ 

WYPOŻYCZALNIA Nava 
sarJOChodow 'lv,,c .... .ych, 39-02·20 w 224. po 
1 OO 5 65-34 

WYPOŻYCZALNIA Żuków 
.k'omar" 52·45·79 

WYPOŻYCZALNIA Żuków, 
57·61·94 

7011 6 

WYPOŻYCZALNIA "Piast" 
os.iw, IJJstii _ 'IN.'6·33 

WYPOŻYCZALNIA ,sobowe 
oost111-:ze, 1' 86·3' w 50 66706 

WYPOŻYCZALNIA samochodow 
oS-OOOwych 41-04-01 41-16·93 '9612 

WYPOŻYCZALNIA osobowe 
dostawcze, iawel'I 7'-44·'6 

6 10 

WYPOŻYCZALNIA samochodów 
dostawczych 41·39-24 

)0031 

WYPOŻYCZALNIA · osobowe 
clostav.~0 Polonezy, 29-03-59 65161 

WYPOŻYCZALNIA Polonezów, 56· 
•s-12 671194 

A TOHOI WAN,E. 7'-4:>·55 48-<57 

WYP02YCZAcNIA Polonezy, 2ui<i, 24, 18·2tsl38 

EJtOKALE 

Sprzedaż 

M·J Zósoa. ,el. 56 09-06 71065 

Ml•SZ'<ANIE :o '11 kw. Wejherowo, w1ezowiec, Ili 
p. 713844 69831 

PA\'11LON 30 m 1:11. w Rum lei. 20·63·98 69587 

SPÓŁDZIELCZE 22 m kw p;ętro · Oliwa · 
zamrenię ~iększe. 52-00-6' wew. 128 49380 

Kupno 
'24·37·30 KUPIĘ!!! mieszkanie 

'52-57-05 · MIESZKANIE! 

31784 

68933 

KAWALERKĘ, trzypokojowe. 57·Q?1~ 

KUPIĘ dwupokojowe lub kawalerkę, 53·00-lli7345 

KLJPiĘ dwupokojowe lub trzypokoiowe, 51-1 ~ 1 

Kl,PIĘ 3-poko1owe Gdańsk, <IB-77-20 68134 

STRYCH, 5111-47 70419 

Wynajem,iamiana·peśrtdnidwo 

.......... HANNA!!! 53·38·93. 55.41. 
40. Najwi~kszy • wybór!!! • 
całe Trojmiasto. ~aitań· 
sza!!! (zadneJ prowizji) • Sprzedaż!!! 
• Wynajem!!! • Mieszkań • 
Domó w • Lokali (12.00 • 
20.00). (soboty 11.00 · 15.001 Kotob1zeska 
42 E rfalcwiec · earter). Wszystkie!!! 
• Zgłoszenia • całllowicie 
bezpłatnie!!! 53-07·61. Bi· 
zne sme ni • Cudzoziemcy • 
Wcza s owicze • czekają!!! 

44383 

""""41-73-68 • "LOKUM" ·Naj· 
więcej ofert!!! • Sprzedaż • 
Wyna,e m!!! , Wrzeszcz .• Rze111ieślnik' 
10.00 · 19.00. Zg'oszema bezołatnie'!! 48·26-Jik2 

'"""37-42-91 · ARTUS · Wynajem · Sprze
daż · .Zieleniak' p O 30 · • 9.00) · dużo ofert I!! · 
Zgtosze~ia bezpłatne'! ! 68436 

'"'"41 ·90·31!!! "KORPORACJA 
Strzelczvków" • Kuono!!! 
Sprzeda,i:l!! Wynał·emf!! Ob· 
sługa pra wno-no arialna!!! 
Miszewskiego 12/13, 9.00 · 19.00, soboty 10.00 · 
14.00 

66576 

12488 

.... 56-27·32 WYNAJ EM (zgłoszenia bez· 
płatne) 11o:i2 

""51·53·19 ART DO M kupno, 
sprzedaż, wynaiem. Poszukujemy lokai 621811 

"'31-48·52· l6 wew 136 Unidom sprzedaż 
-wynajem 

'"3743-:t, · MIESZKANIA poszukuie'H 
i;a,r,,1 

"24·83·83 SPRZEDAM1!! 
Wynajem 11 . " Astra " , Orłowo, 
KkJoowa 11 31765 

" 52 57-05 • MI ESZKANIA domu 

"57 J2·99 „M IESZKAM". Sprzedaz, 
k1,-pno, wynaJefll mieszkail, lokalt użytkowych25727 

'21i-23-94 POSZUKUJĘ mieszkai1i~1763 

'20-83-01 DOMENA Gdynia, Swięlojańska 
9 31521 

·21-96-12 WYNAJEM 
40292 

'216·222 BIURO Nieruchomości MK · kupno, 
sprzedaz ~szkań. Gdynia. Slowcrliego 40 31588 

'47-67-64 • ,,POLSTAR"!!! · Mieszkania 
. Nieruchomości · Ku pno • Sprze· 
daż • Wynajem . zamiana!!1 Kraj. Za· 
granical!1 · Wrzeszcz · Na Wzgórzu 28 (boczrl3 · 
Jaśkowej Doir.y) 

'56· 14·68 AGEtJCJA Tom kupno, sprzedaż, 
wy n a iem 62189 

'51-15·85 • JODŁOWSKI Pośre
dr CIWo (prawnik), Sopot. Niedpoległości 75357344 

·POSZUKUJĘ sklepów do wynajęcia 
w dob,ych punktach handlowych, 41-00·31 w. 47, 
56 (8.00 · 20.00) 

20-14·03 · "SZMIDT" 

20·31-88 · COMAX 

20·71·96 TABOR 

31455 

22056 

24459 

31902 

21·09·95 · FORUM Sprzedaż, kupno, zamia
na. Gdynia. Bema 6/1 30272 

21-80-21, 25.33-00 BŁYSKAWICZ· 
NY!! wynajem pokoi. mieszkań, domów, lokai. 
Zgłoszenia bezpłatne! 65454 

21-96-12 POSZUKUjĘ mieszkania 40291 

23·64·78 ,HAUZ·JOL' · mieszkaria, działki, kupno, 
sprzedaż. zamiana 63316 

41 ·90·31 · PILNIE ku~ę · wynajmę mieszkan~j(8 

20· 78• 78 WYNAJEM 
69744 

200·611 • WYNAJEM mieszkań, 
biur, sk!epów. Zgłoszenia bezpłatne! 69852 

51 ·26-41 PO$REDNICTWO Akme , So· 
pol, Grunwaldzka 67/2 27856 

52·42·34 • "DOM" sprzedaż 
• kupno, wynaje m 30101 

MERPOL ku_pno. sprzedaż. nieruchomości, 
mieszkań, 211 ·501 20899 

A.R.G. Byczkowska & Góralczyk. Nieruchomości · 
kupno · sprzedaż · wynaism, 21-95-42 21985 

DO wynajęcia hala 150 m kw. z zapleczem 
socjalnym blisko cenlrum Gdyni na każdą 
działalność, tele'on, siła, cena 5 mln. Tel. 21·R1·99 69704 

DO wynajęcia 3 pokoje · Gdynia-Karwiny. 
Wiadomość: Kraśnik, 36·89 po 20.00 

6967• 

oo wynajęcia taniol Nowe, atrakcyjne, komlort. I p. 
3 lub 4 pokoje, umeb'owane, pod lasem, spokojne. 
Oglądać od 10.00 · 22.00, Koperkowa 61, 
Dąbrowa, chętnie firmie, gościom zagranicznt~, 

DWUPOKOJOWE 38 m kw .. Ili p. Witomino, 
zamienię na większe, tel. 20-14-01 67766 

c .d.; str.17 
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om azamy 

Potraktuj po"'"azn1e s"roJe 1narze111a: na"ret 

najśn1ielsze sny ziścisz z Funduszen1 Pioneer. 

Tn"restO"'"anie "- Fundusz Pioneer jeti{ lat"riejsze 

ost 
., 
n I EE 

niż przypuszczasz. ·,,1 stąp do baukn. 
., 

\Yf'Z 

broszurę infor1nującą, jak .po1nnożyć: T,Yoje 

pieniądze i zacznij spełnia(~ b"'"oje Illarzcnja . 

-e s go losu! 

1 lipca 1994 

• 
• 
Je 

Bank Gdański S.A. • Bank Pekao S.A. • Pon1orski Bank Kredvto"\\'Y S.r\_. • Po"TszechnY Bank Kredv10,Yv S.A. • Banko\\Y Drnn 
1'Iaklerski PI(O BP • \\rielkopolski Bank Kredyto":,. S.A. • Po",.s~eclu{y Bank Gospodarcz;,. S .1-\_. 
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Palenie albo zdrowie:wybór należy do Ciebie. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej. 

dok. ze str. 15 
'~'Il.wys. 3.20 lei. 52~7 

l(.A ~Au AA Cha. lei 22-05-~ 

K AY.OW 3-połlOICwe 86 m lw. zamianę na 
T rqr,as:o ()le,'y • Gr. aidli;a 82, 

I.! :SZKA t 45 5 m '"' 2 poko1e Gdahs~ na 
,,:e. 24-«}.,l.2, 1 OC 20 OC 

iAfl. 

m,43,l 2€0 

CX:WVIĘ 1,12 32 9S ' 6 

TW 

~A 'ON 70 "' :; r m 011.i 'Che :n· 
me propczyqe. Gdansil. it 

11C21i 

POS AQAl,I cent ~Il! W·zeszc.a ul 
Gnn,ai:tr.a 0::.elW)ę p,qJOzyqi, "'Y(lzlerzaw-ę 

(k:+y 281 88 Gctyna 'Mad','Slawa IV '24 29 88 

FEHAal.lTA:,Tl<A ~ ~ osttą ~ą w 
zraan za r1leSZ):.Yle tel 4 • 25-93 po t 7.00 _ 

SrRZEDAM f1lE!SZ""13. 52--'2 -34 
7 015 

UOOSTĘ~ Ę ~n,esruene 60 'li ~w .. z telefo
'lf!m na hur10w e kJb lllne propozyc,e. Gdyrlła . 

>ł,1ocza. l!ł. 20-59-28 

wtASNO$CIOWE l.l-2 w 8'dłyrnslOIW zarruernę na 
rćw.męd:ie w Gdansku. tel. ~ 57-87 f!>S 
WYDZIE?.ZAI', Ę sklep 100 mkw, Gdynia, 21 i2· 

•• 
W\'NA.JMĘ maga.')'11 300 'li centrum Gdyll. 20-
·~7 J17~1 

W'i'łWMĘ W oora · hlJrtowrne, tel. 20-~ 

WYN.AJMĘ kawaleri\ę. 51-01 -93 
70'2• 

WYNAJMĘ latem komfortowe pokO)e, jezioro. las. 
""el. grzecznosoowy pe 16.00 20-17-55 _,2 

ZAMiEN!Ę rrueszkdnie 1 OO m kw. · stare buoownic
t110 na dwa dwupokoJowe. Gdańsk, Mickiewicza 
4l 5 po 17.00 68539 

ZAM:ENIĘ meszl\allie, cilży poi<óJ, duza kucnnia. 
U ?ętro. r.a podobne trasa Sopot · Wrzeszcz. wy· 
łączllłe na pa~e1. moze być S\,1erena. Sopot. Mal
e.z~ 6 E'J, po 14.00 63088 

fEJNAUKA 
4'-53'47 KOMPU1EROVIE kursy 31393 

CREDO Prawo Jazdy, wszystkie kategorie, 
32-32-18 31)73 

KOMPUTEROWE 21-ao-21 w. 331 
65325 

KURSY komputerowe. Specjał· 

na wa~acyjna oferta dla młodzieży. Izba Rzemieśl· 
r.iczaGdańsk. ul. Piwna 112. tel. 31-31-16 28086 

KURSY języka niemieckie· 
go · specjalna wakacy1na oferta dla młodzieży, 

Izba Rzerrieśtmcza. Gdańsk. ul. Piwna 112. teł . 31· 
84-41 2878'4 

LinCare • Angielski Stu• 
dium Pomaturalne 94'95 FCE. 
CA~. Proticiency SpecJahstyczny oficero· 
wie, marynarze 20-55-59 61680 

PRAWO jazdy. równiez sob · rnedz., 48· 
72-83 

SEMINARIUM dla przedsię· 
biorców kredy1y z 1n,1 zag rar.cZ"vcn 
z "' speąałtsloY, z renot'IClriaJlyd barl\::JIII 
, ipca. tnfornac e zapisy Wand Trade Certei 
C':.:t,:ia.20-57·'' 20-11-83 

2816.l 

SKABIT IOO'Jil':ll.a!ne ku;sy k01T11Xiterowe 
' -98-"o -AliGiE~SKI. ~ 21 72 96 

ANGIELSKl, 2(}-0-19 

00\'l'ć'XI~ txwr1 ~ ~ uar«)W oo 
klas L U IU, Iii 23-24-02 

1-iiSZP Ali SKI l.rysty(Z"y 53-09-7 4 

MA TEl.lA TYKA. 57 '60-7a 

Hl EC!<:. 4' '5-31 

ł6.ltl 

POMA TURA..NA S;:~a Sel:re:.rk 1 1,1.m.etmgu 
ew1asza r.aoor IWCy'da!ów 20-1 S-38 25-48· ~ 1 

Pl,AwO J3.Zd'; 2' · • 4 03 $iąs,la 35 

Pil.ZEOSZKOlE II w~ 2045.aQ 

E]USlUGI 

Remont. - budowl. 

57-66-80 VAT t)tioowarie ukladarle 

ANTYWŁAMANIOWE 00111 klaty 
blachy. Atestcwane zamio, 56-22-43 nooe 

ANTYWŁAMANIOWE roiety bramy 
kraty.~ ~ 32-62-5' w 206. PiekamtcZa 1 = 
DEKARSKO biac:11arsklt 'l2·26-64 

6<)288 

DRZWI antywłamaniowe. do
datkowe. taptcenc.a, kraty, bramy. gara
zo11e iuch~ne). zabudowy balkonow. 22-41·28: 23· 
26-86 65433 

DRZWI antyw'amamowe komforto· 
we harmonijkowe, rewelacyjne zamki 
atestowane. 31-60-48 Piwna 19121 

63246 

DRZWI drewniane, zbrlljone, 43-46-51 
674 7 

DRZWI metalowa drewniane. 31-34-48. 53· 
31-44 257•9 

DR Z W I przeciwyważeniowe kraty. 
ogrodzenia, 32-65-49 70965 

DRZWI we1sci0Vre, zbrojone. kasetonowe, 
różne, produkqa. montaz. 56-27-97 

63410 

DRZWI drewniane, tapicei1<a, 41 -79-91 64160 

FOLIE i szyby antywłamaniowe. 
pneciwsłoneczr.e. 32-27-40 do 22.00 

68765 

FOLIE antywłamaniowe przeciwsłoneczne. 
23-57-86, 23-12--09 65247 

FOLIE antywłamaniowe. przeciwsłoneczne, 
PHU Janex, 51 -60-22. 53-79-83 

31459 

KRATY. ogrodzenia. bramy. 32-33-10 68427 

MO NT AŻ autoryzowany serwis 
zamków: Gerda, Abloy, Ewa, Assa-Solid i 
innych. Lares, Gdynia, ul. Swiętoiańska 98, 20-16· 
67 R 93 

PARKIET eksportowy roczna 
gwarancja. rachunki VAT 57-06-69 28516 

PARKIET Własny, powierzony, uk'adme. 5'.-
30-64 66407 

PARKIET własny. powi~rzony, układanie. 
53-93-71 68449 

ROLETY antywłamaniowe, 
bramy zwijane. Sohns-Pol. 39-92-65 

30833 

ROlLGATE rtik!y pn:ea1N1,•arnanicv.e 
aty bramy 31-10-11 w 31 

SU FITY pod'ł. sw.l sciank1 d°liaO'lle. ad
aixaqe. kJJelo,i,c111e 3· 46-6,1 

6891 

ŻALLUX law ~we. poziome Rolety 
Bezterrooowa g,,,'al'arqa. 31-27-84 

ŻALUZJE.pionowe, 10 lat 
gwaranCJI Deko-S1ste"I producent. 
Gdcml<., P nlu 110. 52.3· 

12 

HYDRAULICZNt. 23-14-83 
6911 

HYDRAULICZNE. ga::owe. 53-62-49 

HYDRAULICZNE wooomierze · !ario, 32.n7.oo f 1021 

HYDRAULICZNE. 23-7~' 

KYDAAUl\CZNE. 32-86-97 

HYDRAULICZNE. wooirrierze, nar.arie,. 32-1~ 

HYDRAULIKA. 25-26-46 
6541 

ŻALUZJE prod:Jcenr Hanles pozo· 
me OIOroWP '!JIE"Y Gdyria W ""'*Ja · 22· KAFELKOWANIE. 51-54-75 
48, 4 

0 .....,Wl.KOWĄNlf. tr;frauliczne, 23-89-04 WOM 

ŻALUZJE rolety • produ· 
cent „Aga". Gdańsk, Ka, KAFELKOl'iANE,53-87-65 1~ 

prów 17 A1 tel. 52·41 ·48, 
Przyokopowa 1, tel. 31-49· KAFELKOWANIE, hydrauliczne. malowanie 
86 reroonty rnes::kan. SI<.~ 475-385 

ŻALUZJE prodi.cert Jrballiak Gdyn KAFELKOWANIE. 32-56-32 

~~ t od Wwa~;kiej) 21J.€2-40. Gdailsl<., KOMINKI. 32-54-53 

ŻALUZJE tarao 39-4:l-54 

ŻALUZJE ~or.i:cziom. 23-34 74 
221 35 

KOMODY. Sloty Kafelkowane, 72·21·78 

KOP ARKA Ostrówek. 22-19--05 

KOSZTORYSOWANIE. kreślerie . 27-00-72 

70391 

69712 

697'7 

69731 ŻALUZJE · proo.icert p,ooowe. poz.wie 

43-2 -31 5HPO 

CYKLINOWANIE solidnie 57 26-19 

KRA TY, zaoodowy balkonów. Ogrodzeria. 43· 15-
34 

6'068 
62735 

MALOWANIE· tapetowanie. 53-32-03, VAT, 
664" wieczorem 

2,519 
CYKL1NOWANIE 53-63-8~ 

CYK:JNOWANIE. 56--01-95 
69, 16 MALOWANIE mebi. 43-47-84 

25740 

CYKUNOWAN E. 20-74-8' 

CYl(LINOWANIE. 23-40·20 

CYKLINOWANIE. 32-06-10 

C KLINOWANIE, 56-66-40 

C KLINOWANIE. 41-60-94 

CYKLINOWANIE. 53-14-46 

CYKLINOWANIE 26-84-95 

CYKLINOWAN:E, 52· 16-69 

CYKLINOWANIE. 53-22-62 

CYKLINOWANIE. układanie, 32-59-06 

CYKLINOWANIE. 32-62· 10 

CYKLINOWANIE, 53-09-40 

CYKL1NOWANIE. 53· 18-40 

61788 

68422 

'9765 

68846 

1100~ 

7101 1 

CZVSZCZEN;E d)war,ow. tapicerki, 56-53·9t275 

CZYSZCZENIE dywano11. tapiceri\i, 32-14-2968946 

CZYSZCZENIE dywanów tapicerki, 41 ·32· 
01 m ;.1 

CZVSZCZEN!E dywancw. 1apicerki. 21 -87-206.:m 

CZYSZCZENIE dywanów. tapicerki 
(samocłxldoweJ). 56-51-71. 21-81·76 

63547 

CZYSZCZENI E dywanów. tapicerki 
(samocliodowej). 21-07-33 49386 

CZYSZCZENIE dywanóv. tapicerki. 56·85· 
19 '0387 

CZVSZCZENIE. dywanów, 1ap.cer1<i · 52-16-18, 32-
14-29 

DEKARSKO· blacharskie. 537-637. 25-48·7~2 

DEKARSTWO· blacharstwo , elewaqe S1dmg. 81· 
8i35 ,,,ml 

FiRMA „Parkie tus" · 51 -26-04 układa 
parkiet (własny, powierzony). VAT. Gwarancja. 
Tanio 

GAl.OWE. 53· 71 -22 

GAl.OWE, 32-28·30 

31322 

28537 

MALOWANIE · szpachlowanie, 35 tysJm, 56-14-83 
po1900 

MALOWANIE m , 399-489 

MALOWANIE. tapetowanie, 56-48·50 

MALOWANIE. 20-74-81 

MALOWANIE. tapetowanie, 37-02-60 

MALOWANIE. tapetowanie, 41-68-16 

OGÓLNOBUDOWLANE. 71-30-08 

PARKIECIARSKIE stopr1ie, 20-90· t t 

STOLARSKIE, 32· 11·91 

STOLARSKIE, 23-39-47 

STOLARSKiE, 32-35-57 

STOLARSKiE, 32-31-21 

SZKLENIE · remonty u klienta, 43-15-34 

71030 

64296 

69498 

5497, 

67893 

69634 

6960 

64340 

69644 

70970 

71025 

62736 

USŁUGI budowlane, tel. 25-15-22. godz. 11 .00 · 
14.00 

2ALUZJE plon · poziom, 56-13-57 

2ALUZJE pion pcziom, 3t -66-66 

2ALUZJE, 32-18-49 

2ALUZJE, 24-35-66 

2ALUZJE. tanio, 23-57-86 

2ALUZJE. 32-38-96 

69750 

243<18 

243<17 

652,0 

59859 

ZWIR. szalunki, rusz1owania. fyTiki. 39-44-43 
688.17 

'"AUTO-ALARMY Piranha 
klimalyzacja. blokada silnika na kartę kodową. 

Gdynia, Podolska 17, telAax 211·200 20698 

""AUTOALARMY amerykańskie -
Code Alarm. Zabezpiecz.en~ obiektów -
całodobov.y nadzór komputerowy. Mass · Gdynia, 
Jar~ z Kolna 11113, 20-53-63 

241158 

·ALARMY, domofony. 24-30-74 
61763 

·AUTOALARMY Boxer Cel 
Protector, Mul·T·Lock 
Centralne zamki Zna,owanie Rad a Sopot. 
NiepodleglOSCI 849. 51 • 76-49 

37-06-89 ALARMY gwarancia (t,v,Jletn a 
t&a65 

51·70·91 LODÓWKI zamrazar',J, po 
14.00. 51-4i--09 

ALARMY sprzedał - montaz Sl<Jep Gdyr.·a 
W,el~ska 20. 24-83-08. 24-85-24. 27--07·i?9,, 

ALARMY mzyrne1elektlort 31-74-79 

ANNTENY. 23. 12 30 gwaranqa 

ANTENY satelitarne RTv 
obrotnice. teł . 31-87-58 

ANTENY, 51·68·27 

ANTENY lV · satelitarne. 20-5Hl4 

ANTENY RlV -SAT. 22-45-05 

ANTENY -obrotnce 39-94-32 

ANTENY. 32-91-31 

ANTENY. 31-36-64 

'09$1 

TELENEPTUN, 41·07·85 
66823 

TELENEPTUN, 57-04-71, 53-
9775 

TELEWIZYJNE radZieck1e. polskie 
przestra;ar1e. 41-20-10 

TELEWIZYJNE 41-08-82 
5966ll 

TELEWIZYJNE 32-78-48. 31·07·02. 
doJazd beZ1Xat~y 

68833 

VIDEONAPRAWA do1azd bezpłatny. 
53 11-26 

".1108 

ANTENY n;J-38 

I AUTOALARMY Cerber. 32-48-94, 52-43-U n' I 
DOMOFONY, 43-22-20 

DOMOFONY 24-00-90 
69714 

DOMOFONY, 53-08·25 

DOMOF ONY A1army 
Energomont 52-36· 1 t 

lnstalacie 

62154 

ELEKTROINSTALACJE, 32-61-36 
W I 

ELEKTROINSTALATORSTW ELEKTRO NSTALACYJNE. 714-394 

0. 51-69-05 · VAT 
ELEKTROINSTALATORSTWO, 23-15 t8 

FLEKTROINSTALATORSTWO. 4'.-09 4' ,;,o· 

69308 

ELEKTRYCZNE.gwaranc:a.4'-4 89 
6351 1 

ELEKT~YCZNE. 47·90·58 NAPRAWA pralek, 
lodówek, 24·29·18 ,1 .. 

PRALKI k• NAPRAWA sprzęlu elektronicznego: telew1zo y, 
zmywar 1. wszystkie 'ypy. magnetow1dv. kamery wideo. sprzęl satelitar~y 

41-97-74 Klaewski 1 , 
"8294 {montaż. naprav.y). il;l. tel. 21-42-35 

PRALKI, 32·80-10 

PRALKI, 32·80-10 

PRALKI, 32·55°21 
66709 

PRALKI, 53.43.79 rr. rofa10111<.1 = 
PRALKI. 23-44-48 

PRALKI, 55.20.21 

PRALKI, 22-29-38. 23-74-27 

PRALKl,56-15-15 

PRALKI. 41·76-71 

69612 

66745 

61000 

59165 

63221 

ROYAL, Sanyo. inne. Videote. 
lenaprawa, .{1-83-87 

70393 

SAMSUNG • Sony • Neptun 
inne. Serwis. bezpta1ny dojazd 32·81 • 
69, 25·21 ·97 

63548 

SAMSUNG, Sanyo, inne. Serwis 
tele-video. Bezpłatny doJazd, 31 ·19· 
25, 23·05·95 

70%211 

SANYO • Sony • Neptun inne, 
serwis. bezpłatny doJazd, 52-44-60 

682,3 

SON'f • Otake • Royal. inne. 
serwis. 32-37-30, 23-51--04, bezpłatny d~azd 

TELE • Colormat • Neptun, 
zachodnie · magnetowidy, bezpłatny do1azd. 32-37· 
30. 23-51 -04 59878 

TELE - Jo'llisz, Neptun. Helios - napra· 
wa, dojazd bezpłatny, 31-88-63, 41-38-66 66265 

TELECOLOR -Neptun, inne, 41-83-87 
70393 

TELECOLOR -Neptun. inne. 32·19· 
25, 23-05·95 709"" 

TELENAPRAWA, 53·51·01 
688?4 

TELENAPRAWA przes1ra1anie. 23-52· 
42 61792 

TELENAPRAWA - Neptun, Jow,sz. 
Helios -dojazd bezpłatny· 41-69-66, 41-71-01 , 53· 
79.45 

66760 

VIDEOFILMOWANI E. 56-53-95 

VIDEOFILMOWANIE. 56·85·19 

Transport 
1.8 T, 57-70-96 

18 t. 37.37.37 w. 16. 47-90-51 

2 • 5 · 12 TON. 39-05-11 

20-62-35 ZWIR 

21 -81 -97, 1.5 t 

3 700/km, 41--07.59 

6'l48 

71)386 

68947 

49385 

24755 

DAJ AN taxi, 370-360, na telefon 30 % 
tan'ej 

67985 

LIMUZYNA. 23-40·2' 
61658 

OSOBOWO · bagażowy. Przewozy· 
Okęcie, 25-29-34 

PRZEPROWADZKI meblowozem, 
51-53-54.11.00· 1900 

69702 

PRZEPROWADZKI 1e1. 41-14-57, 
41-40-55 do 59 w. 272. 56-95-25 

29796 

PRZEPROWADZKI, 53-70-58, 57-
93-45 

ANDI · kraj. zagranica. 57 -90-33 

ANDI -przeprov.adzki, 57-90-33 

KRAJ. zagranica 16 m sześc. 310-400 

KRAJ, zagranica, 48·51-83 

63209 

68019 

63504 

66923 

MIĘDZVNARODOWY 1-12 t. 43 m sześc .. winda. 
24·34-37. state linie: Gdańsk · Munchen, Gdańsk 
Monchengladbach 

61696 

MIĘDZVNARODOWY 30 · 120 m sześć. 79-tJi~~ 

PRZEPROWADZKI -transport 32-51-31 
25739 

TRANSIT na bliźniakach + hak. 20·70-73, oczekuję 
propczyq1 

69476 

TRANSPORT · tanio, 52-18-42 
64165 

2WIA · VAT, 4• 6' 15 

ZWIR 82-S,, 79 

ZWIR. 22-22 66 

ZWIR. 48·54· 76 

Róine 
709 5 

BIURO rachunkowe 24 08--09 

BI U RO rachunkowe, 41-4H7 
1(J 

,BIURO Rachunkowe .Helmor' pei , zakrns 
1!\.g frn·nsowo ks ęgowych 21-80-46 w w 

,01, 8 OO· 15.00 -

BIURO rachunkowe l2 7515 < 1 

DR Z W I przeciw amaniow zabudowy 
balkonów, szkierne. kraty. 56-41-25. 57-23 206(,609 

PREZENTER przyęm. wesela, 32-63 
81 

ROLETY zabezpieczające 
okienne zaluzJe Domzal 51.15 l8 

STRZYŻENIE p,ow 5b-97 39 godz 
11 .00 18.M 

TAPICERSKIE Euro·Styl 47-
'4-82 

TAPICERSKIE u K enta. 23 4' 83 
Roczna gwaranCJa 

f ' 

TAPICERSKIE w dornu~ "ta. 23 74 
88 

TŁUMACZE - Pomorska 29113, 21 ·,5-84. 
21-93·64 

TŁUMACZENIA anmelsk1. niemiecki. 
mne, Gdynia. Starow ,;~ka 26, 10·52· 72 

b;.>25 

ŻALUZJE; oroducent · p,onowe · 225 OOO 

mkw i poziome. Zanwo • 39-00·~17 ,t, ,~, 

BIURO rachunkowe · ks1ęg1 podatkowe, ewKJenCJa 
VAT. kadry. Gdynia, Chylońs~a 191, 23-74-5Q 

} 2oe2 

DRUK, p<0Jekty · kaiendarze. foldery. folie 
samoprzylepne, wizylówki, T-Sh1rt's, odzież, 

Tampondruk · 32·63· t 2 27741 

MASZVNOPISANIE, 23· 14-83 6so73 

NOV/O otwarte biuro ksi ęgowo · podatkowe w 
pełnym zakresie usług . - poradnictll'o. zeznania 
podatkowe. · księgi handlowe, oraz przychodów i 
rozchodów, · rozliczanie VAT, · umowy, pisma, 
odwo!ania. ·. kserowanie. Zapraszamy: Gdańsk, ul. 
Podbielańska 18111. tel. 31-08· 1 o 

PROFESJONALNĄ obsługę księgowo-f;nansową I 
prawną podmio!ów gospodarczych, prowadzoną 
przez wykwalifi kowaną kadrę ks i ęgowych i 
prawników oferuje Poinord -Consulting. spółka z 
oo, ul Na Piaskach 10, Gdańsk, tel. 31 -85-11, 31· 
62·31 W. 81 

SOLIDNY zespól, wese.i, tel. 23 32-64 

VIDEOFILMOWANIE, 56-83-95 

WIDEOFILMOWANIE -"Perlek\' 71-38-24 

WIDEOFILMOWANIE. 41-74-54 

WIDEOFILMOWANIE. 32-84 34 

28SJB 

6"628 

69857 

65236 

10?74 

63794 

WYRÓB nagrobków -lastryko -szlifowane · już od 
2 500 000.- Robimy równi~z z marmuru i granitu. 
Gr;ew, tel 35-24-41 

ZESPóŁ wese!a, 24-15-42. 32-88 83 

ZESPÓŁ · wesela, 475687 

ZESPóŁ · wesela, 32-03-82 

68901 

69)01 

68' 

5!1874 

[]MATRYMONIALNE 
SO-LATEK 174/78 pozna Panią zmęczoną 

samotnością . kochającą życie, przyrodę . Oferty 
71301 Biuro Ogłoszeń, Targ Drzewny 317 71301 

R/1 2 12 

S: -5- 11 • ANIA' 

M JZA 200' Nowoczegie boi.~ matrymc:' line ' 0-
90C. asl')'l1 <l<J 414 '>896 

{EJROZNE 

Sprtedai 

""MEBLE skórzane nowe 
żyw2°e h al, Gd.?"sk-~lorena, Marusarzowny 

L pw 14 4l< 701 511 47 Cery OC' 12 m)~~ 

·REKLAMÓWKA 25.6 x 45. cena 99, 
Torbarz P•ied •·w· i I S no as1u, 4 7 • 11 • 
92 

ł~ 

·REKLAMÓWKI torby z r.adru~.1ern 
T W01eJ r.rri,y od 500 SLi., tel 390 2~9 

30.S 

·WORKI na śmieci firmowe 
QPakowanie 4 •ozmi2·y reklamówki. nadruki. 
Torbacz PrzPds!aw1cie1 Sinplas!u 4 7 • 
11·92 

24860 

I "611 69 · STROPYTeriva 

AKCJE Sopot 133rku, J2 59 63 

BOAZERIA prodcent, •e1. ~ 93 8t9• 

BOAZERIA 32-26 C3 

BOAZERIA 57-5431 

BOAZERIE. 8'-356C 
64 6 

CEMENT pustaki, wapno. zw r, bloczk, 
styropian, tarcica, stemple, ceg•a, stal, tra~,Port, 
~ kopy. Gdynia. Chwaszczyńska 168, tel. 29· 
OO·J6 152 ,1 

DOBERMANY szczenięta po 
championach. szkolonych, tel. 24-40 56 6944, 

DYSTRYBUTOR listw grzewczych. 
grzejników went)latorów, podgrzewaczy wody 
Sopnl, t MaJa 3( - 7 ·50 

GRZEJNIKI c.o. radiatory grzejników 
elek1r Producent Pszczclki, ul. Tczewska 21, lei 
83 (~o'o wiatraka! 

238E6 

KRUSZKOP dostar.zy zw11, piasek, 
pus1aki, b:oczki. 52-77-52.53 VAT 

31057 

KSEROKOPIARKI regererowane -
gwarancja, raty. Tanio! D & K. 5317-59 24345 

KSEROKOPIARKI. faxy . ~owe, 
uzywane gwarancja, serw;s, materi ały 

eksploa1acyjne, 53 44· i3 
24555 

MEBLE sl:lepcwe, b;urowe, Baltservice, tel. 
23-~6-93 

22133 

NASIONA ,Agrol', Pruszcz Gd., Baza GS, 
(O 58) 82-32-03 23514 

PRACOWNIĘ sitodruku w pe'ni 
wyposazoną. 51-05-39 Jerzy Wilek 

67019 

PRODUCENT boazerii. tel. 51-57-6~,8 

ROWER górski 'Scott' sportowy. 32 02-58 
59166 

SIATKA ogrodzeniowa · producent · (VAT) 
Reda, ul. Morelowa 18 

1971 

SOLARIA Alisun, 31·84·30 
2d6' 8 

TKANINY meblowe, Gdynia, 
Morska 122 

WENTYLATORY Ba1tserv1ce, tel 2l 
7693 • 

21134 

AMIGA 1200 · gwarancja.tel 23 58 38 

BOAZERIA, tel. 71-45 04 

65414 

69722 

BOKSERKI pręgowane · bez rodcwod\l Gdynia. ul 
Gen. M,czka 18.3 A 

BOKS~RY 20 44 56 

c.d„ str. 18 

6,430 

698~2 
t 

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREśC ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ-BIURA OGŁOSZEŃ: Gdańsk, tel.lfax 31-80-62, tel. 31-50-41 w. 209, 169; Gdynia, tel. 20-08-32; Elbląg, tel. 32-50-80, 32-70-94 
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DUŻĄ palmę sprzedam, tel. 22-11 ·25 
69754 

DUZY rożen na przyczepie, 31-02·80 w godz. 
15.00-20.00 

71307 

DWA nowe &rf( bilardowe koszykowe, tel. 22·27· 
98 

69667 

GóRSKI rower· tanio, 56-95-98 
68120 

HISZPAŃSKĄ sukn~ ślubną. Tel.Tczew (0-69) 31 · 
54--03 

70409 

KOMPUTER Atari Fabin, 2541-00 
65444 

KOTŁY gazowe c.o, c.o+c.w; gazowe 
podgrzewacze wody junkers. 
Inwestycja raz na wiele lat! Aldis · systemy 
grzewcze. Sopot, Niepodległości 659, 5147· 
37 

24190 

KSEROKOPIARKI, faxy regenerowane, gwarancja. 
52·15-81 

14096 

KUCYKA sprzedam, 24-00-51 
69841 

MASZVNĘ do produkcji popcornu itanio), (0·69) 
31-10·73 

59675 

MASZYNĘ do wprasowywania transferów na 
koszulki · zespoły muzyczne, 32·43· 19 71355 

MEBLE skórzane tanio, 32·9642 
71305 

MEBLE skórzane, używane, nowe. Tel. 32·58-01 
4f165 

NOWY sklep drzewny, 2547-14 
21908 

NOWY c~gnik Ursus C-330, Zblewo, tel. 84-448 
70473 

NUMER telefonu 53 ... , 53·34·00 
71319 

OKAZJA 50 'Io ceny, kartony nowe o wym. 450 x 
420 x 330, Mał:iork, tel. 055-3493 

29098 

OKAZYJNIE magnelofon Akai, 57·30·26 
70778 

OKAZYJNIE hurtowo skóry królicze barwione, brąz, 
tel. 57 ·64·93 

71031 

PACKARD Bell, Laptop 486, 120 MB z myszką, 
711-675 

69800 

PLANDEKI, 71-19·36 
31501 

PREYSS Produkcja odzieży modnej, tel. 23-65·57 
69650 

PRODUCENT· boazeria, podłogówka, 51 ·99-39 
66404 

PSY obronne Boul'ier de Fla~dres, 53-54·52 68876 

ROTTWEILERY suczki, Malbork, tel. (0·55) 33·99 
69614 

ROTTWEILERY, (0-69) 214·94 
62883 

ROWERY, 31 ·22·91 
2-4188 

SETERY, 41-51·75 
66040 

SIATKI przeciw owaoom 20-72-62 
2?191 

SIATKI ogrodzeniowe, powlekane PCV, Rabitza, 
!ransport bez~atrJy, (0-59) 27842 

SPRZEDAM kury rosołowe, tel. 814445 55768 

SPRZEDAM jamniki, 25-2646 
65417 

SUKNIE ślubne ,Marietta'· Gdynia, Władysława IV 
1-5, Morska 169 

44007 

SZNAUCERKI średnie, rodowodowe · pieprz i sól, 
po championie, PO Ili i medalistce. Ewa 
Baranowska, 80-368 Gdańsk, Chłopska 34 f>J69 

6,,ł.171 

SZNAUCERY miniaturowe po championach · 
sprzedam, U. T arasiev.icz, Białystok, tel. 61 ·25-79 

70828 

SZNAUCERY średnie, 24-0642 
53961 

$LIMAKI hodowlane. Cewice, tel. (0·59) 611-481 
71023 

TANIO duże nieużywane okna, tek. 21-68·09 69763 

U2YWANĄ komorę chłodniczą poj. 7, 1 m sześc., 
tel. 56· 73· 19 

70303 

VIDEO· kasety z roku 1993/94, tel. 818·527 70471 

WODOMIERZE, sprzedaż, montaż, 51 ·90-0\4191 

WZMACNIACZ Technics, efekty specjalne, tel. 38-
02-37 

7118SO 

PIANINA 'Legnica', 'Calisia' kupujemy, 51· 
39·88 

68440 

ZBIORNIKI do produkcji spożywczej z 
blachy kwasoodpornej o pojemności 10 ooo · 30 
OOO lltrów, 53·59-52 

KUPIĘ fotoaparaty, ul. Grunwaldzka 162 

OVERLOK 3, 5-nilkowy, tel. 78-34-n 

SKÓRY nutrii, Skórcz, 0·69/8247·22 

68148 

65396 

70458 

SKRZYPCE lutnicze, tel. grzecznościowy po 17.00, 
25-27·11 

65455 

STEBNÓWKĘ przemysłową, tel. 0-69 31-72· ~m 

ZŁOM metali kolorowych, 51-12·88 
63076 

'"LOMBARD · pożyczki, Gdańsk, Wały 
Piastowskie 1 (Zieleniak) li piętro, 374-234, 374-
534 oraz w byłym Hotelu Monopol, 31 ·56·31 wew. 
0011 

20439 

"23·10·54 LOMBARD · korzystne pożyczki 
pod zastaw. Gdynia, Morska 171 

70397 

"23-67-17 w. 137 LOMBARD· RTV, sa· 
mochodowy, zło1o. Natańszy komis. Sklep lombar· 
dowy, Dom Towarowy Ch~onia, Box 37 70398 

"LOMBARD· samochody, RTV, złoto, So
pot, al. Niepodległości 743, tel. 51-15·50 24193 

"LOMBARD· samochody, RTV, złoto 
Gdańsk-Przymorze, Kołobrzeska 39 F, tel. 53-04· 
68 

24192 

51 ·47·12 · LOMBARD, So· 
pot, Hattnera 24/1 · 

56212 

LOMBARD, komis technicz· 
ny Sopot, Podjazd 7, 51-71-18 

30334 

LOMBARD· niski procent, Morena, ul. Ma· 
rusarzówny 2/38, tel. 48-70-15 w. 51 

14685 

SUPERLOMBARD 20-24-01 Gdynia, 
Warszawska 64 oraz Hala Targowa stoisko 3R 

61653 

FINANSUJEMY lransakcje handlowe, 20·08· 13 
65378 

SUPERINWESTYCJA, (0·58) 41· 
29-12 

7096711 

TELEFON 56 ... lub 57 ... odstąpię · 
zamienię na Stogi, 32-59-63 

68098 

WĘDZARNIĘ wydzierzawię. sprzedam, 
32·59·63 

68100 

WRÓŻKA. 23-66-25, 21-00-48 
14267 

ASTROLOG· Wróżenie· Tarot. 514t?Js 

KORTY tenisowe · nowo otwarte Gdańsk· 
Łostowice, ul. $więtokrzyska 51, tel. 39-92-29 

54995 

KWlA TY sztuczne, wys~ki, Warszawa (0·22) 
36·98·59 

POSZUKUJEMY partnera do dochodowej 
produkcji cukierków. posiadamy 
obiekt produkcyjny, zbyt 50 t miesięcznie, 23·Jitfo8 

WRóZKA, 22·12·70 
14262 

WRóZKA. Prognozy pary, 21·13·13 
65390 

(OflllSffl.U PODB.OZE 
'31-36·21 wew. 222 ISABEL · Dom 
Harcerza. Supertanio · Hamburg, Koln, Stuttgart · 
codziennie, Berlin, Wiedeń, wczasy krajowe i 
zagraniczne, domki 

68601 

•EURO-TOUR, 51-66-60 (10.00 - 17.00). 
Przewozy międzynarodowe. Wycieczki. Wynajem 
mikrobusów 

31129 

31-27-00 GROMADA. 31-66-411 20-42-16, 
51-14·39 Litwa, Druskienniki· sanato
rtum, wczasy, kolonie. Przewozy autokarowe · Eu· 
ropa. Berlin, Wilno 

31102 

57.57.52 · MIKROBUSEM 
57349 

ALBATROS· Italia, Hiszpania· Bornholm. 
Wczasy krajowe • gdzie zechcesz!!! 
20-17-78 wew. 115 

67765 

AUTOCENTRALA . Najtańsze prze· 
wozx ,cudzy_m samochodem', autokarami • CO• 
dz1enn1e: Nienicy, Benelux, Francja, A,nglia, 
Wiochy, Hiszpania; Konkurencyjny 
wynajem mikrobusów; 374406, 374·664 

31137 

AUTOCENTRALA · przejazdy 
codziennie: Paryż. Lyon, Nicea, Marsylia, 
Portugalia, Barcelona, Uorel, Madryt, Saragossa 
Malaga, Dania, 374406, 374-664 

31128 

DOMINIKA. Natańsze przewozy· Europa, 
31-01·71 

57334 

EST· przejazdy autokarowe· Niemcy, 31 · 
55·25, Brama Wyżynna (siedziba PTIK). 
Biuro Brokerów, 31 ·28·61/407 (siedziba 
NOT). Falcon Centrum Handiowe Zaspa, 57· 
44·52 Panda • Tczew (0-69), 31· 
46·60 

31101 

GRECKIE Biuro Podróży 'Barkost', Staro· 
w'e~ka 1, 21·95·16. Wycieczki: Grecja. Kre
ta, Cypr, Wiochy, Hiszpania, Tunezja. Przewozy 
autokarowe · Europa, bilely promowe Wiochy · 
Greqa 

68609 

HALLO · przewozy Garbsen, Hertord, Guter
sloh, Osnabruck, Munster, Dortmund, Essen, Dus
seldorl, Kolonia, 41·78· 18 

63945 

HALLO,· przewozy, Kolonia. 41-78-18 
63944 

HIGH·SOCIETY, Elzbietańska 10111, 
31·51·11, mikrobus Koln • codzien, 
nie. Przewozy międzynarodowe - Lego. 
land 

24329 

HISZPANIA -10-oniowe pobyty na Costa 
Brava - lipiec, sierpień, ceny od 499 DM, Cedron, 
tel. 72-23-51 w. 30, 72-63-37, 72-34-28 

19712 

LEGOLAND (10-15.07.), tel. 374-664 
20441 

MŁODZIEŻOWE górskie 
obozy wędrowne , Globex, 20-07-27, 20-~~ 

NEPTUN · konces1onowane przewozy do 
Nie.miec. Wynajem autokarów, 32·34·22 

31130 

NORD Gdynia, Jana z Kolna 4, 20-14-05, 20· 
66·66. Ekspozytura· Rajska 6 · NOT, pok. 205, tel. 
31·28·61 w. 205. Koncesjonowane linie Niemcy, 
Be~ia, Holandia, Frantja, Londyn. Komfortowe au
tokary 

31131 

NORD 20·14-05. Pobyty 'll)1)0CZYnkowe i wy
cieczki Włochy, Tunezja, Lazurowe Wybrzeże. 
Atrakcyjne kolonie i obozy młodzieżowe w Cze· 
chach 

31131/1 

PARYŻ 05·12.09.94, Lazurowe 
Wybrzeże 26.09-06.10, 19.10. 29.10, Tra
vel Pk.Js (Zieleniak), 374-380. VI p. 

PARYŻ · nowa, koncesjonowana linia Biuro 
Podróży "Olivia, Gdańsk, Rajska 6, 31-13-24, 
31-79-14, Wrzeszcz, Grunwaldzka 76(18, 41-12· 
31, Sopot, Monte Cassino 25, 51·38-39, Gdynia, 
Kilińskiego 6, 20-73-62 

31123 

PETER,LEO ·Hamburg· tanio, szybko 
i wygodnie. Video, kawa, posiłek. 31,38·37 

6894ll 

PRZEWOZY Rzym· Florentja, Bolo· 
nia, Wenecja, Wiedeń, 31-12-15, 314042 

68026 

RODZINY marynarzy· przewozy 
mikrobusami · ceny konkurencyjne, tel. 72-34-28, 
72-63-37 

1971112 

ROKI· TRANS -atrakcyjne Wiochy . Pa
ryż · Zamki · Hiszpania · przewozy Niemcy. Wyna· 
jem autokarów, 41-07-18, wieczorem 32·78-51 

31117 

WCZASY • Sobieszewo. komfor· 
towe domki, basen, 38-07· 75 

65385 

WCZASY· Goluń, Załakowo, Go!ubie, P~ 
ławki, Augustów, inne, 31-15·01 

29560 

WCZASY. Dzieci taniej, tel. 20-18-38 
69217 

ADRIATICA Vacanze · przewozy do Włoch, wyna
jem kwaler · tanio, 31-30-06 

71033 

BTU „Maciek" codzienne prz~iazdy do 
Hamburga-Lubeck, Kieł , 
Bremen. Ubez~eczenia. Wynajem mikrobu· 
sów. Gdańsk (Zieleniak li ~ęlro) p. 215 c, tel. 374-
448 wieczorem 47·98·28 

67882 

CENTRUM przejazdów autokarowych, bus Ber
lin-Hamburg poniedziałki, środy, piątki. 
,Globex" 20-07-27, 20·37-06 

68602 

MARINTEX, Heweliusza 11, Gdańsk · 31-68-27 w. 
411 zaprasza na wypoczynek: · Morze Czarne • 
Krym· 14 dni samolotem Boeingiem 737; · Wyso· 
kie Tatry · Slowatja; · Adriatyl: lstra Chorwacja; · 
Turcja, Tunezja; · Bilel'f lotnicze i autokarowe

28061 

MIKROBUS, tel. 20· 18·38 

MIKROBUS, 53-07·97 
44005 

OBÓZ taneczny dla dzieci i młodzieży 15-28.08.94 
Sudomie k. Garczyna, 51·41·31 Sopot MDK, Nie· 
podległości 763 

65417 

PRZEWOZV mikrobusem, 32-7649 
63431 

TRAK· Ekspres Biuro Turystyczne, 21·95·16. Mi· 
krobus Stuttgart, poniedziałek . czwartek 

68610 

BATERIE ceny produncetów: Centra, Elek
tron, Energizer, Maxell, Panasonic, Philips, Rayo
vac, Varta, Wonder Latarki · kilkadziesiąt 
wzorów, Osram -źródła Ś'Matta. Zasila, 
cze -ladowaoo. Zegary, budziki. Hurtow· 
nia Baltrade. Arkońska 11, Gdańsk-Przy· 
morze, tel. 52·20·20 

24932 

TANIA odzież hurt. Reda naprzeciw dworca PKP, 
tel. 72·37· 17 

64561 

rr::1-........ ttN1·· .:: ·:::::/·:%):<>~ 

U..,~ffl .. ·~······ 

CENTRUM Stomatologicz· 
ne Vis • Dent · specjaliści ortodcncji, c/ii· 
rurgii stomatologicznej, protetyki, anestezjologii. 
41·92·96, 41-85-04 

276211 

'"31 ·89·53, 20·68·16 
ALKMEDYK, stany poalko, 
holowe, esperal 

59876 

"31 ·89°53, 20-68-16 
LARYNGOLOG, pediatra, 
psycholog 

596760 

"31 ·89-53, 20°68-16 
LEKARZ domowy -wizyty specjali· 
stów, dzieci, dorośli, EKG 

5987912 

• ALK MED, 414244. Domowe leczenie sta
nów poalkoholowych. Espe· 
rai 

25744 

·PEDIATRA, 51·97-64, wizyty. Joanna Ste· 
lanowicz 

25750 

·PSYCHIATRA, 51·97·64 · Piotr Stefa· 
nowi cz 

CHIRURG· W.Zyty, 525-868 

CHIRURG· wizyty, 52·58-68 

25745 

56481 

56456 

CHIRURG Marek Łącki, wizyty, 31·25-26 
30103 

CHIRURGIA ogólna i kosmetyczna. Le· 
dwoiyw, Sopot, Pułaskiego 33, poniedzia· 
lek, środa, 1600 · 18.00, 51-74-39 

63074 

DOMOWY internista, M. Ortowski -
wizyty, EKG, 41-26-94 

63447 

ENDOKRYNOLOG -ginekolog, gine· 
kolog dziecięcy, Ewa Stefanowicz · Kujawa, 39·03· 
04 

GINEKOLOGICZNY gabinet. Testy 
ciążowe, porady, 51·33-68 

63031 

INTERNISTA. wizyty, 41-31·02, 
24·89°87 64288 

INTERNISTA M. Lamparska wizyty do
mowe, 51·55-19 

59548 

INTERNISTA. Wizyty domowe, EKG, 41 -
19·50 44684 

INTERNIŚCI, wizyty, 53-42·59 
64173 

MASAŻYSTA, 71-30-66 
69629 

MEDICUS • 56·38·28, Opolska a, 
stomatologia, protetyl:a, lekarze specjal iści, USG 

211766 

NEUROLOG Jan Niżnikiewicz, Szczeciń· 
ska 32. Również wizyty domowe, 56-1249 

25747 

NORD·MEDICA • USG. gaslrosko· 
pia, porady, 51·05-04 Sopot, Kośauszk158 

63089 

PEDIATRA· Dorota Rulkowska · wizyt/ 
domowe, 51-74-17 

PEDIATRA · Halina Burchacka · WIZytf, 
24·86·57 

69656 

PIELĘGNIARSTWO. l'flzvt, domo· 
we, zabiegi, opatrunki, opieka i rehabilitatja, 56· 1 O· 
13 

63250 
' PSYCHOLOG dr Waldemar Budziński, 

537.535 
68913 

1 lipca 1994 

SALON M~~yczny dr Kreps Gdy· 
nia, Starowiejska 23. Echokardiografia, 
USG brzuszne, ginekologiczne, położnicze, urolo· 
giczne, sz~. ~ersi Gastrosko~a. EKG, laboratorium. 
Biopsje, zab~i chirurgiczne, laryngolggiczne. Tera
pia bólów. Prof. Szczurowicz. rozrod· 
czość, gineilologia. Tel. 20·18·11 221ss 

ZEZ· naświetlania, ćwiczenia, Wrzeszcz, Upha· 
gen a 8, 4 t ·3040 

63946 

DOCENT dr hab. med Jadwiga Roszkiewicz 
specjalista chorób skóry Do· 
rośli, dzieci. Wiorek, środa 17.00 · 19.00, Oliwa, 
Jasia i Małgosi 13, od Bażyńsldego, 52·134\

1m 

GABINET stomatologiczny, protetyczny. Dr Szmu- • 
da. Rejestracja codziennie, sobota, niedziela, tel. : 
56-13-62 

LEKARZ rodzinny, cafooobowe wizyty domowe na 
terenie Trójmiasta, lek med. J. Swisiowski, tel. 51· 
01-67 

67858 

OKULISTA· Adam Wasilewski· 47-91·93 

PROFESOR Jacek Jassem. choroby nowotworo· 
we, dr f'led. Ewa Jassem, choroby płuc, astma. Re-
jestracja · 32-29· 16, po 15.00 32-60·28 

30102 

PSYCHOTERAPIA, 41-48-68 
64169 

WYJAZDOWA Pomoc Lekarska dzieci, dorośii 
EKG, 57·63·25, 56 27·40 

25729 

ZIOl:.OLECZNIC1WO lek. med. W. Sobieraj. Zapi· 
sy · 51-05-04 

63062 

'PRZYCHODNIA Prywatna, Po!anki 71, 52-35-58 . 
Specjaliści: stomatologia kosmetyczna · lakowarue 
zębów· protetyM, ortodoncja 

ADENT · stomatologia. Gdynia · Cisowa, 
Chmielna 14, 23-67-34 codz10'1nie 

49362 

ASDENT · specjaliści stomatologii ogólnej, 
protety~i. chirurgii stomatolggicznej, ortodoncji, 
pon.· piąt 900 · 1900, so!;oty 9.00 · 1500, 
'Dom Towarowy Ch~oria· · parter, 23-62·17 
wew.186 

25711 

CURODENTAL stomatologia zacho· 
w,wr:a, proJetyka, chiru,g:a a.oo · 20.00 również 
w n1edz1ele Gdańsk, Pańska 6 (naprzeciw 
Hali Targowe1), 31-69·58 

27989 

NODENT ·Stomatologia. protetyka. Pruszcz 
Gdański, Kochanowskiego 22 D, 82·34-72 63342 

STOMATOLOGIA, prolety· 
ka. Gdańsk, KotodzieJSka 4, 31·70·21 w. 62 

63529 

STOMATOLOG· Jolanta Lewandowska, Sląska 
51125, codziennie. 21-17-61 

49376 

NOWOŚĆ !!! 
atrakcyJny leasing 

opcraqyny 8.6°0 rocznic 

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, 
że dnia 29 czerwca 1994 r. zasnęła w Bogu 

Z żalem zawiadamiamy, że dnia 28 czerwca 1994 r. zmarł długoletni 
Nauczyciel szkolnictwa zawodowego, nasz serdeczny Kolega •Kim byłaś dla nas, ten tylko się dowie, 

kto Ciebie utracił ... • ,. ś. t p. sumochodow 
dostawczych JOZEFA RACHUBKA mgr WŁODZIMIERZ KUBIARCZYK 

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego 
składają 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, 
Pracownicy oraz Słuchacze i Uczniowie 

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 10 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 czerwca 1994 r . zasnęła w Bogu opatrzona 
Sakramentami Świętymi , otoczona najbliższą Rodziną nasza Najukochańsza: 

PEl'GEOT J 06, 205J, 
-105 Combi 

z domu GRZELAK 
Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 1 lipca 1994 r. 

Mama, Siostra, Szwagierka, Babcia i Prababcia 
ś. tp. 

"lpL'>YLl'Ulny V:\1' 

< UU :\DF INl/EST 
"<IJ 7 l 7 Gdwi~k 

o godz. 8.30 w kościele w-i. Stanisława Biskupa w Gdańsku-Wrzeszczu. 
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 16.00 

na cmentarzu Srebrzysko. JADWIGA WANTOCH de REKOWSKA 
ul .Hialki Szluk 4 R/50 
r, I ,fax .11 .•q ti7 

O modlitewne westchnienie do Boga prosi pogrążona w żalu Pogrzeb odbędzie się dnia 1 lipca 1994 r. o godz. 13.00 
na cmentarzu Witomińskim w Gdyni. z domu JOACHIMCZVK 

żyła lat 91 
71216 Prosimy o nieskładanie kondolencji. 

Rodzina 
71254 

63082 

Dr BARBARZE PILARCZVK 

wyrai.y głębokiego współczucia z powodu śmierci 

MATKI 
składają 

Koleżanki, Koledzy 
i Współpracownicy 

WZR Sopot. 

Pani Prezes Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki w Gdańsku 

mgr ALEKSANDRZE KURZYK 

28519 

serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci 

TEŚCIO EJ 
składa 

Zarząd i Pracownicy 
WOI. 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 28 czerwca 1994 r. zmarł nagle w wieku 48 lat 

ś. fp. 

Doktor nauk fizycznych 

JERZY CZAJKO 
Adiunkt i były Kierownik Zakładu Fizyki Molekularnej 

w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Gdańskiego, 
zasłutony Nauczyciel akademicki Wydziału Matematyki 

i Fizyki, Autor licznych publikacji. 

Rektor i Senat Uniwersytetu Gdańskiego, 
Dziekan i Rada Wydziału Matematyki i Fizyki, 

Dyrekcja Instytutu Fizyki Doświadczalnej, 
Koleżanki i Koledzy 

Pogrzeb odbędzie się w dniu 4 lipca 1994 r. 
(poniedziałek) o godz. 11.00 

na cmentarzu Nowym w Tczewie 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 28 czerwca 1994 r. 
zmarła najukochańsza Mama, Babcia i Prababcia 

ś. fp. 

ANTONINA DOMICEWICZ 
Pogrzeb odbędzie się 1 lipca 1994 r. o godz. 15.00 

na cmentarzu Srebrzysko. 

Pogrążona w smutku 
Rodzina 

Mistrz Rymarstwa i Kaletnictwa. 

Z głębokim bólem i żalem zawiadamiamy, że dnia 28 czerwca zmarł mój ukochany Mąż i Ojciec 
ś. tp. 

Odznaczona przez Papieża Pawła VI Złotym Krzyżem Zasługi *Benemerentt•, 
uczestniczka Akcji 82 

Msza św. żałobna zostanie odprawiona w dniu 1 lipca 1994 r. 
o godz. 13.00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni EDWARD WERLINCi 

Urodzony w Wilnie, lat 82. 
Oficer li Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Uczestnik Bitwy o Monte Cassino. 

przez Jego Eks. Ks. Arcybiskupa Metropol itę Gdańskiego dr. Tadeusza Gocłowskiego 
z udziałem Szambelana Papieskiego Ks. Prałata dr. Hilarego Jastaka. 

U roczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 14.00 w kaplicy cmentarza Komunalnego 
w Gdyni-Witominie, gdzie jednocześn ie nastąpi powrót po ekshumacji Małżonka Leona. Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 2 lipca 1994 r. o godz. 7.30 

w kościele pw. św. Michała w Sopocie. 
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 13.00 na cmentarzu Katolickim w Sopocie. 

Wygnańcy reżimu stalinowskiego spoczną razem w pokoju 
w grobowcu rodzinnym - znów w ukochanej Gdyni. 

Pogrążona w smutku 
10253 Żona, Syn i Synowa A-1268 

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci naszego 
ukochanego Męża, Ojca i Dziadka 

ZDZISŁAW IŻYK 
Zmarł 29 czerwca 1994 r. 

Żył 57 lat 

Msza św. odprawiona zostanie 1 lipca 1994 r. o godz. 14.00 
w kościele parafialnym pw. Wspomożenia Wiernych w Rumi. 

Pogrzeb na cmentarzu Komunalnym Rumia-Janowo. 

68968 Rodzina 

W dniu 28 czerwca 1994 r. po długiej i ciężkiej chorobie 
zmarła nasza ukochana żona i Matka 

ś. fp. 

JOLANTA KOWALSKA 
z domu KĘPIŃSKA 

Pogrzeb odbędzie się w dniu 1 lipca 1994 r. (piątek) 
w kościele parafialnym we Władysławowie o godz. 14.00. 

O czym zawiadamia pogrążona w smutku 
Rodzina 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 28 czerwca 1994 r. 

zginął tragicznie nasz ukochany Mąż, Ojciec i Dziadek 

ś. fp. 

STANISŁAW GAWRON 
Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 2 lipca 1994 r. 

o godz. 10.00 w kościele NSPJ w Sopocie. 

65562 

29151 

' 

Pogrzeb tego samego dnia o godz. 11.00 
na cmentarzu Katolickim w Sopocie. 

Pogrątona w bólu 
Rodzina 

Kol. Ppłk. JERZEMU SMUSOWI 
wyrazy serdecznego współczucia z powodu śmierci 

SYNA PAWŁA 
składa 

Kadra i Pracownicy SPW Gdańsk 
i podległych Komend. 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 28 czerwca 1994 r. 
zmarł nagle w wieku 48 lat 

f fp. 

TADEUSZ NAWROLSKI 
Wybitny Archeolog, wieloletni Badacz Starego Miasta w Elblągu. 

Odszedł w pełni sił twórczych, Człowiek wielkiego serca i prawego charakteru. 
Laureat nagród Ministra Kultury i Sztuki w dziedzinie archeologii. 

Jego nieobecność pozostanie głęboką stratą dla kultury Polski i Elbląga. 

49929 

Rodzinie Zmarłego wyrazy współczucia składają 
Prezydent Miasta Elbląga 

Zarząd Miasta Elbląga 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 28 czerwca 1994 r. 
zmarł nagle w wieku 48 lat 

ś. fp. 

TADEUSZ NAWROLSKI 
Wybitny Archeolog, wieloletni badacz Starego Miasta Elb l ąga. 
Jego przedwczesna śmierć wyrwała ze środowiska elbląskiego 
zasłużonego Archeologa, Szlachetnego, dobrego Człowieka 

o niepospolitych cechach charakteru. 

49928 

Wyrai.y głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego 
składa Wojewoda Elbląski 

Zdzisław Olszewski 

Z żalem zawiadamiamy, że 29 czerwca 1994 r. zmarł nasz 
ukochany Mąż, Ojciec, Dziadek, Pradziadek, Wujek, Szwagier 

ś. tp. 

LEON RYBICKI 
lat64 

Msza św. żałobna odprawiona zostanie 4 lipca 1994 r. 
o godz. 9.00 w kościele pw. św. Krzyża, Wrzeszcz, ul. Mickiewicza. 

71227 

28659 

Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 11.00 
na cmentarzu Srebrzysko. 

Pogrążona w smutku 
Żona z Synami i Najbliższą Rodziną 

Koleżance 
BRONISŁAWIE MALECKIEJ 

z powodu śmierci 

MIŻA RYSZARDA 
wyrazy głębokiego współczucia składa 

Dyrekcja i Pracownicy 
Wojskowego Przedsiębiorstwa Handlowego 

w Gdańsku. 

Pogrążeni w głębokim smutku 
Córki z Rodzinami 

oraz Ks. Janusz 

Z żalem zawiadamiamy, że dnia 29 czerwca 1994 r. 
zmarł nasz były Pracownik Morski 

ZDZISŁAW IŻYK 
Wyróżniony srebrną i złotą odznaką 

•zasłużony Pracownik Morza•. 

Pogrzeb odbędzie s ię w dniu 1 lipca 1994 r. o godz. 14.00 
na cmentarzu Komunalnym w Rumi. 

Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie Zmarłego składa 
Dyrekcja i Załoga 

31834 PPPiH ·oalmor• S.A. w Gdyni. 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 28 czerwca 1994 r. 
zmarł były długoletn i Pracownik Polskich lini i Oceanicznych 

EDWARD SZYMANOWICZ 
Marynarz PMH 

Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie Zmarłego składają 
Dyrekcja, Emeryci i Renciści 

., oraz Pracownicy PLO. 

Pogrzeb odbędzie się dnia 1 lipca 1994 r. o godz. 12.30 

20269 

69837 

na cmentarzu Witomińskim w Gdyni. 

Koleżance 

EWIE DUBIŃSKIEJ 
wyrazy szczerego współczucia z powodu śm i erci 

OJCA 
składają 

Koleżanki i Koledi.y 
z Wydziału Finansowego 

•chipolbroku•. 

W pierwszą rocznicę śm ierci w intencji 

ś. fp. 

JÓZEFA ŻARCZYŃSKIECiO 

70254 

lekarza stomatologa 

odprawiona zostanie msza św. w koście le św. Jerzego 
w Sopocie w dniu 3 lipca 1994 r. o godz.12.30, 
o czym życzliwych Jego pamięc i powiadamia 

Żona 

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ-BIURA OGŁOSZEŃ: Gdańsk, tel.lfax 31-80-62, tel. 31-50-41 w. 209, 169; Gdynia, tel. 20-08-32; Elbląg, tel. 32-50-80, 32·70·94 
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I lipca 199~ 

Niektóre paczki Winston 25 zawierają niespodziankę. 
Wybrane promocyjne opakowania mają wydrukowane 

we,vnątrz jedną, dwie lub trzy korony. 
Dodatkowo za,vierają ulotkę ze szczegółowyn1i informacjami dotyczącymi promocji. 

Szukaj koron 
ukrytych ,v paczkach 

\Vinston 25 
aż do koi1ca lipca! 

-~ IIlSLOil 
FILTRRS 

Jeśli znajd7iesz w. swojej paczce: 
:_<:i::)_: 

-jcdmi koronę - wygrałeś zapalniczkę, 

=W.==W.= 
-dwie korony - wygrałeś parasolkę, 

-~--~--~-·-~-··-~.·--~-· 

-trzy korony - wygrałeś pięciodniową wycieczkę 

do Nowego Jorku dla dwóch osób (istnieje możliwość wypłacenia 

ekwiwalentu pieniężnego). 

Lista nagrodzonych :tostanic opublikowana w GAZECIE 

WYBORCZEJ po zakończeniu Promocji. Nagrody zostaną 

dostarczone pod adrc'; domowy laureatów. 

Oryginał zasad uczestnictwa w Promocji wraz z regulaminem 

losowania nagród złożono w biurze notarialnym w dniu 20. 06. 1994. 

Uwaga! \V konkursie nic 
mogą uczestniczyć pra-
cownicy R. J. R. T. P.. 25 Agencji Lintas oraz osoby i•ns1on 
niepełnoletnie (tj. poniżej 

18 roku życia). 

Palenie al bo zclrowie:wybór należy do Ciebie. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej. 

-TCZEW 

Hurtownia zmechanizowanego sprzętu AGD produkcji krajowej 
Kompleksowa oferta krajowych producentów w jednym mie}scu 
lodówki, zamrażarki. pralki, miksery, odkurzacze, rożna ogrodowe, kosiarki, żelazka, 
maszyny do szycia, imbryki bezprzewodowe, kuchnie gazowe ... 

• bezpłatny transport • 
• nie prowadzimy sprzedaży detalicznej K A Z D Y 

Gdynia Sdiool of Admini.stn.Uon md Business 

Pierwn• w Tr6indełde Pryw•ł•• 
~'yi.su Szkoła Admini.str.1qi i Biznesu 

w Gdyni 

PRZYJMUJE ZAPISY 
NA 3 LETNIE WYŻSZE STUDIA 

DZIENNE I ZAOCZNE 

N 
ZARZ DZA 

IERUNE 
IE I Eli G 

POCZĄTEK REKRlf'tACJl_1 LIPCA 1994 
ROZPOCZĘCIE ZA.JĘC PAZDZIERNIK 1994 

INFORMAc.JE MOŻNA UZYSKAĆ= 

CE NTRU/vl 
I N FC> RJ"'VIACV J N C> REK R LJT ACV J N E 

GDYNIA, UL- l.EGIC>NÓW 27 
TEL. 22 -W 3 42 

KO i łPLETNE 
\VYPOSAŻENIE 
ŁAZIENEK 

• kaf elk.i ścienne i podlop,,e 
• ceramika i armatura 
• kabiny i wlony prysznictwe 
• l'laDD) blaszane, akrylowe 
• alresoria dekorac1jno 

-l'IJkońrzeniowe 
• kleje i masy rugowe - ~ .§ ARDOM --- 14' 
Gdynia, ul. Św. Wojciecha 7, W 21,D.U 

~ 10. OO ,18. OO 

1990 BHU Dom System 
Gdyn1d. ul MśCIWOJa 3 . tel 2 1 70-59 1boczn;,, od Starow,eJ' k,cJI 

poniedziałek-piątek I O"' - 1800, sobota I 0 00 - 1400 

URĄTE~ 
• Bezpośredni importer 

l 

I 

• OKNA, DRZWI 
• 300 wzorów w ciągłej sprzedaży 
• KLEJE jCeresit - l 65 tys.125 kg). FUGI. LISTWY 

PCV {Thyssen. Panorama) 
ALUMINIUM /Hoog AJ System} ZAPRASZAMY W GODZ. I 0-18 

• Rolety antywtamanlowe 
• Rolety zwijane 
• żaluzje pionowe. poziome 

• Gdańsk 
ul. Chmiefna 12122 
{Bazar ·centrum') 

• Gdynia, ul. Malta 373 

TEL 23-69-14 

• Okfadziny korkowe TEL 31-42-34 we.v. 36, 37 
---- -----~---·~-~ - - ____ · 

Przedsiębiorstwo Budowlane PEBEX 

będące jednocześnie właścicielem Obiektu 

przyjmuje oferty na sprzedaż lub dzierżawę 

sklepów różnych branż w Pawilonie Handlowym 

w Gdvni-Grabówku przy ul. Mireckiego 11. -
Jeżeli jesteś zainteresowany prowadzić interes 

w tym miejscu masz szansę to uczynić. 

R-
1250 EKOLOGICZNA 

PODPAŁKA 

DO GRIUI I KOMINKÓW 

SC Johnson Polska 
6 1 608 Poznań. ul. Boranta 17 

tel./fax (061) 207 442 

Pouvkujemy dy•trył>utor6w 

Skup .. 
Mełoll Kolorowych · 

· I Makulatury 
Mledt do 35 (XX) zł 
MOSIQdZ do 20 (XX) Zł 
Brqz do 22 CXXl Zł 
Mimlnlurn do 19 (XX) 1ł 
Cynk do 7 OO> ił -· 
Stal nlerctzewno dO 7 (XX) zł 

6ł h MakUlaturo do 900 zł. -

Wnioski i propozycje przyjmuje i udziela szczeg owyc Tel./FOl< 31-46<12 

informacji Firma PEBEX Gdynia-Orłowo, ul. Szturmanów 11. iprz=~~~~~~~ 
Telefon i fax 2~-84-81. ,s1s9 <~~!~1~~~' A 

L 
INTERNATIONAL 

ARAL 
Polska 

Ais fOhrendes europaisches Mineralolunternehmen haben wir aut dem polnischen 

Markt die ersten Schritte erfolgreich unternommen. Im Rahmen des weiteren 

Ausbaus unseres modernen, hochleistungsfahigen Tankstellennetzes suchen wir 

Dynamische Immobilienspezłalisten 
Standortaquisition - Gdańsk 

Referenznummer DB 40948 

Aut der Grundlage sorgfaltiger lnformationsbeschaffung werden Sie in lhrem 

gesamten Gebiet geeignete GrundstOcke nach ARAL-Richtlinien vorauswahlen 

und in Kooperation mit unserer Zentrale bis zur Baureife bringen. Eine 

kaufmannische-juristische Ausbildung sowie Kontakte und Erfahrung im Umgang 

mit Behorden erleichtern lhnen zielfOhrende Verhandlungen mit EigentOmem und 

Genehmigungsinstanzen. 

Durchhaltevermogen und beharrlichkeit in schwierigen Verhandlungen sind 

besonders wichtige Eigenschaften fur erfolgreiche Standortaquisition. 

ARAL bietet lhnen neben einer attraktiven, leistungsbezogenen VergOtung die 

Sicherheit eines internationalen Konzernunternehmens. 

Erfolgsorientierte, selbststandige Personlichkeiten, die wegen des Kontaktes mit 

unserer zentrale in deutschland Ober gute Deutschkenntnlsse verfOgen sollten, 

wenden sich bitte schriftlich - in deutscher Sprache - an unseren Berater, der Sie 

gerne auch am Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 14.00 bis 18.00 Uhr 

unter der Telefonnummer O - 902 16 831 Ober unser Angebot informiert. 

NJSTRIĄ eaGIJM BJ.GARlo\ as <IDATlo\ CZEOiv\ 

KAZAKHSTAN POLAND ROMANIA SERBIA 

HILL International 
01-511 Warszawa 

ul. Czarnieckiego 5/1 

FRANCE GERMANY GREAT SRITAJH HUHGNIY 
~~NSWT2E!Uł)SvmH 

.1' 

• 

~, ... 
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s o 
.. Dla „DB" prosto z USA 

O: l Polonii 
z Zagłębiem 

Zanim opowiemy o powro
tach drużyn, słowo o powro
tach kibiców. Prosto z granicy 
na lotnisku w Nowym Jorku 
zawrócono dwójkę Brytyjczy-

ków, w których bagażu znale
ziono 3000 emblematów dru
żyn, Belgii i Irlandii. Dwaj nie
szczęśnicy z Wysp prawdopo
dobnie zamierzali cały ten 
kram posprzedawać, a że tego 
rodzaju działalność w czasie 
MŚ jest ściśle zabroniona, 
funkcjonariusze na granicy nie
wiele się zastanawiali i dwójkę 

\ 

Brytyjczyków natychmiast od
prowadzili do samolotu wraca
jącego do Londynu. Bardziej 
niż niedoszłych handlarzy, na 
MŚ brakować będzie na pewno 
reprezentacji Kolumbii, która 
już spakowała walizki i Kore
ańczyków, którzy o mały włos 
utarliby nosa samym mistrzom 
świata. W dalszych rozgryw-

Claudio Caniggia po zdobyciu 1500. gola w historii pi/karskich mistrwstw świata. Bramka pad/a w meczu~ Nigerią. 

Apator • Wybrzeże 

Bez Obcolrajowców? 
Ligi żużlowe nie zwalniają 

tempa. Już w najbliższą niedzielę 
rozegrana zostanie 12. kolejka, za
równo w l,jak i II lidze. Zawodm
cy Wybrzeża Rafinerii wybierają 
się do grodu Kopernika na mecz z 
Apatorcm Elektrim. 

Gospodarze zajmują obecnie 
drugie miejsce w tabeli, mając za
ledwie 1 pkt przewagi nad gdań
szczanami. Przystąpią oni jednak 
do tego meczu osłabieni brakiem 
kontuzjowanych Pera Ionssona i 
Sławomira Derdzińskiego. 

W ekipie gdańskiej nie wystą
pią zarówno Marvyn Cox, jak i 
Steve Schofield. Obaj w tym sa
mym czasie startują w półfinale na 
długim torze, w niemieckiej miej
scowości Pfarrkirchen. Kierownic
two Wybrzeża czyni starania, aby 
ściągnąć do Torunia Jiriego Stanc
la jr. 

Na pewno nie b<;dzie to łatwy 
mecz dla Wybrzeża. ,,Anioły" to 
bardzo groina ekipa, zwłaszcza na 
swoim torze. Wiele zależeć będzie 
od dyspozycji eks-torunianina Ro
berta Sawiny, który zna doskonale 
tamtejszy tor. Jeżeli ten zawodnik 
pojedzie na równym poziomie, to 
kto wie. Tak więc zapowiada się 
interesujący mecz. Kibiców, któ
rzy wybierają się do Torunia infor
mujemy, że jego początek zapla
nowano na godz. 17. 

Pozostałe pary w I lidze: Włók
niarz Częstochowa - Sparta Po!Sat 
Wrocław, Unia Tamów - Polonia 
Bydgoszcz, Unia Leszno - Moraw
ski Zielona Góra, Stal Gorzów -
Motor Lublin. 

II liga: Stal Rzeszów - Iskra 
Ostrów, Polonia Pila - GKM Gru
dziądz, CemWap Opole - Śląsk 
Świętochłowice, RKM Rybnik
Wanda Kraków, Start Gniezno
KKŻ Krosno. 

Maciej Polny 
Noc z 22 na 23 czerwca 

(czasu polsklego) •,ta nad· 
zwyczal ncz,tllwa dla H• 
wodników Houston Rockets. 
W ostatnich sekundach słód· 
mego (decydulqcego) spo· 
tkania o tytuł mistrza NBA 
nalsłynnlelszy koszykarski 
trener na świecie, Pat Rlley, 
musiał pogodzli sit z porał· 
ką swego zespołu - New 
York Knicks. Jego as atuto• 
wy, John Starki, trafił zale· 
dwie dwukrotnie na 18 nu· 
Nw I gry, w tym ani razu za 
3 pkt. (hn, spoza llnll 7,24 
m), mimo ai ledenastu pró• 
(I). nRakietyn wygrały 
90:84. 
O'Neal jeszue poczeka 

Tak wyczerpujących rozgry
wek nie ma chyba w żadnej in
nej dyscyplinie sportu (może 
poza NHL - hokejowej lidze 
amerykańsko-kanadyjskiej) . W 
regular season, trwa od listopa
da do kwietnia, 27 zespołów 
grało łącznic 1107 spotkań 
(każdy drużyna - po 82 me
cze). Potem rozpoczął się play 
off, w którym finaliści rozegra
li ponad 20 meczów. W sumie 
więc w ciągu pół roku zawo-

Odżył Boris Becker, który 
pozostał w turnieju wimble
dońskim jako jedyny Niemiec 
i awansem do półfinału powe
tował porażki swoich roda
ków. Teraz cale Niemcy sta
wiają na Borisa. Czeka go jed
nak niesamowicie trudne zada
nie. Jego przeciwnikiem będzie 
bowiem świetnie spisujący się 
na wimbledońskiej trawie 
chorwacki bombardier, Goran 
Ivanisevic, który - przypomnij
my - w ćwierćfinale uporał się 
z będącym także w dobrej dys
pozycji, doświadczonym re
konwalescentem Francuzem 
Guy Forgetem 7:6 (7:3), 7:6 
(7:3), 6:4. Chorwat przełamał 
obronę Forg eta kolejnymi 29. 
asami serwisowymi. Jak pod
kreślają agencje, Ivanisevic 
zbliża się tym samym do swe
go rekordu sprzed dwóch lat, 
kiedy zaserwował w Wimble
donie ponad 200 asów. Godzi 
się wspomnieć, że Chorwat po
bił inny rekord Wimbledonu. 
Właśnie w pojedynku z Fran
cuzem zaserwował piłkę z 
prędkością 218 km/godz. Po
przednio największą prędkość 
piłki po serwisie zanotowano 
w 1991 r. szwajcarskiemu teni
siście, Marcowi Rossetowi -
215 km/godz. rezultat ten wy
równał w br. Niemiec Markus 
Zoecke. 

„Niekiedy tenisowa piłka 
' wydaje mi się tak duża, jak pił

karska. Chyba amerykańskie 
mistrzostwa świata zainspiro
wały taką wizję u mnie" zwie
rzył się Becker reporterowi 
.,Die Welt". Ciekawe.jak poto
czy się dzisiejszy półfinał 
Niemca z Ivanisevicem. 
Głównym faworytem na 

zwycięstwo w Wimbledonie 
pozostaje Amerykanin Pete 
Sampras, który w nadzwyczaj 
łatwy sposób rozprawił się w 

dnicy musieli wyjść na parkiet 
co najmniej 100 razy! 

Ogromnego napięcia zwią
zanego z rozgrywkami praw
dopodobnie nie wytrzymał Mi
chael Jordan (podpora Chicago 
Bulls, trzykrotnych mistrzów 
ligi w latach 199 L-93), uważa
ny przez wielu fachowców za 
najlepszego koszykarza 
wszech czasów. W październi
ku ub. r. nieoczekiwanie ogło
si! on zakończenie kariery (po
tem ją wznowi!, ale w ... base
ballu). Następcę ,,Aira" upatry
wano w posiadającym ogrom
ne możliwości, 21-letnim Sha
quille O'Nealu z Orlando Ma
gie (216 cm wzrostu, 135 kg 
wagi). Jednak nieudany dla 
Shaqa tradycyjny mecz 
Wschód - Zachód w lutym 
br. wy kani, że jest on jeszcze 
zbyt mało wszechstronnym za
wodnikiem, by mógł aspirować 
do schedy po Jordanie. 

ćwierćfinale ze swoim roda
kiem Michaelem Changem w 
trzech setach i teraz zmierzy 
się w walce o finał z innym 
Amerykaninem, Toddem Mar
tinem. Ten drugi to prawdziwy 
maratończyk. Ma za sobą w 
obecnym turnieju wimbledoń
skim cztery pięciosetowe, ale 
wygrane dreszczowce, przy 
czym w ćwierćfinale pokonał 
Wayna Ferreirę z RPA 6:3, 
6:2, 3:6, 5:7, 7:5. Sampras jest 
jedynym z czwórki półfinali
stów tenisistą, który nie oddal 
pokonanym w obecnej impre
zie wimbledońskiej ani jedne
go seta. Chang o Samprasie: 
„Pete jest najprawdopodobniej 
u szczytu swej kariery. W po
jedynku ze mną nie pomylił się 
więcej niż dwa, trzy razy". 

Zatem czwórkę półfinali
stów stanowią tenisiści z elity, 
rozstawieni w Wimbledonie z 
wysokimi numerami. 

Jeśli chodzi o rywalizację 
kobiet, to trzeba podkreślić, że 
do półfinałów awansowały za
wodniczki doświadczone o za
awansowanym już wieku. W 
chwili oddawania tego tekstu 
do druku nie były mi jeszcze 
znane rozstrzygnięcia. Jakkol
wiek się losy półfinałów poto
czyły, na bardzo wysokie uzna
nie zasłużyła, obok Martiny 
Navratilovej, 31-letnia po
gromczyni Steffi Graf, czarno
skóra Amerykanka Lori Me 
Neil (20 lokata na liście ran
kingowej WT A) . Gra bardzo 
mądrze, potrafiąc do maksi
mum wykorzystać błędy prze
ciwniczek. 

Sympatykom tenisa przypo
minamy, że pula nagród w 
obecnym turnieju wimbledoń
skim wynosi 8 523 255 dola
rów, około 12 procent więcej 
niż w ub. roku. Zwycięzca 
otrzyma 517 500 , a zwycięż-

Pozytywny wpływ ... 
Mekki 

Wówczas było już oczywi
ste, że walka o najbardziej pre
stiżowy indywidualny tytuł w 
NBA - MVP (Most Valuable 
Player) rozegra się pomiędzy 
dwoma znakomitymi centrami 
- Hakeemem Olajuwonem 
(Houston Rockets) i Davidem 
Robinsonem (San Antonio 
Spurs). 

3 l-letni Olajuwon (213 cm), 
gracz rodem z Lagos w Nige
rii, przez wiele lat uważany był 
za zawodnika o wyjątkowo 
trudnym charakterze. Ciągle 
kłócił się z kolegami; zarzucał 
ponadto managerom klubu, że 
za mało mu płacą. Wreszcie, 
po podróży do Mekki (co jest 
obowiązkiem każdego muzuł
manina) w 1992 r., nastąpiła 
wyraźna zmiana na korzyść. 
„Akeem" skoncentrował się na 
grze, zyskał też przychylność 
mass mediów. 

kach nie wezmą udziału też 
,,Lwy Afryki", których zęby -
jak się okazało przy bliższych 
oględzinach - przez ostatnie 8 
lat całkowicie spróchniały. Nie 
będzie już też Egil Olsena, tre
nera Norwegii, który z humo
rem przepowiadał, że mecz je
go reprezentacji z Irlandią 
przerodzi się w prawdziwą 
wojnę (podobny styl gry) i że 
podania piłkarzy w czasie tego 
spotkania będą tak długie, że 
najlepiej będzie je się obserwo
wać spoza stadionu ... Last but 

I not least zabraknie kolumbij
skiego kibica - ulubieńca me
diów - który na plecach swojej 
czarnej koszuli, dużymi, biały
mi, wyraźnymi literami napi
sał: ,.Jestem rozczarowany. Je
stem sfrustrowany. Jestem po
niżony. Jestem Kolumbijczy
kiem". 

Prawo zadziałało nie tylko 
na granicy w Nowym Jorku. 
Także na stadionie im Roberta 
F. Kennedy'ego w Waszyngto
nie. Porządkowi usunęli z try
bun Paula O'Briana z Wirginii, 
który w czasie jednego ze spo
tkań próbował rozwinąć trans
parent z napisem ,,Ratujcie Bo
śnię!" . Nie wiadomo jeszcze, 
jaki będzie finał tego incyden
tu, ponieważ zainteresowany 
ma zamiar udać się do sądu, by 
ten przyznał mu odszkodowa
nie, za ograniczenie jego kon
stytucyjnego prawa do wypo
wiadania własnych poglądów. 
Chce on także zaskarżyć komi
tet organizacyjny, za umie
szczenie na biletach adnotacji 
zabraniającej przynoszenia na 
mecze „pewnych flag i emble
matów" jak również „uprawia
nia agitacji politycznej". ,,Ra
tujcie Bośnię!" wcale nie było 
jedynym przypadkiem. W cza
sie meczu Meksyk - Norwegia 
usunięto z trybun osoby z na
pisem ,,Zaprzestańcie zabijania 
wielorybów!" 

gms 

• 
czyni 465 000 dolarów. Dla 
porównania: gdy w 1968 r. Au
stralijczyk Rod Laver wygrał 
Wimbledon, zainkasował za 

Wczoraj z udziałem drużyn 
Zagłębia Lubin, Lecha Poznań , ,, 
Gwarka Zabrze i Polonii 
Gdańsk rozpoczął się w Gdań
sku półfinałowy turniej mi
strzostw Polski juniorów w pił
ce nożnej. 

W inauguracyjnym meczu 
Polonia uległa, niestety, na 
swoim stadionie Zagłębiu O: 1 
(0:0). Jedyną bramkę meczu 
zdobył Mariusz Achciński w 77 
min. Sędziował Tomasz Płoski 
z Elbląga. 

Polonia wystąpiła w skła
dzie: Dyszkiewicz - Kun (62 
Michalski), Gorzkowski, Ma
zur, Brzozowski (62 Czyż), 
Skierka, Jezierski, Paszulewicz, "' 
Jakubowski, Budziwojski, Bro
ner (62 Patalan). 

Gdy przedstawialiśmy na ., 
naszych łamach mistrzów ligi 
juniorów makroregionu „Po
morze" - Polonię, trener gdań
szczan, Edward Budziwojski 
stwierdził, że jest zadowolony z 
gry bramkarza i formacji defen
sywnych (obrony i pomocy), a 
sporo do życzenia pozostawia 
gra napadu. Mecz z Zagłębiem 
potwierdził w całej pełni nie
skuteczność gdańszczan w po
czynaniach ofensywnych. Za
głębie zaprezentowało się jako 
zespół lepiej zaawansowany -t 
piłkarsko i zasłużenie zainkaso
wało inauguracyjne punkty, 
choć bramka padła w okresie 
gdy zdawało się, że to poloniści 
przejęli inicjatywę. 

W drugim wczorajszym spo
tkaniu Gwarek wygrał z Le- , 
chem 2:0 (1 :O). 

Harmonogram dzisiejszych ·, 
meczów uległ zmianie (w 
Niemczech coś takiego byłoby 
nie do pomyślenia, tam termi
narz jest rzeczą świętą, u nas 
można wszystko). Oba odbędą 
się na stadionie Polonii przy uL 
Marynarki Polskiej. O godz. 16 
Lech gra z Polonią, a o godz. 
18 Zagłębie z Gwarkiem. (Wa) 

swój triumf ok. 4 tys. dolarów. 
Zmieniają się czasy, oj zmie
niają ... 

31-/etnia Amerykanka Lori McNeil z Teksasu, która 11,yeliminowala w Wimbledonie 
Steffi Graf. PAPICAF-EPA 

Dwa lata młodszy Robinson 
(216 cm) jest pod wieloma 
względami przeciwieństwem 
swego konkurenta. Spokojny, 
opanowany, w najważniej
szych momentach doskonale 
mobilizujący zespół San Anto
nio do gry. Rzadki typ koszy
karza uniwersalnego, bez za
rzutu spisującego się na każdej 
pozycji (centra, skrzydłowego, 
nawet rozgrywającego). Tego
roczny król strzelców NBA 
(przeciętna na mecz 29,79 
pkt.). 

Werdykt i pieniądze 
Ostateczna decyzja specjali

stów przyznająca tytuł MVP 
Olajuwonowi wzbudziłaby za
pewne wiele kontrowersji. 
gdyby nie fakt, iż San Antonio 
Spurs odpadli już w pierwszej 
rundzie play off (Robinson nie
wiele mógł zdziałać, walcząc 
przeciwko Utah Jazz), a Hou
ston Rockets w bardzo dobrym 
stylu wygrali ligę, bijąc po dro
dze m. in. faworyzowaną ekipę 

Phoenix Suns 
Barldeyem na czele. 

Na marginesie rywalizacji 
wielkoludów (środkowi w 
NBA mają przeważnie od 210 
cm do 231 cm wzrostu) warto 
zwrócić uwagę na poczynania 
Tyrone Bougesa, który mie
rzy ... 159 cm i występuje jako 
obrońca w pierwszej piątce 
Charlotte Homets. Przeciętnie 
zdobywał on w meczu 10,8 
pkt., a raz rzucił ich nawet 24. 

Co ciekawe ani Olajuwon, 
ani Robinson nie zarabiają naj
więcej. W ubiegłym sezonie 
skończyły się bowiem kontrak
ty czołowych zawodników -
New Jersey Nets (Derricka Co
lemana) i wspomnianych Hor
nets (Larry'ego Johnsona). Po 
długotrwałych negocjacjach 
zarabiają oni obecnie: Coleman 
- 7 ,5 mln USD rocznie (30 
mln USD za 4 Iata), a Johnson 
- 7 mln USD (84 mln USD za 
12 lat). Czy rzeczywiście nale
żą im się tak duże pieniądze? O 
tym przekonamy się w następ
nym sezonie. 

Włodzimierz Szymański 
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BARAN: W nadchodzącym tygodniu będą 
dni, w których nie będziesz mógł Baranie poskro
mić swoich emocji. Uważaj jednak - twa swarli
wość i skłonność do kłótni nie spodoba się twoim 
współpracownikom! Najlepszym lekarstwem na 
te wojownicze nastroje będzie chyba spokojna 
rozmowa z bliskimi i lektura dobrej książki. 

"'.,:;,;"*" ...... "• BYK f21 tv--:-2,-v 

BYK: Ktoś w tych dniach zrobi na Tobie 
olbrzymie wrażenie . Jednak przy nawiązywaniu 
bliższej znajomości uważaj, by nie popełnić ja
kiegoś głupstwa, którego w przyszłości miałbyś 
żałować . Zapowiada się udany wieczór w towa
rzystwie starych, wypróbowanych przyjaciół. 

BLIŻNIĘTA: Za dużo mówisz! Nie możesz 
tak - wybacz - bezmyślnie szastać słowami. Jak 
już obiecujesz to dotrzymuj słowa. W pracy nie
zwykle wysoko ocenią Cię przełożeni, poza saty
sfakcją moralną możesz spodziewać się gratyfi
kacji pieniężnej, której wielkość może przypra
wić o zawrót głowy . 

RAK: Dobra passa trwa, ale nie zawsze masz 
Raku rację i dlatego musisz zrozumieć, że nie je
steś nieomylny. Najlepsze co możesz zrobić to 
pflyznać się do błędów - droga Ci osoba bardzo 
na to liczy. Plany urlopowe powiodą się w stu 
procentach - przed Rakami bowiem ogromne 
szanse na zdobycie więcej niż sporych pieniędzy. 

?1-=•f:-22vm 
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LEW: Szczęście będzie Ci sprzyjać - możesz 
się więc wziąć za załatwianie trudnych spraw. 
Chyba już czas na podji;cie ważnej decyzji doty
czącej spraw osobistych - mila sercu osoba w 
skrytości ducha marzy o wspólnym z Tobą życiu. 

'W';f;~AN~A __ 
Ili 23VIII ·221X 

r~"'rn-~""J 'TF'l = ..... ,r .. -.,,..;.~~~.»:~:.»:,.:,&J 

PANNA: Ten tydzień upłynie na poszukiwa
niach ... przygód i nowych znajomości. Będziesz 
w doskonałym i dość frywolnym nastroju. Po 
dość intensywnych zajęciach w ostatnim czasie 
możesz, a nawet powinnaś Panno pozwolić sobie 
na odrobinę luzu i beztroskiej zabawy. 

,wevrar: 11t1v1e Nte PRZY
<APANo W C?Afł4()H tJZ/A -
łALNOIJC! KON~IRA(MJNe~ 

W AGA: Czy nie chwytasz się za sprawy, któ
rych załatwienie przekracza Twoje możliwości? 
Spokojnie Wago, bo jeśli się w porę nie wrientu
jesz w sytuacji, zabrniesz w ślepy zaułek. I po co 
ten pośpiech - lepiej jeśli więcej uwagi poświę
cisz swym bliskim, szczególnie zaś dzieciom . 

SKORPION: Aż do Ciebie nie podobne - ale 
będą w tym tygodniu takie dni. w których Twoja 
refleksyjność i zamyślenie wzbudzą niepokój oto
czenia. Wydaje się, iż głównym powodem takie
go nastroju będzie zauroczenie kimś, kto ma wie
le obaw przed zawarciem z Tobą zbyt intymnej 
znajomości. Zastanów się, czy nie jesteś zbyt na
tarczywy(a). rffl .. .. ,. .,.. .... . 
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STRZELEC: Świat jest taki piękny, a Tycią

gle się czymś zamartwiasz i niepokoisz! Czemu 
nie wybierzesz się na jakąś wycieczkę za miasto i 
nie spróbujesz pobyć trochę sarn na sam z przyro
dą? Odrobina relaksu i refleksji doskonale wpły
nie na Twój system nerwowy i pozwoli Ci opty
mistycznie spojrzeć w przyszłość. 

KOZIOROżEc: Panujące w Twoim otoczeniu 
ogólne zamieszanie. także i Tobie pokrzyżuje 
szyki. Jednak to, czym przyjdzie Ci się zająć mo
że być o wiele bardziej interesujące i dochodowe 
niż Twoje zwykle czynności. Jeśli dobrze się 
sprawisz, pochwałom i ciekawym propozycjom 
nic będzie końca. 

m• .WODNIK . . 
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WODNIK: Sprawy osobiste wysuną się zdecy
dowanie na pierwszy plan. Szczególnie początek 
tygodnia będzie obfitował w wydarzenia. Ktoś z 
dalszej rodziny może bowiem poprosić Cię o po
moc w załatwieniu pewnej bardzo ważnej sprą
wy. Choć nie masz obecnie zbyt wiele czasu - po
staraj się rozwiązać ten problem tak, by wilk był 
syty i owca cala. 

RYBY: Będziesz się czuł(a) wyśmienicie. 
Głównym powodem Twego doskonałego samą.
poczucia będzie z pewnością fakt, że masz już za 
sobą trudne decyzje, jakie musiałeś(aś) ostatnio 
podejmować. Zabaw się więc i oderwij od co
dzienności. 
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