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meczow 

o ćwierćfinał 
i Niemcy · Belgia 

(2 lipca, Chicago, goch:. 1 O.OO nanego ciasu) 

• 

Hiszpania · Szwaicaria 
( 2 lipca, Wauyngton, 22.30) 

Arabia Saud. • Szwec\a 
( 3 lipca, Dallas, 19.00) 

Rumunia • Argentyna 
(3 lipca, Pasacl.na, 22.30J 

Holandia · lr\andia 
(4 lipca, Orlando, 18.00) 

Brazylia · USA 
(4 lipca, San Francisco, 21.30) 

Nigeria · Włochy 
(5 lipca, Boston, 19.00) 

t Meksyk · Bułgaria 
(5 lipca, Nowy Jork, 22,30) 
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Będę się odwol:wal · :apowied:ial Maradona, S:anse · prawic fadne ... 
Fot. PAP/CAF · AP 

akże kontrekspertyza (próbka B) da_la ~ynik pozytywny 

u Diego Maradony i piłkarz argentynsk1 został, z powodu 

przyjmowania środka doping_ującego, wykluczony z dal-

szego udziału w mistrzostwach świata. Czołowy piłkarz teamu 

nicmicckieoo Juergen Klinsmann skomentował to tak: .,To dla §s 

nas ciężki 0w~trząt Tak cieszyliśmy się z udanego powrotu 

Maradony. z tego że jest z nami i że jest w takiej formie. I na-

gle taki szok!" (Wa) 

2 lipca, sobota, imieniny Jagody, Urbana 
3 lipca. niedziela, imieniny Jacka,A11a10/a 

I Djś brdzie bez· 
chmurnie. Wiatr slaby 
;,micnny. Temperatura 
od I O"C w nc,cy • do 

23'C wd~ien 
A. 

-~ 

Konkordat 
o konstytucil 

\De 

WAŁeSA: 

e 

Wc10ral Selm postanowił, 
h ostateuną decyilt w 
sprawie ustawy o ratyfilc:acf I 
konkordatu międ1y Stolicą 
Apostolską a RP podel•le 
po uchwaleniu nowel kon· 
stytucil, nie póinlel fednak 
nił do końca 1995 r. Pro· 
lekt ustawy 1ostał sklerowa· 
ny do Komlsll Nad1wynal· 
nej. 

Lk się ,talo, to nic powinno 
mieć m1e j~ca - pov. icdział v. ie
czorem prezydent Lech Wałi:sa 
po. przyjęciu przez Sejm 
uch\\ ały o terminie i trybie ra
t) fikacji konkordatu Wałęsa 
zapewnił. że podejmie jakieś 
!..roki w tej sprawie, na P)·tanic 
jakie, odpowiedział:,.Jcdno 
zdanie - dość komuny". 

• • • 
Senat nie przyjął sprawo 

zdania Krajowej Rady Radio
fonii i Telewizji. Jednak spra
wozdania Senat również nie 
odrzuci!. 

I 

Aby Senat mógł odrzucić 
sprawozdanie, musi być sfor
mułowany wniosek nie o przy- \ 
jęcie, jak chciała komisja, ale o 
odrzucenie. W tym celu posta· I 
nowiono pr1ekazać sprawozda
nie ponownie ~cnack1ej komisji 
kultury, ktora zebra/a si.; w tej / 
~prawic. \\'icczorcm zapaść 
miała ostateczna decyzj a. / 

• • • 

• ,,Zabiłem" · ale ... 
J:atrzymano Darlu11a Strzygł, po11uklwanego od tygo• 

dnia łołniena, kt6ry samowolnie opuścił wartownlt w na· 
si• słułby. M6wl, ie 1abił taks6wkana. Prawdopodobnie 
dllslal odkonwolowany 1ostanie cło Gdyni, 

trop uciekiniera Nadwrujący śledztwo, pro-
wpadła policja k u rator T omasz Tutur usz z 
we wsi Ada- Prokuratury Marynark i Wojen-

mo\, ka v. woj. tarnobrzeskim. nej powiedział nam, że Dariusz 

Zatrzymany miał p rzy sobie Strzyga podejrzany jest o po-

dowód osobisty i książeczkę pełnienie przestępstwa z art. 

wojskową na nazwisko Dariusz 325, par. I kodek su karnego, 

Strzyga. r-;ie znaleziono przy tzn. naruszenia porządk u wyni-

nim broni. kającego z toku służby wojsko-

I I a 
#,, --- - , .... _..,. . 

wej. We<llug prokuratora, po
stawienie żołnierzowi zarzutu 
popdnicnia morderstwa - mi
mo iż się do niego przyznał • 
jest jeszcze przedwczesne. 

Wśród kilku przyjętych 
przez policję wersj i na temat 
okoliczności zamordowania 
Czesława K. jest i taka, że 
sprawcą był zbiegły żołnierz. 

- N ie wiemy jeszcze, czy 
strzały do taksówkarza oddano 
z kbk AK l\1S o numerze ET-

r 

06444, którym dysponował 
Dariusz S. w chwili ucieczki. 
Musimy skonfrontować mate
riał dowodowy, tzn. znalezione 
na miejscu zbrodni łuski z bro
nią, którą już mamy - powie
dział Wojciech Deptuła. rzecz
nik prasowy Komendy Woje
wódzkiej Policji. - Pistolet de
zertera znaleźli policjanci ok. 
godz. 18 w okolicy Bożego Po
la, 100 mod tablicy z nazwą 
miejscowości. w oddaleniu 40 
mod drogi. Miejsce ukrycia 

Sp. z o.o. w Gdańsku 

wskazał sam dezerter. Pistolet 
nastawiony był na ogień cią
gły, z nabojem w komorze. 
Magazynek zawierał 26 poci
sków. A więc trzy wystrzelo
no. Z Instytutu Medycyny Są
dowej otrzymaliśmy wstępne 
wyniki sekcji zwłok ofiary. 
które potwierdzają, że do Cze
sława K. oddano trzy strzały . 

Tymczasem czekamy na kom
pletny protokół sekcji. 

Danusz Janowski 

• I 

Wc10rai wlec1ore111 połqc10ne kluby radnych Unii Wolno· 
id I Partii Koaserwatywnel lednomyślnłe zaakceptowały 
kanclydatvrt Tomaua Posad1kiego na stanowisko prezyden• 
ta Gdańska. 

masz Posadzki ma 32 lata, 
od urodzenia mieszka w 
Oliwie. Jest adwokatem. 
Przez ostatnie 3 lata był 

przewodruczącym Unii Demokra
tycmej w wojewódzm-ie gdańskim. 
Wcześniej działał w samorządzie 
studenckim i NZS, współtworzył 
Kluby Inteligencji Katolickiej w 
Gdmi.sku. 

mienia komunalnego. Chce też 
wprowadzić solidne. czytelne pod
stawy pr:mne przydzielania koncesji 
i zleceń od Rady I\ 1iasta omz stwo
rzyć system szerokiej konsultacj i 
istotnych decyzji z mieszkańcami 
Gdań.ska. 

Prezydent podtrzymał s we 
zdecydowanie negatywne sta
now i~ko wobec nowelizacji 

Dokońc:r;enle na str. 2 Pistolet kbk AK MS numer ET-O&J./4 ~akopany był w lesie stosunko11·0 płytko i przykryty darnią. 

W 1991 roku przez pięć mJL>sięcy 
był \\ iceprezydentem Gdańska w 
Zarządzie kierowanym przez Jacka 
Starosciaka. Nie przyjął propozycji 
prezydenta Jamroża objęcia tej sa
mej funkcji w nowym zarz.idzie. 

Radni UW 1 PK będą teraz -
przed zaplancwaną na 7 lipca sesją 
RM - zabiegać o poparcie dla kandy
datury Pusadzkiego w Zje<lno.:zeniu 
dla Ziemi Gdańskiej, ktorego wstęp
ną akceptację już posiadają. a takie 
w klubach Unii Polityki Realnej, 
,.l'<a.'v'.ego Gdań.ska„ i BBWR. 

W Sopocie, prą Grand Hot lu 

Teatr 

na plaży! 
To nie tart. Widownia, na którel iui za tyd1leń zasladq 

pierwsi wlcl1owle I scHa, na kt6rei prHI dwa miesiące 
ogląd at btdzlemy spektakle Teatru „Atelier", mleuc111 sit 
w pawilonie ustyvowa•JM na sopockie! piały • 

TUJO z plaży wchodzi się też 
do ka\\iarenki są,iadu.i4,:e3 z 
niewielką salą teatralną . 

Obiekt należy do Miejskie
go Ośrodka Sportu i Rekrea-

cji i służy jako magazyn sprzętu . Na 
czas lata wydzierżawił go jednak 
wciąż bezdomny, ale działający nie
przerwanie od pięciu już lat Teatr 
. ,Atelier''. 

Propozycja artystów brzmi: Lato 
Teatr.une Sopot ·94. Obejmuje dwie 
pozycje z dawniejszego repertuaru 
.,Atelier„ oraz dwie premierowe. Bę

dą więc „Yiddish songs", ballady -ży
dowskie w znakomitej interpretacji 
Andre Ochodlo oraz .,Kwartet", szttl

ka Heincra MiiUcra według .,Niebez
piecmych związków" Choderlosa de 
Laclosa, z nowości za~ prapremiero
wa inscenizacja dramatu George'a 
Taboriego „Weisman i Czerwona 
Twarz" oraz rewia piosenek pt. ,,Ho
pla, żyjemy". We wrześniu zaś Anna 
Elisabeth DoU zaprezentuje oryginał-

ne programy litcraclae - po niemiec
ku. przeznaczone głównie dla mlo
dzjefy uczącej się tego języka. 

T earr ,.Atelier'' nie ma już ex! daw
na stałego zespołu, wspólpracujt: z 
aktorami różnych, przede wszystkim 
trójmiejskich scen. I tak na przykład 
w sztuce Taboriego zobaczymy 
Krzysztofa Gordona, Elżbietę Mrc>
zińską i Dariusz.a Siastacz.a . 

- Podejmujemy ryzykowne paed
sięwzięcie w nadziei, ie Lato Teatral
ne stanie się stałą imprez,ą wakacyjną 
i w przyszłości poszerzy repertuaro

wą ofertę o spektakle gościnne • mó-. 
wi Andre Hiibner-Ochodlo, zało-ży
ciel i kierownik artystycwy ,,Atelier". 
Jeśli nam się nie uda -nudno. Ale nie 
zmarnujemy pieniędzy państwowych 
tylko własne oraz ftmdusze przekaz.a.. 
ne przez sponsorów. Latu Teatralne
mu patronuje Unąd Miasta Sopotu. a 
finansuje je w głównej mierze Funda
cja Wsp'Jlpracy Polsko-Niemieckiej. 

AJ, 

I Szpital MW 
i prokurator 

• I e 
Prokuratura Marynarki 

Wofennei w Gdyni od 12 
maja prowadzi śled1two w 
sprawie odmowy udllelenla 
po•ocy przez szpital pr1y 
ul. Polanki poszkodowanym 
w katastrofie pod Kokos1ka· 
ml. Zarzuca popełnienie 
pnestępstwa lekar1owl cly· 
iuraemu, Pnypomnll•Y, ie 
w wypadku 1glntło 25 
01611, 1u siedem z 50 1mar· 
ło po przewlezlHlu do 
gclauldch upl„H. 

Prowadzący śledztwo, pro
kurato r kpt. Paweł Kwapień , 

27 czerwca przedstawił leka

r zowi, pełniącemu tego tra

gicznego dnia dyżur, zarzut po

pełnien ia przestępstwa z art. 

163, par. 1 Kodeksu Karnego. 

Dokończenie na str. 2 

Fot. Maciej Kostun . 

Kupul4C produl!ty OMOUOnO 

tym 1ymbolom -
l>udowoe domy - •l• dzlocl 

19 czerwca br. wybrany do Rady 
1'1,1ia~ta. 

W swoim progmrnie "')'borc:zym 
Tomasz Posadzki podkreślał, ie za
mierza doprowadzić do ustalenia 
czytelnych, jasnych i równych dla 
wszystkich msad dotyclljCych: przy
dzielania lokali użytkowych, zleca
nia usług komunalnych, sprzedaży 

Jak się dowiedzieliśmy nieoficjal
nie, jako ewentualnych kandydatów 
na wiceprezydentów wymienia się: 
Longina Mai.cwskiego ze Zjedno
czenia dla Ziemi Gdańskiej, Ryszar
da Grudę z Partii Ko11SC1Watyw,nej i 
Andrzeja Jankowskiego z Unii 
Wolności. Kto będzie czwart)m. na 
razje nie wiemy. 

Barbara Szczep.iła 

Wcwraj wystartował Gdynia Summer Jav. Days '94 - największy na Wybrzeżu festiwal jav.owy. O godz. 1630 na ulice Gdyni 
wyruszył jav.owy samochód, z którego rampy wszystkim mieszkańcom miasta przygrywali rozbawieni muzycy. W gdyńskiej mu.szli 
koncertowej przez cale popołudnie trwał nieustający maraton jazzowy. Ale najważniejsze wydarzenie tego wiecwru miało miejsce 
w Team.e Muzycznym. Tu o godz. 20 rozpoczął się koncert głośnej polskiej grupy New Formation i pierwszej spośród światowych 
gwiazd festiwalu Gresa Osby & Street Ja::.z. Tłumy fanów oblegały budynek teatru. Biletów jednak nie ma już od dawna. Przed 
nami jeszcze dwa dni festiwalu i sporo emocji. Program sobotnich i niedzielnych koncertów publikujemy M str. 7. 

KTO o re;; m.eze PR2YClfOOZI 
f'O J;OZ!tNNIK" ?! il(IŻ !lllć/11A .' 

o 

,Ą AIICCff TO LICHO.' •. 
WRóżM /11/Ał/l 
RAC'?{ f 

Nau letnl konkurs - Pl'IJ wykol'IJSłanlu samoprr,lepnych winietek, dodawanych do wyclań 0 DB0 - fui trwa! W poniedziałek znani llędq pierwsi zwycięzcy. 

Przypominamy, że w konkursie brać mogą udział osoby, które w widocznym miejscu , na przedmiotach, pozostających ich własnością (na torbie , samochodzie, domu) nakleją winietkę „DB". Wśród nich 

rozlosujemy nagrody - dnia (wartości ok. 1 mln zł), tygodnia (ok. IO mln zł) i miesiąca (ok. 100 mln zł) . Zdjęcia - robione przez fotoreporterów „DB" lub uczestników konkursu (mogą przysłać jedno w 

miesiącu) - muszą być wykonane w taki sposób, by ustalenie tożsamości właściciela było możliwe . 

Identyczny konkurs trwa w redakcji „Wieczoru Wybrzeża". Biorąc udział w obu konkursach zwiększa się szansę na zdobycie cennych nagród. © Copyright by „Prasa Gdańska, czerwiec 1994 
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Neopopiwek 

Od wczoraj 
Prezydent podpisał w czwanek usta- I 

wę neopopiwkową. Od wczoraj w oke>
ło 6 tys. przedsiębiorstw obowiązują 
ograniczenia placowe. O nieodpisywa
nie ustawy Z\\onicila się do prezydenta 
,,Solidarność". 

Ustawa neopopiwkowa obowiązuje 
przedsiębiorstw.i państwowe, komunal
ne i spółki, w których pań,1Wo ma co 
najmniej 80 proc. udziałów. Za nadmier
ny wzrost plac ustawa przcwiduje sank
cje. Jeśli przedsiębiorstwo przekroczy 
wyznaczony limit, to za każdą złotówkę 
będzie mll\ialo zapłacić I ,5 zł kary. 

Zdaniem związków zawodowych 
„Solidarności" i OPZZ ustawa będzie 
działać wstecz karząc za podwyżl-1 
wprowadzane w okresie, gdy nie obo
wiązywała. Przy określaniu limitów bę
dą brane-wynagrodzenia z ostatnich 
1rz.eeh miesięcy. bmk 

ŚWIAT 
PALESTYNA 

.,. Przywódca Orgaruza..:ji 
Wyzwolenia Palestyny Jaser 
Arafat wstał entuzjastycznie 
powitany przez tysiące Pale
styńczyków, kiedy wczoraj 
pr:.:ybył do Strefy Gazy. Po 
raz pierwszy od 27 lat stanął 
na ziemi palestyńskie]. 

NIEMCY 
• Wczoraj został zaprzy 

sięźony nowy, siódmy prezy
dent Republiki Federalnej ,, 
60-letni Roman Herzog. Uro 
czystość odbyła się w berlin
skim Reichstagu 

ROSJA 
• Wyciek radioaktywny z 

silosów zawierających mate
riały radioaktywne, znajdują 
cych się na Kamczatce 'nic 
zagraż..t miejscowej ludności 
- orzekła komisja rosyjskich 
inspektorów wysłana na 
micj~::c wypadku. 

._ Na 96. kilometrze szo 
sy Kijowskiej dokonano w 
czwartek zamachu na Władi 
mira Żyrinowskiego, prLewo
dniczącego Liberalno-Demo
kratycznej Partii Rosji 
podała służba prasowej 
LDPR. 

W rcwltac,e aktu terrory
stycznego napisano w 
oświadczeniu - powai.nic ran
ni zostali ochroniarze Żyri 
nowskiego, generał KGB W. 
Kostiutkin i pułkownik W 
Borczenko. Ranni zostali tak
że kforowcy '. Jeaen i' napast
nikow 1.ginąl na miejscu. in 
nym odebrano cztery automa
ty 

Władze zdementowały te 
rewelacje. 

.,. 64-letnia córka Leonida 
Breżniewa - Galina - po raz 
czwarty chce ~tanąć na ślub
nym kobiercu - tym razem jej 
wybrankiem jest 29-letni 
przedsiębiorca z prowinCJt, 
zajmujący się drobnym bi
znesem w Moskwie 

Przyszła panna młoda, sły 
nąca z bardzo bujnego życia 
erotycznego w czasach, gdy 
tata zajmował najwyższe sta
nowisko w państwie na razie 
przebywa w stołecznej klini
ce leczenia alkoholizmu. 
gdzie jest ostatnio regular
nym gościem. 

Straiackie sztandary 

I t I si a 
W piątkowe południe, na oczach spacerufących turystów I 

zaprouonych gości, gdańscy straiacy otrzymali honorowe 
sztandary. Aby udowodnić, ie są Ich godni, polarnicy 1orga• 
nl1owali krótki pokaz swoich umlelętnoścl. • 

retckstcn1 do uhonorowania Gdańsku i jednostka Ratowniczo -
gdańskich strażaków jest Gaśnicza nr 1 z Wrzeszcza. Ko-
135 rocznica powstania w mendant gdańskich sJrażaków, st. 

Gdańsku Zawodowej Straży Po- bryg. Czesław Mierczyński opo-
żamcj. ,J.,udzie od ognia", bo tak wiadając o strażackich tradycjach 
ich pi7.ed wiekami nazywano, byli przypomniał też o kłopotach, cho-
oczywiścic wcześniej. Pierwsza ciażby o brak.u pieniędzy nadokoń-
znana, kompleksowa ordynacja czeniestanicywOliwie. 
przeciwpożarowa miasta Gdańska Największe zainteresowanie 
pochcxizi bowiem z 1665 roku. wzbudził na Długim Targu niety-

. Strażacy z zaproszonymi gość- powy maszt sztandarowy. Biało-
rni, m. in. Pawłem Adarrowiczem, czeIWona flaga powiewała bowiem 
przewodniczącym Rady Miasta na ... strażackiej drabinie wysunię-
Gdańska i Marią Małkowską, tej na wysokośćokoło20metrów. 
członkiem 2.arządu Miasta, spotka- Dużo radości, szczególnie naj-
li się w Bazylice Mariackiej. Po młodszym, sprawiły strażackie po-
mszy przemaszerowano na Długi kazy. Na Motławie między Wyspą 
Targ, gdzie metropolita gdański ar- Spichrzów a Ołowianką, śmiglo-
cybisk'Up Tadeusz Gocłowski po- wiec ratunkowy i okręt „Strażak -
święcił stra?..ackie sztandary. Otrzy- 4" symulowały akcję ratunkową. 
mały je z rąk księdza prd.lata Hm- ,,Ewakuacja rarmego" przebiegała 
rykaJankowskiego i starszego bry- nadzwyczaj sprawnie. Miejmy 
gadiera Jerzego Michałowskiego, nadzieję, że nie tylko dlatego, ż.e 
dyrck1ora Krajowego Ośrodka Ko- pogoda była wymarzona, a akwen 
ordynacji Ratownictwa, Komenda wyjątkowo spokojny... . . . 
Rejonowa Straży Pożarnej w Artur K1e!bas1ński 

• u1ę ••• 
Dokończenie ze str. 1 
ustaw dotyczących aborcji, za

powiadając ich „błyskawiczne" za
wetowanie. Jednocześnie dał do 
zrozumienia, że odrzucenie jego 
weta przez Sejm mogłoby pocią
gnąć ,jednodniową abdykację" -
wzorem króla Belgów Baudouina -

lub nawet rezygnację z prezydentu
ry. 

Wiosną 1990 r. król Belgów 
Baudouin I abdykował na jeden 
dzień, aby nie podpisoc ustawy do
zwalającej na aborcję. (Ustawa we
szła mimo to w życie). Papież Pa
weł II wyraził uznanie dla postawy 
króla Belgów. (PAP), srnk 

Nowa wizia humanistyki 

Maria Janion 
u honorovVa na 

la stworzenie nowej wlzll humanistyki, a zwłaszcza za 
dzieła o romantyzmie, senat Uniwersytetu Gdańskiego 

' nadał profesor Marii Janion tytuł doktora honoris causa. M aria Janion napisałam. in. ,,Gorączkę romantyczną", 
,,Romantyzm. Studia o ideach i stylach", ,,Romantyzm, 
rewolucję, marksizm", które dzięki atrakcyjności myślo

wej i stylistycznej zdobyły popularność i uznanie daleko poza ści
słym kręgiem polonistów. Dziś, ktokolwiek wypowiada się o ro
mantyzmie, nawiązuje do tej wizji epoki. jaką stworzyła Janion. 
Zjawiska takie jak prometeizm, maksymalizm etyczny. metafi
zyczny niepokój nurtujące romantyków stają się dzięki niej ważne 
i przejmujące dla współczesnego człowieka - napisał, oceniając 
dorobek Janion, Henryk Markiewicz. 

Osobno należy wymienić kilkutomową serię studiów, szkiców, 
dyskusji i utworów literackich pod tytułem „Transgresje", której 
głównym redaktorem i współautorem jest Maria Janion. Przedsta
wiono tu różne formy przekraczania norm społecznych i obycza
jowych, konwencji, ról i stereotypów jako wyraz wzmożonej 
wrażliwości i obrony osobowości przed alienacyjnymi silami cy
wilizacji. 

Jest profesor Janion również świetnym pedagogiem. Za „janio
nistów" uważani są tacy badacze i krytycy literatury jak na przy
kład Alina Witkowska, Marta Piwińska, Małgorzata Cermińska, 
Józef Bachórz, Stefan Chwin czy Stanisław Rosiek. 

Uroczyste wręczenie dyplomu doktora honoris causa dla Marii 
Janion zaplanowano na pażdziemik. 

ok 

UG + słupska WSP? 

Dokoilc1Hlo H dr. I 
Mówiąc krótko - lekarz złamał 

przysięgę Hipokratesa. 
- Ofiary wypadku, na oouek nieu

dzielenia im pomocy pizez 7 Szpital 
Marynarki Wojennej narażone zosta-

Może 
na koncert? 
Monika Sikorska·Wojtacha 
Dziś o godz. 15 w Sali Białej 

Ratusza Głównego Miasta grać bę
dzie pianistka Monika Sikorska
Wojtacha. Koncert odbywa się w 
ramach trwających w dniach od 1 
do 8 lipca w Gdańsku Ogólnopol
skich Warsztatów Pianistycznych 
dla uczniów szkól muzycznych, 
którzy w ostatnim czasie zdobyli 
czołowe nagrody w konkursach 
pianistycznych. W niedzielę o 
godz. 12 w Kawiarni „Parkowa" w 
Jelitkowe grać będą uczniowie Pań
stwowej Szkoły Muzycznej stopnia 
podstawowego i licealnego w 
Gdańsku. 

Chór UG 
W niedzielę o godz. 16 w Ratu

szu Głównego Miasta wystąpi Chór 
Uniwersytetu Gdańskiego pod dy
rekcją Marcina Tomczaka. Zespól 
zaprezentuje utwory zaczerpnięte z 
folkloru kaszubskiego, muzykę pol
ską, utwory romantyczne i negro 
spirituals. Koncert będzie próbą ge
neralną przed wyjazdem chóru na 
XII Międzynarodowy Festiwal Mu
zyki Chóralnej w Cantonigros kolo 
Barcelony, na który gdański zespól 
zakwalifikowany został jako jedyny 
reprezentant Polski. 

Fani Hasełbock w Oliwie 
Hans Haselbock, austriacki 

organista, profesor gry na tym in
strumencie w Wyższej Szkole Mu
zycznej w Wiedniu, który grai w 
ostatnią środę Bazylice św. Miko
łaja z Państwową Filharmonią Bał
tycką pod dyrekcją Przemysława 
Stanisławskiego w ostatnim w tym 
sezonie koncercie, wystąpi po raz I 
drugi jako solista. Jego recital 
odbędzie się dziś, o godz. 20 w Ka
tedrze Oliwskiej. Koncert ten orga
nizuje sopockie towarzystwo ubez
pieczeniowe „Hestia Insurance" z I 
okazji swojego jubileuszu. Wstęp 
wolny. 

Koncert młodości 

e 
ly na niebezpieczeństwo utraty życia i przesluchujemy w charnkte17.C świad-
zdrowia - stwierdzi! prokurdtor. ków pokrzywdzone osoby, które 2 

Jak nas jednocześnie poinformo- maja !X)dróżowaly autobu= PKS -
wal - podejrzany nie przyzna je się do dodał. 
popełnienia zarzucanego mu prze- Zdaniem kpt. Kwapienia, komple-
stępStwa. - Obecnie sprawdzamy linię towanie mat_eriału dowodowego po--

owa do końca lipca. Dopiero po wni
kliwej analizie dokumentów prokura
tura zdecyduje, czy skierować akt 
oskarLCnia do sądu. 

Dariusz 1 ano wski 
obrony podejrzanego, jak również ,dl-*,~ł-' _ -------

iedy 3 maja, dzień po tragedii pcxl Kokoszka- obrony narodowej. Otrzymał go również s7.ef prokura-
mi, lotem błyskawicy obiegła Trójmiasto wia- tury Marynarki Wojennej, kmdr Konrad Hankiewicz. 
dość, iż szpital Marynarki Wojennej nie - Komisja stwierdziła, że w dniu katastrofy szpital 

udzielił pomocy poszkodowanym w katastrofie, =z- był organizacyjnie przygotowany do udzielenia pomo-
nik prasowy MW, por. Janusz Walczak tłumaczył cy rannym, z wyjątkiem głównego bloku operacyjne-
wówczas: - 25 kwietnia na Oddziale Intensywnej Tera- go i Oddziału Intensywnej Opieki Medycmej, na któ-
pii m1lllł pacjent, u którego pcxlejrzewano zgorzel ga- rych podejrzewano występowanie bakterii beztleno-
wwą. Dopóki nie otrzymaliśmy z Akademii Medycz wych - mówił nam płk Wiesław Rozbicki, ówczesny 
nej wyników badań wycinków, szpital był wyłączony =znik prasowy MON. - Nie potwierdziła jednak za. 
z dyżurow, nieczynne były bloki operacyjne. Nie mo- rzutów, ż.e szpital kategorycznie oomówił przyjęda po-
gliśmy ryzykować przyjmowania poszkodowanych, szkodowanych. Twierdzi! również, co zostało wy-
kiedy były podejrzenia, że na oddziałach mogą być szczególnione w rdJ)Orcie, że decyzja przyjęcia ran-
bakterie beztlenowe, szczególnie agresywne przy nych, pcxl nieobecność komendanta szpitala i jego za-
otwartych ranach, mogące w krótkim czasie doprowa- stępcy, leżała w gestii lekarza dyżurnego. - Dopiero 
dzić do tragicmych w skutkach zakażeń organi.nnów. jednak po 40 minutach, kiedy ranni znale:ili się w in-
Bylby to zupełny brak odpowiedzialności ze strony dy- nych klinikach, zarządzi! włączenie szpitala w akcję ra-
żurujących lekarzy. towania poszkodowanych. 

Pracownicy szpitala byli zbulwersowani oficjalnym Bardw ostrożny w ronnowie z reporterem był pro--
stanowiskiem rzecznika. - C'ĘŚĆ bloków operacyjnych kurator Hankiewicz. - Z jednej strony odpowiedzial-
byla czynna i moi.na było włączyć się do ratowania ność spada na lekarm dyitunego, który ociągał się z 
ofiar tragedii, tym baniziej, że już w piątek, przed tra- wydaniem decyzji przyjęcia rannych, z drugiej - wie-
gicznym poniedziałkiem, operowaliśmy pacjentów - my, że istniało w szpitalu niebezpieczeństwo zakażenia 
mówili, pragnący zachować anonimowość lekarze i bakteriami beztlenowymi. 
pielęgniarki. Śledztwo owa. Jeż.eli linia obrony lekarza dyżurują-

Emocje rosły. Coraz gęstsze chmury gromadziły się cego feralnego dnia w szpitalu MW nie będzje przeko-noo Polankami. Dowódca Marynadd. Wojennej powo- nywująca i prokurator wniesie przeciwko niemu akt 
łał, pcxl przewodnictwem kontradmirała mgr. Jerzego oskarżenia do sądu, grozi mu kara pozbawienia wolno--
Buczmy - szefa Służby Zdrowia Sztabu Głównego ści od 6 miesięcy do pięciu lat. 

Elżbieta Przewoźniak WP, komisję, która miała pn.eanalizować wszystkie 
fakty. Jej raport już 6 maja trafił na biurko ministra 

NATO w Gdyni 
Wczoraj zawinęło do Gdyni 

sześć okrętów Niderlandzkiej Kró
lewskiej Marynarki Wojennej. Jest 
to już druga wizyta jednostek ho
lenderskich w naszym kraju. Przy
płynęło 220 osób, w tym 15 kobiet. 
Bazą macierzys1ą okrętów jest Der 
łielder. 

Przypłynęli saper 
Podczas czterodniowego pobyru 

w Gdyni odbędą się wspólne pol
sko - holenderskie ćwiczenia w po-

szukiwaniu i niszczeniu min, strze
lanie artyleryjskie i ćwiczenia w 
manewrowaniu przy użyciu sygna
łów. Przy Skwerze Kościuszki za
cumowały dwa wyławiacze min -
trałowce klasy „Dokkum" i cztery 

Pomóc kolegom 
Z.Organizowana po raz pieiwszy 

prlez Związek Polskich Artystów 
Plastyków aukcja dziel sztuki miała 
cel charytatywny - zasilenie ka,y so
cjalnej związku. Wielu artystom -
starszym, chorym, którzy nie mogą 

licytowano obr.izy olejne, ak."Wa
rele, pa.stele, grafiki, rz.eżby, cerami
kę, patchworki, tkaniny jedwabne, 
hafty wełniane, gobeliny. biżuterię. 

ścigacze - niszczyciele min klasy 
,,Alkmaar". 

Wszystkie jednostki udostępnio
ne będą zwiedzającym jutro między 
16.00 a 18.00. Holendrzy odpłyną z 
Gdyni w poniedziałek rano. (mrz) 

Najwyższą ct;nę osiągnął obraz 
prof. Kazimierza Srankiewicza „Wio
lonczela i Kontraba.w", chociaż re 
względu na społecm/ cel aukcji była 
to rena ban:lzoniska- 10 mln. zł. 

Młodzieżowa Orkiestra Symfo- I pracować taki fundusz może pomóc 
niczna Bydgoskich Impresji Mu- w trudnych sytuacjach życiowych. 
zycznych pod dyrekcją kierownika J Dnęki ogromnemu wkładowi bezin-
artystyczneg<? ork1est~ Grzegorza teresownej pracy pań: Stefani Krzy-
Sutta w:y:stąp, w n1edz1elę_ o godz. żanowskiej Doroty Krzyżanowskiej, 
17 w sali Opery BaltyckieJ. Solistą ' , . / koncertu będzie 14-le!lli Maciej . Mag~eny .Ksarew1cz .. ~gmmadzo

, Buczkowski. regoroczny laureat 1 I no n~ aukcJI bardzo duzo dobry~~ 
Nadbałtyckiego Konkursu Młodych I pr.c 1 wiele ~ych nazwisk. Artys.:1 
Skrzypków w Gdańsku. Orkiestra I ofiarowali SWO.Je dzieła po niskich cc-

Większym zaiteresowaniem cie
szyły się małe formy: pełne wdzięku 
ceramiki Katan.yny Konieczrej, grn
fiki Eleonory Baryłko, Henryka Mą
drawskiego. Cezarego Paszkow,kic
go. 

Zarząd Okręgu ZPAP planuje dal
sre aukcje społeczne, organiwwane 
co 2-3 miesiące: na dom d7Jeci upo
śledzonych w Gdańsku, jest otwarty 
na inne propozycje, ale głównym ce
lem pozostaje za,i\enie fundusm so
cjalnego i niesienie \X)mocy kolegom 
znajdującym się w trudnej sytuacji 
materialnej. 

liczy 85 osób, najstarszy uczestnik nach, aby zachęcić do tej inicjatywy, 
ma 21 lat, najmłodsza jest 9-letnia pobudzić środowisko, zainteresować 
Szwedka. aukcją poważne firmy, menadżerów, 

Muiyka salonowa marszandów. Lokal na aukcję uży-
w niedóelę, o godz. 12 w czyło Towarzystwo Przyjaciół Sopo-

Palacu Opatów w Oliwie odbę- tu i licytacje toczyły się w milej, nie-
dzie się koncert pt. ,,Muzyka wymuszonej atmosferze Dworku Sie-
salonowa" w wykonaniu Ze- rakowskich, dzięki sponsorom gości 
społu Państwowej Opery Bal- częstowano szampanem i ciasteczka-
tyckiej „Serenada" . N a pro- mi znanych na wybrzeżu firm cukier-
gram złożą się: walce, sercna- niczych, a sr,ólka ,,Prz.ekaz", oo każ-
dy, marsze, polki, muzyka cy- de li ob doda gańska. J(oncert J:>Oprowadzi . go wy ·cytowanego razu -
Barbara Zurowska-Sutt. wala piękny album ,,SOPOT'. 

I , 

·KRAJ "'"'"'.,,....--

• N ajbarc1z1ej popular
nym kandydatem na urząd 
prezydenta RP jest Aleksan: 
der Kwaśniewski, którego 
popiera 19 proc. responden
tów czerwcowego badania 
Centrum Badania Opinii Spo,
łecznej. Drugie miejsce zaj
muje Waldemar Pawlak (12 
proc.). trzecie „ Lech Wałęsa, 
popierany przez 8 proc. bada
nych. Liderowi SLD respon
denci CBOS dają największe 
szanse na zwycięstwo - 2& 
proc. ankietowanych uważa, 
że to on wygra wybory pre
zydenckie. 

• II ratę podatku trans
portowego tzw:· drogowego 
można płacić do I 5 września 
br 

• Od l lipca wszystkie 
samochody powinny być zao
patrzone w przenośną gaśni
cę, zawierając.ą min. I kg 
środka gaśniczego, mającą 
atest Centrum Naukowo-Ba
dawczego Ochrony Przeciw
pożarowej. 

.,. W samochodach pr)' 
watnycb apteczki nie są obo 
wiązkowe. 
... WARSZAWA 

• Szef rządu francuskie
go, Edouard Balladur, po 
spotkaniu delegacji rządo
wych Polski i Francji, powie
dział, że Francja popiera dą
żenie Polski do integracji z 
Unią Europejską. ale z jej 
punktu widzenia jest rzeczą 
przedwczesną, by dyskuto
wać na temat konkretnej dat) 

1 przyłączenia się Polski do 
UE. 

.,. Na 7 lat pozbawiema 
wolności oraz 8 lat pozba
wienia praw publicz.nych ska
za! Sąd Warszawskiego 
Okręgu Wojskowego Marka 
Zielińskiego. b majora 
MSW. oskarżonego o 
szpiegostwo na rzecz radziec
kiego, a później rosyjskiego 
wywiadu wojsk.owego.•Jest 
to pierwszy po wojnie przy
padek skazania obywatela 
polskiego za szpiegostwo na 
rzecz b. ZSRR lub Rosji. 

• Dyrektor Federalnego 
Biura Śledczego, Louis Fre
eh, jest pod wrażeniem tem
pa. z jakim polski rząd przy
gotował nowe przepisy pra
wne, ułatwiające walkę ze 
zorganizowaną przestępczo
ścią. Na zakończenie dwu 
dniowej wizyty w Pobce 
Fn>eh opowiruział si,; za ·;jak 

nll}SZ) bsZ} m 'Ot\< arr.:It:m bru 
ra łącznikowego FBI w Wa:r.
szawic. Dodał. fo polski par
lament uczyni! więcej w krót 
kim ci.asie dla wprowadzenia 
tych przepisów niż amery· 
kański, któremu zabrało to 25 
lat. 

• Wiceminister rolnictwa 
t gospodarki żywnościowej. 
Jerzy Pilarczyk, zdementował 
pojawiające się ostatnio opi
nie, w których sugerowano, 
że wprowad.lenic opiat wy-
równawczych wywołało 
wzrost cen mięsa je 

• e a ••• y dwo·e chcia o 
I Scieżki samowo ki 

._ Błąd kontrolerów w sa
molocie wczesnego ostrzega
nia AWACS był powodem 
katastrofy w Iraku w kwiet
niu br., kiedy to dwa amery
kańskie myśliwce F-15 omył
kowo zestrzeliły własne śmi
głowce „Blackhawk", powo 
dując śmierć 26 znajdujących 
się na ich pokładzie osób. 

Senat Uniwersytetu Gdańskiego pozytywnie wypowiedział sit w ,prawie pnyłączenla 
Wyiszel Szkoły Pedagogiczne! ze Słupska do UG. Pod pewnymi l•flaak warunka•I. 

ników słupskiej uczelni, ani 
polityków. W sprawę obrony 
autonomii szkoły zaangażowali 
się słupscy i koszalińscy parla
mentarzyści i samorządowcy, 
którzy w planowanej fuzji zda
ją się wietrzyć kolejny przejaw 
tendencji centralistycznych, 
charakterystycznych dla posu
nięć obecnego rządu. Władze 
tamtejszej uczelni zadeklaro
wały gotowość samodzielnej 
realizacji programu napraw
czego, zmierzającego przede 
wszystkim do uzupełnienia 
braków kadrowych. Odwołany 
został rektor prot Stanisław 
Łach, postrzegany jako zwo
lennik związków z Gdańskiem, 
a jego miejsce przed trzema 
dniami zajął prof, Stefan Ru
dnik:, zdecydowany autonomi
sta. 

Jak powiedział rektor UG 
prof. Zbigniew Grzonka. na 
uniwersytecie spoczywa odpo
wiedzialność za stan szkolnic
twa wyższego w regionie. Aka
demickości Słupska nie da się 
utrzymać, dysponując wyłącz
nie miejscowymi siłami. Dzię
ki fuzji można natomiast nie 
tylko zachować istniejące kie
runki studiów, lecz również 
utworzyć nowe, takie jak admi
nistracja i zarządzanie, które 
silą faktu nie mieszczą się w 
strukturze Wyższej Szkoły Pe
dagogicznej. Zdecydowanie ta
niej natomiast jest dowozić na
uczycie I i akademickich do 
Słupska niż kształcić setki no
wych studentów w Gdańsku, 
tym bardziej że uniwersytet 
wyczerpał już możliwości 
zwiększenia liczby miejsc. Tak 
więc jeżeli Sejm wyda stosow
ną ustawę, do połączenia obu 
uczelni dojdzie najpewniej zi
mą przyszłego roku. 

Zl
iegnięcie się c.;wart- ki 
O)\'.ej .. t.el~wiz}jnej o em re~rw ,,'~ ..... wego pro1ekc11 filmu „Sa- ł\, 'I\ 

mowo/ka" Feliksa Falka, z ' , ~~·"---,.,..-'---=-. . ~· 

MAURETANIA 
.,. W Katastrofie samolou 

lmii mauretańskich typu Fok
ker F-28 zginęły 94 osoby, a 
eicdcm przeżyło. Samolot 
roztrzaskał się na lomisku Ti
dżikdża w czasie podchodze
nia do lądowania w burzy 
piaskowej. Po katastrofie Air 
Mauretania posiada już tylko 
jeden samolot 

JC 

ma zostać 
-• •-przekształco

na w filię 
uniwersytetu, lecz jej studenci 
będą mieli prawo kontynuowa
ni a rozpoczętych studiów, 
MEN pokryje wszelkie koszty 
transformacji i zagwarantuje 
środki inwestycyjne na budowę 
kampusu uniwersyteckiego w 
Gdańsku. Ostateczna decyzja 
w sprawie uczelnianej fuzji na
leży teraz do Sejmu RP. 

Utworzona przed dwudzie
stu pi<;ciu laty WSP zatrudnia 
czterech tytularnych profeso
rów i kształci ponad 3800 stu
dentów. 1700 spośród nich 
kontynuuje naukę na studiach 
dziennych, 2100 na zaocznych. 
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Obrońców Westerplatte 5, prezes Yann Gontard. dyr. Małgorzata 
Maziarz-tel. 82-30-68, fax 82-30-67. 

I.Galu 

Zgodnie z najnowszymi wy
tycznymi MEN proporcje te 
powinny wynosić 1:1. Jak nas 
poinformowano w UG, wszyst
kie wydziały WSP mają kate
gorię „C", która jest przedo
statnim stopniem w klasyfika
cji Komitetu Badań Nauko
wych. Od oceny KBN z kolei 
zależy wysokość sum przezna
czonych na prace badawcze. 
Niektóre kierunki, a wśród 
nich filologia polska, straciły 
status studiów magisterskich, 
co spowodowało znaczący spa
dek zainteresowania nauką na 
WSP wśród jej studentów i 
ewentualnych kandydatów. Jak 
dowiadujemy się nieoficjalnie, 
NIK wykazał złą gospodarność 

W ,,Dzirnnil-u Bałtyckim" z dnia 22 
czerwca 1994 r. ukazała się notatka pra
sowa infoonująca Czytelników, iż Wy
dzial Gospcxjan:zy Są:111 Wojewódzkie
go w Gdańsku oddalił wniosek spółki 
„Technorem" domagającej się uchylenia 
ugody ,.z,iwartej przez gdański »Uni
mor« z jego wierzycielami". 

W dalszej <,7.ęŚCi. tekl.11.I znalazły się 
informacje, iż Sąd na posiedzeniu nie
jawnym uznał. iż rewizja nie ma pod
staw merytorycznych, a zatem odrzucił ją. 

'upno/sprzedaż \W zł) 
kurs z wczoraj) 

NBP 
(kurs 

oficjalny) 

i nadużycia finansowe na 
WSP, co skończyło się odwo
łaniem ze stanowiska dyrektora 
administracyjnego uczelni. Mi
nisterstwo, reprezentowane w 
tym wypadku przez podsekre
tarza stanu Kazimierza Przyby
sza, uznało sytuację za bardzo 
trudną i wymagającą natych
miastowych zmian. 

Ministerialna propozycja 
włączenia WSP do UG przypa
dła do gustu studentom uczelni 
nazywanej ironicznie „Sorbo
ną", dla których dyplom Uni
wersytetu Gdańskiego przed
stawia zdecydowanie wi<;kszą 
wartość niż cenzus wyższej 
szkoły. Koncepcja nie zyskała 
jednak akceptacji ani pracow-

,,Unhnor bęclsie płacie" 

Sqd pros uie 
Powyższa infonnacja pt nieścisła i 

wprowadza w błąd Czytelników co do 
stosowanej przez sąd procedury. 

Rewizja rw.poznana ro.lala meryte>
rycznie (nie i.aś odrzucona, co może na
st.1Pić z przyczyn formalnych), w dniu 7 
czerwca 1994 r. przez Sąd Wojewódzki 
IX Wydział Gospodarczy na rozprawie, 

która w myśl obowiązujących przepi
sów jest jawna i postanowieniem z dnia 
1606.94 r. oddalona z braku uzasadnie>
nych podstaw. 

Skutkiem tego postanowienie Sądu 
Rejonowego stało się pr.iwomucne. 

Rl:amlffil"'.IS,µ,Wo~wG:msku 
~E""1ira)(u! 

NOTOWANIA 

.,Max" 
Gdańsk 

150/160 

$ 

150/160 

Londyn 
I dolar 

kurs średni 

Aleksandra Krasucka 

Odpust 
w Matemblewie 

W niedzielę o godz. 12 w sanl-tua
rium Matki BożcJ Brzemiennej w 
Gdańsku Maternblewie cxlprawiona 
wstanie msza św. pontyfikalna pod 
przewodnictwem ks. an:yb. Tadeusza 
Gocłowskiego. Tegoroczna uroczy
stość odpustowa bętl!Je miała s:1,;7e

gólny charakter w związku z awają
cym Rokiem Rcxiziny, czego wyra
zem będą m.in. złożone w czasie 
ms.zy św. przyw.x:zcnia duchowej ad
opcji dzieci pocz.ętych. 

:am1eszcwnym we wczoraJ-
szym numerze „DB" artykułem na ten sam temat (i pod tym samym tytułem , co 
film), stało się okazją do licznych sporów, tvm bard"iej, że akurat wc"oraj oglo
szano komunikat o schwytaniu żołnierz.a kilka dni temu zbiegłego z koszar w 
Demptowie. 

W tocwnych dysputach, którym miałem sposobność przysłuchiwać się za
równo w redakcji, jak i w tramll'aju, jak i w kolejce na poczcie - jeden z wysu
wanych wątków powtarza/ się z zadzill'iającą regularnością. Niektórzy cabiera· 
jący głos próbowali film z lekka bagateli;:,ować, twierdząc, że Falk w swoim 
scenariuszu mocno pr„esolil, gdyż 11• życiu (czyli w koszarach, subtelna róinica) 
tak źle to ... nie jest. Trzeba powied:ieć, że optymizm rwrodu nie opu.szcza. Może 
między innymi dlatego, ~e parę lat temu widmo kos;:,arowego drylu zaczęło się 
od nas oddal.ać, a ludzka pamięć nie sejfuje tak precyZ}jnie, jak komputer. Do· 
brze to, q ~le1 - to jut całkiem inna para kaloszy. Będąc przy glosie. opowia
dam się za spektaklem Falka. A jeślibym mial ;:,glas;:,ać jakieś krytyc-:Jłe uwagi, 
to mawilbym wręcz o niedosycie.jaki ekranowa „Samowolka" 1dudzać może. 
Albowiem mó;;gowy pustostan negatywnych bohaterów lego utworu dość daleki 
jesl od ich bra111ich wojsko»ych dusz z innych armii i z innych filmów. Wolę 
zresztą mówić o filmach. 

Tu nad cechami naszej pamięci nasuwa się jeszcze inna refleksja. Bombar
dowani z małego i dutego ekranu nie ko1i,::q(1mi się seriami obra:ów, nier;:,adw raz. dwa puszczamy je w zapomnienie. Toteż pozwolę sobie na tym miejscu 
przywołać jedrnie dwa · oba o fo'iatowym raz.glosie · filmy , uka~ująre znacz-
11ie bardziej drastycznie okruciens!ll'o i deprawa(je, do jakich niekiedy docho
dzf w wojsku. To daw11e, k/asvc~ne dzieło amerykańskiego kina ant}wojennego 
,,Scieźki chwały" Stanleya Kubricka (tego od „Lolity" i „Mechanicznej poma
ra,iczy") oraz· nawiązujący do wietnamskich doświadczeń US· szokujący dra
mat Roberta Altmana „Streamers" (.,Pechowcy"). Przy hrutabwści i sadpnie 
tamtych profesjonalnych ll'Ojowników, nasi rezerwi.ki to doprawdy prymit11rna 
prowincja. Chocia~ grozą wieje wqd,ie jednakową. 

Henryk Tronowicz ~,~~·~~"'.._'--™~~,~., 
Z żalem zawiadamiamy, iż zmarł nasz byty długoletni Pracownik 

MIECZVSt.AW PACHOWSKI 

29159 

odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, 
Krzytem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Srebrną Odznaką •zasłużony Pracownik Morza•. 
Pogrzeb odbędzie się 4 lipca 1994 r. o godz. 12.30 

na cmentarzu Srebrzysko. 
Rodzinie Zmarłego wyrazy serdecznego współczucia składają 

Zarząd oraz Pracownicy 
PRCiP Sp. z o.o. 

{El SUPEREKSPRES 

SAUNY -sr,tto. solidnie. 81-23-87 

AUDI 200 8&~7 si:aedam lub zamienię. 81-28·55 
71576 

KUCHARZA pi:nie zairudolę. Wyraje zarooki, na sta· 
Je, Jet 57-n-24, 52-35-76 

LAKIERNIKA saioochodowego. możl'WOŚC 2am1eszl:a· 
ma zatrudnię, 37-32·58 
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Na zmianę 

Ambasadorem być 

z 
emsta jest ro:kos:ą bogów i dyplo
matrhl' ll)'cofanych z obiegu. Jes:c:e 
pobrzmtell'ają echa gigantyc:nej 
a11 an tury wok,i/ raportu podkomisji 
ds. kadr 11· MSZ, ..lo.:onego Komisji 
Spraw li1granic~\·ch Scjn111 RP. K(I· 

11· lll'iej części :e spadóll' z Biura Politycviego i z 
nadmiaro1rych generałów, tych najglups:ych. 

Pierws;:y, którego mam na myśli, nie znal s/oll'a 
11· żadnym jr:yku obcym. a li' polskim najwy:ej: 
dwieście. 

Ten drngi .,... ajatyckim kraju jd:il uświnioną 
hmu;:_rn4, bo „c:y 1rarto ją myć dla takich tbku· 
S()Y. '". 

Ten tr:m na domOll'J' Jto/ brał żarcie : :upasu 
m11bawuiy. pr;:ewicbanego na oficjalne pr;:_\)t'cia. 

trudniejszą s:tuką w dyplomacji. Nie mus:ą sylabi
ZOll'ać toastóll' z kartki i nie calowa/i kTólowej An· 
glii w rękę, bo ll'ied:ą, że to by/oby źle odebrane. A 
pell'ien ambasador PRL siad/ nall'et pewnej królo
ll'ej na kolana, bo mu się poplątał krok ceremonial
ny ... 

Str.3 

a bo 
, 
o o misja pr:rn·fa ruport podfomi:lji, acz bez dof4c:o· 

nego a11d;su, składającego się z anonimowvch (!) 
donow ... a określonego przez p()l/11w opo:ycj1 (1 
niektón, h koalicjantóll', jak Aleksander K11 a 
snie1rs~,; jako: plugall'y, obe/zywy, pelt'n im}nui1· 
CJl i nru:.tukmrv • Jul ha 

I\; raporcie:; :wlaszc:a li' aneksie, me :osra-
11iono suchej nitki na dyplomatach ... wlidarnoś1w
ll')"< h ·•. ro:syl,my<'h w świat prze: min. Sk11b1s:e-...:· 
skiego, wedle rad prlif. Geremka. Poslu:e11ie się 
donosami w dokumencie sejmoll'ym to imeresuJqce 
noi um 11· prak!)u parlamentarnej ... 

Tm c;,1rnrry. jt1k na/e1Hd gośdmii kielis:ek li
kiem, to a: się cafy tr:ąsf i :ara: cliowaf butelkę. 

Tm pi4ty ka:af s:_1frant11wi rui gloJ odc:yrprn 
dtpeke, a ka:dy laik \\·ie, ~e tv o::nac:a :łamanie 
kodu. 

Atm s,óm ro b...-1 Albin Si11ak! 
\\'ied:ę o krajm:h swego ur..ędo11'lJnia ci amba

sador:y mieli plus minus taką.jak pr:ekupa na ba
:ar;:e o doktnnie Adama Smitha. 

~fóll'iąc :aś s:c:er:e i świętokradczo. w w d:i· 
s1ejs:ych cza.wh ambamdorzy · rwwet ameryknń· 
scy.1 • nie potrzebują mieć nad:_1rycwjnych hraliji
kacji. Wysrarc:y, jeśli są KIMS i potrafią dopilno· 
11·ać sll'ych radcóll', sekretar:y i ottaches. Personel 
· o tuk.1 • musi być fachowo dyplomatyc:nie KJ· 
s::.kolom·. Sam ambasador - niekoniec:.nie. 011 i rak 
nie pro~·ad:i polityki, jok w dawnych ll'iekach, kie· 
dy nie by/o ful radiqll'ych i telefonów, a do obcej 
stolicy jechało się karocą s:eść tygodni. Tylko 
pr:e: tradycję mówi się, że „umbasador reprezen
tuje g/oll'ę państwa". Głowa, a choćby premier, je
śli ma 1ra:ną sprawę do swego odpowiednika w 
obcym państwie, ro się z nim sam spotyka, a w 
mniej \\'a~nej · d:woni. Jest ll'ręcz :le ll'id:iane 
pr:e: r:ądy, gdy ambitny ambasador sam robi ja
kieś ruchy. Jego rola : polity,·:nej stała się raka 
burd:iej to11·ar:yska: musi robić mile ll'ra~enie na 
cocktailach, lunchach, dinnerach i garden paro·, a 
tak:.e 11ydairnć je sam bez skąpstwa. 

Dwa tygodnie temu, pisząc w tym samym mlelscu o zagadce Kroniki Akaszy i lndyiskich blbllotek palmowych liici, powoływał ... 

si, na poglądy Johannesa von Buttlara I Emsta Meckelburga, które 1ostały :1e1prezentowane na kartach ich clw6ch bestsellerówi 

„S:rueliny czasu" I „ Tunelu w czasie". Jui sam fakt, łe cl clwal panowie, będący wzalemnle dla siebie konkurenclą I w IWłcp:ku 

I tym bard10 s1, nie lubiący, w tym samym e1asle I nic o tym nie wled1ąc napisali dwie ksląłkl o prawie ldentyanych tytułach, a 

na dodatek o bamo podobne! treści, dol• wiele do myślenia. Czyiby Ilość faktów zgromauonych pne:r; paranauki lltlliyła 11, 
do muy krytyc111eL 1e1powladalącel przemianę światopoglądową godną epoki Wodnika? 

Donosy te - na swoich rwstępcóll' • ·fo:.l'li b1li 
dyplomaci PRL, któr:y podi w odstlI\\kę. Vo có.:, 
to ludjie. Wyrzuceni chcielib) po11}-r:.urn{ Mo:e 
nawet warto by zbada(', co :ar:ueują om no11,·m? 
Jak e błędy no11 icjus:J 11'_\lknę/i staq facholł C}? 
Przecie~ uczyć się tr..eba na11·e1 od diub/a. 

Tak. Pod 1wrunkiem. :e to diabły 11}k-'ll'alifiko
wane. A donosy składali partac:unie. S_\pa/i na· 
stępc61r, :.e są a0srokratyc:nego pochodzenia (ro 
pr:.ecie: 11· <f.p/omacji :aleta'). :e są nie:,ólłnOY.a· 
;:eni psychic;,nie (a kro d:iś całkiem rumnalnv?) i 
~e .. doproY.·ad:ili do ro;:bi ia Układu \\'ars:a11· 
skie~o 1kró0· dtinosiciele pracolł·icie ong1s budo-
11ah) 

Cz:,.· mo:na się b1/o po autorach aneksu-do,wsu 
spodje11Jć :ar;:utóll' bard:iej 1•,yrafino11anych? 
Wątpi(. Toz korpus ambasadoróll' PRL slfadaf się 

--

G110/i spiawiedli11ości: by/o te: :e tr:ech, czte
rech całkiem dobrych i pr:y:woit:,·ch ambastuk,rów 
:a starego róm11 i może Skubis:ewski nieslus:nie 
hh :wolni/: rozpędu. Natomiast arcysfus::nie po· 
wo/\'ll'af nowych .. : notesu" (mo:liwe, :e notesu 
Geremka), choćby nigdy nie mieli nic \\'Spólnego :e 
sfdą d_1plomatyc::ną. Gwoli sprall'iedlill'ości: li' 
paru pr,:ypadknch bJI chyba dJyr lt-kkomyślny, ale 
tak jest :aws:e, gdy nadciąga rewolu<Ja i tr:eba 
stall'iać na TIOi\ e katin. 

Ci nowi umieją spikinglis: a nall'et parlefranse. 
Polhod:ą: dobrych domów, co się liq. Znają 
świM, a faiat ;:na ich :asfugi dla demokracji. Nie· 
krór::y mają dorobek naukoll'y. Wied:ą. ~e do ryb 
,d:ie wino białe, a do pieczeni czerwone. Potrafią 
1esć homnry specjalnymi pr:yr:ądami, co jest naj-

Z kilku noll'ych ambasadorów, których :nam, 
ws:yscy są 11· tym pierws:oqdni, a ci star:y był, 
do kitu. 

Wojciech Giełżyński 
PS. Za;:nac:am. ~e na ambasadora nie kandy

duję, bo chocia: d:ieri w djeri jadam na zakąskę 
homara ( albo langustę), ro c:rnię to za pomocą 
młotka i obcęgów -pakami. 

W maiu rozpoczął się pobór do woiska w Rosii • państwie, które I nikim 
nie prowadzi woiftJ.Jeśli iednakie charakter i porządki w tei armii 
pozostaną bez zmian, około 4000 rekrutów moie nie wrócić do domów 

I e 

rzypomnijmy: von 
lluttlar w „Szczelinie 
czasu" twierd1,i m.in., 
że w indyjskich bi

bliotekach liści palmowych za
pisane są dzieje inkarnacyj
nych wcielcti wiciu tysięcy 
osób z najróżniejszych zakąt
ków świata i że każdy, kogo 
egzystencja została uwzglę
dniona w tej gigantycznej, za
gadkowej kartotece, może sii; z 
niej dowiedzieć, kim był w 

' przeszłości i jakie losy 
czekają go w przyszło
ści! Ernst Mcckelburg w 
swym „Tunelu w czasie" 
bezwiednie przychodzi 
w sukurs von Buttlarowi 
i podpowiada. iż - jeśli 

założyć, że reinkarnacja 
jest faktem - to fenomen 
tych indyjskich bibliotek 
można próbować dziś 

już w miarę racjonalnie 
tłumaczyć posługując się 
najnowszymi osiągnię
ciami fizyki współcze
snej. w szczególności fi
zyki mikroświata ... 

ten najwit;kszy format. To v. la
śn ie oni stanowią partnerów 
dialogu, pki na kartach swych 
ksiąlck prowadzą i Johannes 
von Buttlar i Ernsl Meckel
burg. 

Jednym z nich jest Stephen 
Hawking, k1óry jak wiadomo 
w abstrakcyjnym świecie fizy
ki należy do gwiazd pierwszej 
wielkości. Obok takich sław (a 
przy okazji noblistów) jak 
Wheeler, Anderson. Taylor czy 

w zamierzchłych czasach przez 
• ludzi prahistorycznych. 

„Czym są zatem l.;FO'!" - na 
kartach „Tunelu w czasie" in
daguje bez przerwy zgłodniały 
odpowiedzi Meckelburg. Haw
king i spółka wykluczają moż
liwo~ć, ii: są to pojazdy latają
ce pochodzące z innych ukła
dów planetarnych, gdzie roz
winęła się cywilizacja tech
niczna o poziomie przewyższa
jącym ten osiągnięty przez ho-

ścisłym związku z upływem 
czasu (w centrum Czarnych 
Dziur, gdzie grawi1acja jest 
nieskończenie wielka upływ 
czasu de facto zarriiera). Jest to 
zadziwiający zbieg okoliczno
ści, wszak wielu obserwatorów 
UFO twierdzi, że w pobliżu nie 
zidentyfikowanych obiektów 
latających dochodzi do licz
nych anomalii pola grawitacyj
nego, a 1akże do zakłóceń w 
normalnym biegu czasu. 

Ostateune 
potwierdzenie 

możliwości przekracz
nia prędkości światła na
s tąp i w ciągu najbliż
szych lat! Zdaniem takich 
naukowców jak Wheeler, 
czy Hoyle, całkowicie 

I zrewolucjonizuje to 
' wszystkie podstawowe 

pojęcia fizyki współcze
snej i naukę tę zmusi do 
podjęcia kolejnej próby 
zsumowania jej osiągnięć 
w jednolitą teorię pola. 

o 

,,Na świecie nieustan
nie dochodzi do incyden
tów, w wyjaśnieniu któ
rych nasze ortodoksyjne 
pojmowanie czasu i 
przestrzeni okawje się 
zawodne - pisze Johan
nes von Buttlar. - Na 
wszystkich płaszczy

znach naszego bytu - po
czynając od sfery fizycz
nej. a na psychicznej 
kończąc - nasza koncep-

Dje/o surrealisty helgijskugo, Rene Magr,1te'a, ohra:uJqce „s:c:eliny" i ,.pęknięcia" 11· 

1rójll'ymiaro1l'ej r:ec::.)11'istoSC1. 

Fizycy „tej szkoły" nie 
wykluczają też możli

wości, iż w rzeczywisto
ści jednocześnie istnieje 
wiele paralelnych 
wszechświatów, różnią

cych się między sobą ilo
ścią wymiarów. Nasz 
wszechświat jest cztero
wymiarowy, ale równie 
dobrze istnieć mogą ko-
smosy sześcio-, siedmio-, 
czy ośmiowymiarowe. 
Nie możemy ich sobie 

We współcze111eJ rosylsklel offllll, w lel oddsiałach nie b\orqcych ud1\ału w ładnych opera· 

efach bolowych maiq mleisce nieprzerwanie ta\emnlcse wypadki śmlerd łołnleny. Oficjalne 

wersie pnyczyn traglcsnych wydarseń mogq byc róinego rod:r;aju. Noinęśclef powtar10 się 

\edaa • samobó\stwo. Mistyltt w łyffl nie 1.a ładnej, po prostu dlatego, łe takie sformułowo· 

n\• pralttyunl• w pełni J.delmute materialną f morafną odpowiedzlalność państwo pr1ed ro· 
ddaq mNrł.głł, PNWN, 11 wielu hudzl zddwle11I• ,.,d, ie no ciele ,a,..W/ry na/du#f, ,1, 
wpwllł• Mo,ly pn-oq. 

wi em do Tad::ykistan11 nigdy · · · 
· . . . . . d CJa czterowym1aroweJ 

w ZY;III 11:1ęceJ 1!1e P0 J_a ę · . czasoprzestrzeni okazuje się 
i1-_ ko,:iend::.i_e ~~·o;~kowe; mieć pęknięcia i szczeliny". 

pow1ed-::.wno _nu: sieci::. w do- Hipnoza. Podróże astralne. 
111_11, a my ::.a::.ądamy P_r::..\sla- Hipnotyczna regresja do wta-
';'~1 rwmch dr:ku_mentow 1,1e- snvch wcielez\ z poprzed11ich 
sh rrl/.:~1 pr;:_iJ_d::u> o'!pml'led~ ( inkarnacji. Zjawi,kó snu na ja
rk1e,:-111emy Cl(_ do 1ed11osrkr wie. Tajemnicze zniknięcia 

okręgi kąd n.1jczę

śc1cj napływają !-.kargi 
na wypadki okrutnych 

pobić. według danych komi
tetu żołnierskich matek, do
k.ładnie pok.l)·wają się z miej
scami staL'jonowania oddzia
łów, gdLie najwięcej jest wy
padków smierci wśród żoł
nierzy. Może to oznaczać tyl
ko jedno - stali się ofiarami 
swoich współtowa.rz)szy lub 
1ostali doprowadzeni przez 
nich do samobójstwa. 

Jak slwierdzają „Moskow
skijc Nowo~ti" w ciągu oslat
nich dwóch lat najwic,:ccj było 
skarg z wojsk pogranicza (30 
proc.), wojsk desantowych 
(20 proc.), floty wojennej ( 1-4 
proc.). wojsk wewnętrznych 
t9 proc.) i batalionów budow
lanych (7 proc.). W ciągu 
ostatnich kilku micsii;cy ~ytu
acja uległa zmianie. Na 
pierwsze miejsce wyszła ma
rynarka wojenna. 

V,,/ końcu marca hr. w szpi
tal u wojskowym 2831 I w 
Chlebnikowie, 20-lctnicmu 
chłopcu amputowano obie 
nogi powyżej kolan. Jego na
zwisko Alosza Szkurin. 

Alos7.a poszedł do wojska 
jeszcze w 1991 r. Został skie
rowany do 315 batalionu bu
dowlanego pod Moskwą. Po 
raz pierwszy zbiegł ze służby 
w marcu 1992 r. Dowieziono 
go z powrotem. Ponownie 
zbiegi z wojska we wrześniu 
tego samego roku. Ponad rok 
ukrywał się w domu. W gru
dniu 1993 r. schwytano go i 
skierowano ponownie do tej 
samej jednostki. Tutaj podda
no go iście średniowiecznym 

mi\m;.IIW@u;;;ll\·;i,'4,&• 
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KIEROWCĘ kat. C. E. zam.drRę. Bojano, tel. 81-73-73 ~b 
76~ 

28590 

ODNAJMĘ 3jXikop,;e z teleionem, 3730-92 
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22 
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STOOI · n1eó.Jże oonajmę, 370-492 

TANIO W/ 1303, rrA 1974, 57-56-60 

USŁUGI del:arslio · blacllarskie, :i!i-98-23 

28593 

71397 

71395 

74066 

WCZASY nad ~ziłem . Pens~nat 'U Wtadla', tel 81-95· 
11w.65 

74064 

torturom - przez kilka <lób ..... Cod::.ie11111e bili ::.a to, gd::.1es w Ros;1. !ednak ::.a- oraz spotkania z ufonautami _ 

trz)mano go w nic ogr1ewa- :.e jestem Tatarem. Wyśmie- 1111ast dok11me11tow pr:.ys::.la oto tytułowe 

nyrn kamiennym bunkrze na wali się. i i paid:.iernika decy;:jll wojskowego pro/w- I' 
polu lodowym. co spowodo- 1993 r. jako kierowcę miano ratora D11s::.ambe do miej- SZCie tny czasu 
wa Io nieodwracalne odm ro- mnie pr::.yd:.ielić do kolumny scowej milicji z poleceniem będące jednocześnie szczeli-

żcnie nóg. samochodowej. Star;:,y i.of- dostawienia mnie do jednost· nami, przez które z wolna wsą-

Jc~li by Aloszę kilka razy nier:.e porwali mi pra1rn ja- ki w tym mieście. Kiedy opo- cza się w nas świadomość_ o 

nie zawracali jak zbicgkgo :.dy i podarli je na moich wied::.illlem nac;:,elnikowi mi- naszym faktycznym braku wte

nicwolnika na plantację do tej oc;:,ac/1. Po tym jak powie- licji o ws::.ystkim, co mnie dzy. . . .. 

samej jcdnos1ki, być może d::.ialem, że pójdę ,w skargę, tam spotkało ten wypuści/ ,,Jes,zcze nigdy w h1s1oru 

skoikzyloby sic,: to dla niego aby odpowied:.ieli za Sll'ój mnie na JO dni za podpisem ludzkosci r~zz1ew m1ę?ZY w1e

mnicj tragicznie. c;:,yn, :.bili i skopali mnie tak, ojca. Pojechaliśmy więc do dzą przeci~tncgo zpdacza 

W imię sprawiedliwości :.e .straciłem pr:.ytomność. Mos/...,1.y i ;:,wróciliśmy się do chleba, a. wiedzą_ czołowych 

trL.cba doJać, że w rozwiązy- Od:.yskalem ją :.a ogrod:.e- Generalnej Prokuratury ora:: n~uko_wcow epoki me był lak 

waniu tego problemu zauwa- niem jednostki i zrozumia- komitetu żołnierskich matek. I wic1k1 - pisze von Bu~tlar. · 

żyć można pewien postęp. iem. że pr::.er:.11cili mnie Ja nie jestem dez.erterem. I Mo~na wręcz_ pokt_Is1c się o 

Wspólne wysiłki podcjmowa- pr::e;:, ogrod::.enie .. Cale ciało chcę nadal slu::yć w wojsku stwicrd~ci~,e'. ze LYJąC w tym 

ne przeł. komitet żołnierskich miałem w .sińcach, bylem po- w każdej jednostce byleby san:yrn swiccie, ~s<?by t~_egzy

matek i sztab MSW oraz twomieopuc!zniętyiniemo- tylkowRosji". stUJą w_cał_k~nvicie ~oz_nyc_h 

wojsk wewn<;trznych dopro- gfem na1t·er 11tr::.ymać się na Rinata nikt, oprócz ojca. rzeczywistosciach._ Dz,~kl ~aJ· 

wadziły do tego. że rekrutów noKac/1. Nie miałem -::.e sobą nie szukał i „handlarze nie- nowszym pracom I odkrycw_m 

czy żołnierzy służący~·h w ;:.adn\"Ch dokumentów. W no- wolnikami" wrócili go rodzi- dokonywanym w _naJzn?1-~mit-
. co . 5 mln bit' w· d 0 _ szych laboratonach swrnta, 

tych wojskach i zwracających cy -:.abrali mnie :. rowu jacyś m za ru · Je n · d d · · b · · 
· d k ·1 t ra,1:-,·c,·, wr;-•1l·il1· do sa1r10- stce nr 98096 w Duszambe wrn omo. _zis owie_m .. 2 ~ to. 

się o pomoc O ·om, c u '· - ' -· t . . . I' co zwykiismy okreslac pko 

przenoszą do innych jedno- chodu i wyll'ie:.li gd::.ieś do na"'.'e o~.~ me ws~omm~ 1• prawa natury. obowiązuje tyl-

stck. kis::.laku. Nie 11·iem jak on się a 0~~u.po ied_ziano, _e u nich ko w bardzo ograniczonym za-

Pozostaje jednakże druga na::.nrnl. Tam mnie trznna110 ludzi I bez Rinata, az za du- kresie i tylko w ściśle określo-

strona tego medalu. Zbiegłe- po,;ad 4 miesiące. M,;sialem żo... nych warunkach. Raporty ta-

go z jednostki rekruta czy tam pracować, a w :.amian Przytoczone tu przykłady · kich programów badawczych 

1.ołnierza z uporem godnym dosta.rn!em jed;:,enie. Sprze- to tylko kropla w morzu cier- jak »Majestic 12«. »Projecl 

lepszej sprawy kieruje się z dawano mnie, jeden Tadżyk pień, któremu na imię· obo- Aquarius«, »PI 40«, czy »Ope-

powrotem do tej jednostki. z drugiemu. :.a wódkę, pienią- wiązkowa służba wojskowa. ration Snowbird« dowodzą. że 

której zbiegi. oczywiście tył- d-:.e. a ja musiałem tylko pra- Właśnie obowiązkowa, albo- ci wszyscy, którzy twierdzą. iż 

ko w tym przypadku, gdy zo- cować. Po11:iadano, że jeśli wiem nie ma do dziś i, sądząc na własne oczy widzieli latają-

stajc odnaleziony. Rzecz jed- ucieknę. to mnie złapią i roz- po wszystkich znakach na ce spodki, wcale niekoniecznie 

nak w tym. że zbiega niekic- strzelają na miejscu. Później niebie. w najbliższym czasie muszą być szaleńcami, a ra-

dy w ogóle się nic szuka. co nocą pr-:.ywieili ojca i nocą także nie będzie przyjęta czej, że jest to dowód na to, że 

jest dziwną praktyką w końcu wywieźli nas do Duszanbe, przez Dumę, obiecywana już w odległej przyszłości całkiem 

XX wieku. skąd wraz z ojcem pojecha- ustawa O altemalywnej służ- realne okażą się podróże w 

Oto autentyczny tekst wy- Iem do domu w rejon Orfo- bie wojskowej, a jeśli tak, to czasie!". 

jaśniający przyczyny „uciecz- wa ... Po prz)jeidzie do domu nie ma w Rosji innej alterna- Ten oslatni cytat równie do-

ki", napisany przez szere- zwróciłem się od ra::.u do ko- tywy tego rodzaju służby. brze mógłby pochodzić z 

go wca wojsk pogranicza Z mendant11ry wojskowej, aby Elena Grigoriewa książki Ernsta Mecke]burga. 

jednostki 9809 stacjonującej mnie skierowanoby odslużyc ,M k ki' N t'" Już choćby to pokazuje, jak 

w pobliżu Duszanbe - Iwaje- pozostałą częJć służby gdzie , OS OWS Je OWOS 1 oba dzieła - ,,Szczelina czasu" 

wa Rinata Rawka1owicza: hądi. ale tylko w Rosji, albo- • Press Inter i „Tunel w czasie"' - blisko są 
-----. ..... '"!!!,-----------------------------------""!!'!!"""'"'!!'...,.-----"'!!'!!!!'!!!!!'!!'!!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!'!!!'!!!!!'!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!'!!!!!'!!!!'!!!'!!!!!'!!'!!!!!'.....,. ze sobą spokrewnione i jak ich 

l>mr/..tm'~"mtY~~~:W~~~:~~.:;-;.:.,;~~.,;~,;,n::,;·,s,AA':t,~ ·i:,:: ';&,S,$;.W.<~~,1.~)t'#.<,«$;.~mm.l .. :· 

1 „Bez gazu 
I 1. 
i 
[ 

• 

nie ma 
• li 

1azzu 
i 
t 
~ nBe:& ga:r;u nie ma jaziu!" • twłerd1ą niekt6ny jaumanl I lazzfanł pytani o sw6f 

t stosunek do napojów 1awierających nProcenty" . To 1awolanle 111alą teł producenci 

I wszelkich stymululących napitków. Była iuł więc nJazz Jamboree Vodkan a tera1 1anosl 

~ się na nJau Beer". 

I. Producenci napojów alkoholowych nierzad- laniu alkoholizmowi. Mniej obeznani w dzia- · 

ko są sponsorami imprez muzycznych. I tak 2 łalności legislacyjnej w tym zakresie wypili 

, lata temu, tuż przed rozpoczęciem festiwalu swoje i sprawa przycichła. 

I Jazz Jamboree, w polskich sklepach pojawiła Teraz wszystko może zacząć się od począl-
się „Jazz Jamboree Vodka". Butelki ozdobiono 

i etykietami projektu znanego grafika Rafała ku za sprawą piwa „Jazz Becr", które w naj-

1 Olbińskiego (robiącego okładki m.in. dla pi- bliższych dniach ma się pojawić na polskim 

t sma ,,Newsweek''). Przedstawiały one małego rynku. Podobnie jak kilka lat temu, etykietę 

f człowieczka, który odsłaniając kurtynę ukazu- zaprojektował znany rysownik, tym razem 

~ je kulę ziemską unoszącą się gdzieś we Edward Lutczyn. Producenci trunku adresują 

„ wszechświecie. Powiało skandalem. Według go jednak do innego odbiorcy. Tym razem nie 
f nieugiętych strażników prawa. było 10 jawne 
i namawianie do konsumpcji i tym samym zła- ma już filozofii i bólu istnienia lecz jest radość 
i · " 'b d · · i zabawa - z butelek uśmiecha się Murzyn trzy
i manie zap1sow naJ ar z1eJ zaawansowanego w 
~ świecie antywódczanego aktu prawnego - usta- mający w ręku trąbkę wypełnioną po brzegi 

i wy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia- pienistym piwem. 
~Bi, .Sk g89 !fflel .. ) ... H'.ffl3Eel" 3 . 'J!t:ffi.1.!rn:S 11 ~WU,$:&m3f, . 

treści - a zarazem przesłania - z 
sobą się splatają. Tam bowiem, 
gdzie von Buttlar zalrzymuje 
się na opisie fenomenologicz
nym i poprzestaje na postawie
niu znaku zapytania, Meckel
burg próbuje zajrzeć pod pod
szewkę. Zarysowuje nowe teo
rie naukowe i koncepcje ko
smologiczne. Powołuje się na 
znane autorytety fizyki mikro
świata. Jego książkę można 
najkrócej określić jako ... 

reportaż z frontu walki 
nauki z nieznanym, 
niewyobrażalnym 

Co zatem wiemy o tym, co 
znajduje się na granicy nasze
go poznania? Czego możemy 
się tam spodziewać? Tzw. po
ważni naukowcy pytań tego ro
dzaj u unikają jak ognia. Po
ważnie myślą o swych karie
rach i uniwersyteckich serwitu
tach i nie mogą zapuszczać się 
na ścieżki zbytniej spekulacji. 
Dopiero ci z nich, którzy mają 
już za sobą pięcie się po for
malno-tytularnych drabinach 
zmieniają się trochę pod tym 
względef!I · ci, którzy osiągnęli 

Hoyle nie stroni też od kosn10-
logii. Na kartach książki Mee
kelburga po raz pierwszy ofi
cjalnie zabrał on głos na lemat 
różnych zjawisk paranormal
nych. 7 g<>r) z.i,rrzq!I s,,;. że 
jego poglądy w tej dziedzinie 
wcale nie grzcsz11 zbytnią ory
ginalnością. lecz prezentują pe
wien ogólnie zaakcep1owany 
standard. Meckelburg, który 
doskonale wiedział. co piszczy 
w trawie. udawał jakby nieco 
zdziwionego ... A więc islnieje 
jakiś standard na len temat? -
zapytywał. - Prowadzi się na 
ten temat regularne badania?"' 
„Ależ tak! - równie zdziwiony 
jego dziwieniem kilkadziesiąt 
stron dalej odpowiada mu 
Hawking. - Jest to dziedzina 
badań jak wicie innych. r..toże 
tylko o odrobinę ciekawsza od 

mo sapiens. Przeciwko !emu (a 
za czym opowiadają sic,: i Allen 
H)nek, i Carl Sagan) przema
wia ilość obserwacji (jest ich 
po proslu zbyt dużo jak na 
wszcchswiat przeważnie pusly 
i poprzedzielany kosmicznymi 
oceanami niezmierzonej prze
strzeni) oraz fakt, że - jak wy
nika z relacji naocznych świad
ków i z raportów NASA - ich 
pasażerowie swym wyglądem 
w dość dużym swpniu przypo
minają ... ludzi. Naukowcy ci 
przychylają się ku poglądowi, 
że ufonauci w rzeczywistości 
są ... temponautami, tzn. istota
mi, którym udało się przekro
czyć prędkość światła i w 
związku z tym posiadają zdol
ność poruszania się w czasie. 
Innymi słowy - UFO byłyby ... 
wehikułami czasu przybywają-

l iw. - -
Ujęcie UFO w trakcie kolejnych faz jego materializawania się po wniknięciu do 
rzec:.ywistości c:.terowymiarowej? Podobieństwo z obrazem Magritte'a 
przypadkowe? A może to po prostu fałszerstwo? 

pozostałych. Taka. wokół któ- cymi do nas z naszej własnej 

rej narosło wiele nieporozu- przyszłości! Tłumaczyłoby to 
mień'". zarówno częstość tego zjawi

Zdaniem Hawkinga, 
Taylora, Andersona, 

Wheelera ... 
i jeszcze kilku innych zna

komitości. co do faktycznego 
występowania fenomenu UFO 
Uak i innych zjawisk paranor
malnych) nie można mieć już 
dziś żadnych wątpliwości. 

Dysponujemy na ten temat do
słownie tysiącami doniesień, z 
których poważny procent jest 
niepodważalny i nie dający się 
wyjaśnić w żaden konwencjo
nalny sposób. Nie jest to też fe
nomen, który pojawił się do
piero w XX stuleciu. Analiza 
historycznych kronik pokazuje, 
że nic zidetyfikowane obiekty 
latające były obserwowane 
przez ludzi od zarania dziejów. 
Rysunki „latających spodkow" 
odnajdujemy nawet na ścia
nach jaskiń zamieszkiwanych 

ska, jak i humanoidalne kształ
ty istot z . .latających talerzy" . 

Spotykając ufonautów 
spotykalibyśmy samych sie

bie przybywających z przy
szłości! 

Jedyny szkopuł polega na 
tym. iż dotąd, zgodnie z teorią 
względności Eisteina, prędkość 
światła jest wielkością nieprze
kraczalną. Zdaniem Hawkinga 
i innych cytowanych przez 
Meckelburga uczonych, poja
wiają się jednak pośrednie, 
eksperymentalne poszlaki mo
gące wskazywać na istnienie 
tzw. tac honów - cząsteczek 

elementarnych poruszających 
się z szybkością większą niż 
prędkość światła. Gdyby tak 
było. oznaczałoby to, że podró
że z szybkością ponadświetlną 
(czyli podróże w przyszłość) 
teoretycznie są możliwe. By je 
urzeczywistnić trzeba by tylko 
(sic!) opanować manipulację 
grawitacją, która pozostaje w 

wyobrazić, bo nasz mózg jest 
przyzwyczajony do rodzimej 
czterowymiarowości, to jed
nak, że czegoś nie polrafimy 
sobie wyobrazić, nie oznacza 
Jeszcze, że tego czegoś nie ma! 
Na egzystencję wszechświatów 
o większej liczbie wymiarów 
wskazuje m.in. istnienie tzw. 
quasi-kryształów - substancji. 
które mają strukturę całkowicie 
nie pasującą do naszej rzeczy
wistości czterowymiarowej . 
Czyżby substancje te były po
zostałościami po wizytach 
składanych nam przez przyby
szów ze wszechświatów o 
większej liczbie wymiarów niż 
nasza? 

Gdyby przyjąć ten punkt wi
dzenia, UFO do swych transu
niwersalnych podróży mogły
by wykorzystywać tzw. czarne 
i białe <lzi ury - twory, nad któ
rymi matematycznymi modela
mi Hawking od wielu lat pra
cuje, a których istnienie we 
wszechświecie eksperymental
nie już potwierdzono. W czasie 
podróży przez bezczasową hi
perprzestrzeń UFO mogłyby 
ulegać dematerializacji, na co 
wskazuje wiele zgromadzo
nych dowodów fotograficz
nych. Bardziej zaawansowane 
cywilizacje - przynajmniej teo
retycznie - powinny być nato
miast w stanie samodzielnie 
wytwarzać mini-czarne dziury, 
przy których pomocy mogłyby 
wnikać w naszą rzeczywistość. 
Czyżby jeszcze raz miało się 
potwierdzić, że na niebie są 
rzeczy, o których nie śni to się 
największym poetom? 

A jaki ma to 

związek z tajemnicą 
indyjskich bibliotek liści 

palmowych? 
Z tym, o czym wspomina

łem na wstępie? -
Ma związek. Wielki. Bezpo

średni. Bo gdyby realne byty 
podróże w czasie, temponauci 
bez ograniczeń mogliby podró
żować przez tysiąclecia. Wte
dy, przynajmniej teoretycznie, 
któryś z nich, mógły stworqć 
Kronikę Akaszy z opisem ko
lejnych wcieleń poszczegól
nych dusz. To, co jest wielką 
zagadką, przestałoby być jaką

kolwiek tajemnicą. Oczywiście 
pod warunkiem, że reinkarna
cja nie jest niczyją mrzonką, 
lecz faktem. Faktem, który 
można umiejscowić. w któ
rymś ze „zwiniętych" wymia
rów. W jednym z tych wymia
rów, których na co dzień nie 
ma w naszej czterowymiarowej 
rzeczywistości. 

Roman Warszewski 

Redakcja dziękuje Agencji 
Wydawniczej Uraeus za udo
stt;pnienie ilustracji pochodzą
cych z książki Johannesa von 
Buttlara „Szczelina czasu", 
która w lipcu ukaże się na ryn
ku księgarskim. 
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I. PPiUR "Szkuner" we Władysławowie, ul. Portowa5 
ogłasza przetarg nieograniczony na: 
- Adaptację istniejącego budynku wielofunkcyjnego: roboty wodno 

-kanalizacyjne, C.O., went., elektr. i teletechn„ ogólnobudowlane 
- wadium 180 mln zł. 

- Wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej, komory zasuw i płyty 
fundamentowej przepompowni ścieków - wadium 7 60 mln zł. 

- Wymianę rozdzielnicy NN w stacji transformatorowej "Centralna' 
- wadium 120 mln zł. 

- Wymianę /Inii kablowych NN 0,4 kV - wadium 120 mln zł. 
- Częściową wymianę przegród, stropów I podłóg w chłodni składowej 

- wadium 160 mln zł - roboty specjalistyczne (torkretowanie). 
2. Bliższych Informacji udzieli Biuro Generalnego Wykonawcy, 

tel. 7 40-066 wewn. 310. 
3. W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy najpóźniej w dniu otwarcia 

ofert uiszczą wadium w kasie przedsiębiorstwa. 
4. Oferty wraz z ceną należy składaC w terminie do dnia 15.07. 1994 r. w Biurze 

Generalnego Wykonawcy. Na kopercie należy zaznaczyć wykonania jakiej 
roboty dotyczy oferta. 

5. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.07. 94 r. o godz. IO.OO 
w sali konferencyjnej. 

6. PP/UR "Szkuner· zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta 
lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 

28218 

AK:rYWA 

BILANS 
sporządzony na dzień 31 grudnia 1993 roku 

~~~S-ta_n_na~~~- PASYWA 
Początek roku Koniec roku 

A. Kapitały własne 
I. Kapitały 

w tys. zł 
Stan na 

Początek roku 

831 236 
213 056 

Koniec roku 

2 084 705 
1004500 

A. Aktywa zmniejszające 
kapitały własne 

B. Majątek trwały 361 030 732 735 

721 624 

li. Kapitał ze sprzecaży 
I. Rzeczowe składniki majątku 
trwałego 361 030 

akcji własnych 
Ili. Fundusze 
B. Kredyty i pożyczki 

618180 1080205 
li. Wartości niematerialne 

i prawne 
C. Majątek obfotowy 2 258 595 
I. Zapasy 

11 111 
1438193 

133 366 
938 614 
366 213 

C. Zobowiązania, fundusze 
specjalne, rozliczenia 
międzyokresowe 145 346 

77 312 
68 034 

114661 
87 639 
27 022 

li. Należności i roszczenia 1 916 295 
Ili. Środki pienięże 342 300 
D. Inne aktywa 

Razem aktywa 2 619 625 2 170 928 

I. Zobowiązania 
li. Fundusz specjalny 

Ili. Rozlicz. m-okres. 
D. Inne rezerwy 
E. Wynik finansowy 

Razem pasywa 

RACHUNEK WYNIKÓW 

1643043 - 28 438 

2619625 2 170 928 

za rok obrotowy od dn. 1 stycznia 1993 do 31 grudnia 1993 r. w tys. zł. 

KOSZTY I STRATY 
Za rok 

poprzedni 
Za rok 
bieżący PAZVCHODY I lYSKI 

Za rok 
poprzedni 

Za rok 
bieżący 

A. Kosz1 uzyskania 
paychodów 3 204 535 6 009 405 

A. Przychody ze sprzedaży 
I. Produktów 

4 843 564 
4 833 258 

6 049 378 
6 021 792 I. Kosz1 wytworzenia 

spaedawanych produktów 1970844 3 862 793 
li. Przychody z operacji 

finansowych 10 306 27 586 li. Koszty ogólnego zarządu 
Ili. Podatek obrotowy 

1233691 2146052 B. Strata na działalności 
- 560 gospodarczej 

B. Zysk na działalności 
gospodarczej 1639028 39974 

C. Zyski nadzwyczajne 
D. Strata brutto 

10 652 

C. Straty nadzwyczajne 6 636 51 606 E. Obowiązkowe zwiększenie straty -

7 220 
4413 

24025 
28438 D. Zysk brutto 

E. Obowiązkowe 
zmniejszenie zysku 

F. Zysk netto 

1 643043 

82 274 
1 560769 

- F. Strata netto 

Razem koszty i straty 4854216 6061 011 Razem przychody i zyski 4 854 216 6 061 011 

OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA 
dla Firmy ·a & B" Spóll<a Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piastowskiej 45. 

I. Przeprnwadziiśmy badanie spra111>zdania finansowego 'B & e· SA · Gdailsk, ul. Piasmska 45 obejmującego: 
t. bilans sporządzony na dzień 31.12.1993 r. k1ory po stronie al<tyw(JII i pasywów W)'lwuie sunę 2170 928 380 zł. 
2. rachunek wyników za okres od 1.01. do 31 .12.1993 r. irj!(azujący stratę brutto H12 752 zł i stanowiących podstawę sporządzam tego spra111>zdania ksiąg rachunkowydl. 

lf. Badanie IO pr,eprc,,yadzijśmy st~do: -- -- t I , , • ~ r • a) prz<lf),roW Lstr,,y z dnia 19 pażdtiemika 1991 r. o badaoo i ogłaszaniu..-,.azdań fi...-ych oraz t,egtyalt rewldenilCh 1 !Ch samo,zędlle )Dz. u. Nr 111 fXJZ. 480 
~ ~l199i1.Nr21,jJJZ.85), . ,__ , ---
b) ~sowyych OQ11T1 badania sprawozdań łinansowyd, wydart)dl przez Krajową Radę B,egtych Aewtdentów (llMetyn KIBR flr 3}. 

Ili. Naszym zdaniem sprawozdanie finansowe sporządzooo zostało zgodnie z: 
a} przepisami~ Prezyden!a A.zeczypospolitej2 27.06.19341. Kodeks Hardl.,wy (Dz U. Nr 'il, poz 502zpóźnieJSZYmi zmianallll), 
b) przeptSMli rozporządzMta Mrl$lra FNnS6w z dn. 15.01.1991 r. w Sprawie zasad prowadienia rachunkowości (Dz. U. Nr 10, poz. 35 z późnie1szyrm zmianami}, 
c) przepisami rozporządzenia Ministra F11ansów 2 dn. 27.03.1992 r. w sprawie sk!adników ma,ąt!(owych uznawanych za środki !JWałe oraz wartości niemalenalne , p1awne, zasad i stawał< ich amortyzacjj oraz lrytJo i tem,oow aktualizacji wycooy środł<ów l1Wałytłl (D2. u. Nr 36, poz. 130 z późniejszymi zmanalTll}. 
z zachowaniem zasady ciągl)ści. 
odzwieicioola ooo p-awidlowo i rzetelnie wynik d2iała/nośc, gospodarczej za rok 1993 oraz sytuację mająt!(ową i finansową badanej je<Jnost!(j na d2ień 31 .12.1993 rok. 

BIEGŁY REWIDEITT 
Toruń, oo~ 12.04.1994 r. 

WYPIS Z AKTU NOTARIALNEGO 
Teresa Chljnowska-Owcrat, li' ewid. IITTO 

RepelytoriumA Nr 1566/1994 
Dnia dwudziestego drugi090 kwietnia roku tysiąc d2iewięćset dz1ew1ęćdz1esią1090 czwartęgo (22.04.1994 r.} w siedzbie mojej ka~arii odbyto się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akqooariuszy '!! & e· -Spó1ka Akcy/na w Gda~. z klórego ja Elżbie!a Górecka • notartusz w Gdańsku SJlO!lądzlam następujące treści: 

Protokół 
( ... ) Walne Zgromadzenie Akqonańuszy w gl)sowaniu jawnym zatwierdziło sprawozdanie Zarządu (bilans za rok 1993 i wniosek o pokrycie strat za 1993 r.) 1 Rady Nadzorczej 
~::iałamśa w 1993 r. lącznie z W)'lwem zak'4)ÓW inwesl)l:yjnycłi. NOTAAIUSZ Ellbiela Górecka 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 30 czerwca 1994 r. 
zmarł w wieku 67 lat opatrzony sakramentami świętymi nasz kochany 

Mąż, Ojciec, Teść, Dziadek i Brat 

68997 

ś. tp. 
KONRAD HEJMOWSKI 

Msza św. żałobna odprawiona zostanie w dniu 5 lipca 1994 r. 
o godz. 11.30 w kościele Matki Boskiej Różańcowej 

Gdynia-Demptowo. 
Pogrzeb odbędzie się w dniu 5 lipca 1994 r. o godz. 12.30 

na cmentarzu parafialnym w Gdyni-Leszczynkach. 
Pogrążona w smutku 

Rodzina 

' Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 30 czerwca 1994 r. po djugiej 
i ciężkiej chorobie odszedł na zawsze pozostawiając nas 

w nieustającym bólu nasz najukochańszy Ojciec, Teść i Dziadek 
ś. tp. 

mgr inż. JULIAN PIECHAL 
Długoletni emerytowany Pracownik Stoani im. Komuny Paryskiej 
w Gdyni, uhonorowany wieloma odznaaeniami państwowymi. 
Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w dniu 2 lipca 1994 r. 

o godz. 9.00 w kościele Gwiazda Morza w Sopocie. 
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 12.00 na cmentarzu Komunalnym 

70264 w Sopocie. Rodzina 

Z głębokim żalem 
zawiadamiamy, 

że dnia 28 czerwca 1994 r. 
zmarł nagle 

TADEUSZ 
NAWROLSKI 
Znany i ceniony Archeolog, 

wybitny Znawca historii 
kultury materialnej 

i architektury średniowiecza, 
zasłużony Badacz elbląskiego 

Starego Miasta. 
Nasz nieodiałowany 

Kierownik I Kolega, służący 
zawsze chętnie pomocą, 
radą, dośwladaeniem. 
Pozostawił po sobie tak 
wiele, chociaż pusto jest 
wszędzie gdziekolwiek 

przebywa!. 
Pozostając w wielkim smutku 

łączymy wyrazy szczerego 
współczucia dla żony 

Zmarłego a naszej Koleżanki. 
Koleżanki i Koledzy 

z Pracowni Archeologii Miast 

52245 
w Elblągu. 

Zarząd Gminy w Chmielnie ogłasza przetarg nieograniczony 
na sprzedaż 5 działek letniskowych w Przewozie, nad Jez. Raduńskim 
1 / dz. 393 o pow. 425 m2 cena wywoławcza 19, 1 mln zł 
2/ dz. 394 o pow. 425 m2 cena wywoławcza 15,3 mln zł 
3/ dz. 395 o pow. 425 m2 cena wywoławcza 15,3 mln zł 
4/ dz. 396 o pow. 424 m2 cena wywoławcza 19, 1 mln zł 
5/ dz. 397 o pow. 424 m2 cena wywoławcza 19, 1 mln zł 

Przetarg odbędzie się dnia 14 lipca br. o godz. 1 O.OO w sali Domu Kultury w Chmielnie. 
Wadium w wysokości 1 O% ceny wywoławczej płatne w dniu przetargu. 

Zastrzega się odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny. R·1 2B7 

W Sądzie Rejonowym w Gdyni w Wydziale I Cywilnym toczy 
się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku z wniosku Ma
riana Obiegły po Adamie Grabarskim zmarłym 21 października 
1960 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni, uro
dzonym 19 grudnia 1875 roku w Krzepiszynie, synie Józefa i Ka
tarzyny oraz o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Grabar
skiej - żonie Adama Grabarskiego, z domu Grzemskiej, urodzo
nej 1 lipca 1877 roku w Ostrobódkach pow. Krotoszyn, córce 
Pawła i Petroneli Grzemskich, zmarłej 1 O stycznia 1968 roku 
w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałej w Gdyni. 

Adam i Maria Grabarscy byli posiadaczami nieruchomości po
łożonych w Gdyni przy ul. Druskiennickiej 55 i Lidzkiej 28. 

Wzywa się spadkobierców Adama i Marii małżonków Gra
barskich, aby w ciągu 6 miesięcy od dnia ukazania się niniejsze
go ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Gdyni i udo
wodnili swe prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą 
zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spad
ku. 

R-1273 

OBWIESZCZENIE 
Zarząd Miasta Władysławowa zawiadamia o przystąpieniu do sporządzania miejscowych pla
nów szczegółowych zagospodarowania przestrzennego fragmentów jednostek urbanistycznych: 
Karwia, Tu padły, Chłapowo i Chałupy. 
Zgodnie z wymogami zawartymi w art. 28 ust. l ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U . z 1989 r. nr l 7, poz. 99 z późniejszymi zmianami) podaje 
się do publicznej wiadomości, że przystąpiono do sporządzania miejscowych planów szczegóło
wych zagospodarowania przestrzennego fragmentów jednostek urbanistycznych: Karwia, Tupa
dly, Chłapowo i Chałupy. 
1. Obszar opracowania położony w obrębie geodezyjnym wsi Karwia ograniczony jest: 

- od zachodu granicą miasta Władysławowa 
- od północy ulicą Wojska Polskiego, 
- od wschodu rowem melioracyjnym położonym po zachodniej stronie terenu Szkoły 

Podstawowej w Karwi , 
- od południa granicą terenu obecnego zainwestowania wsi Karwia. 

2. Obszar położony we wschodniej części Karwi ograniczony jest: 
- od północy ulicą Wojska Polskiego, 
- od zachodu terenami zainwestowania tej wsi, 
- od południa drogą wiejską biegnącą z Karwi do podnóża Kępy Ostrowskiej, 
- od wschodu terenami łąk i pastwisk. 

3 . Obszar położony w obrębie geodezyjnym Tupadły ograniczony jest: 
- od północy ulicą Rozewską, 
- od zachodu terenami ośrodków wczasowych, 
- od południa i od wschodu ulicą Wiejską (droga polna). 

4. Obszar położony w obrębie geodezyjnym Tupadły ograniczony jest: 
- od południa terenami garnizonu Rozewie, 
- od wschodu ulicą Garnizonową, 
~ ,od .zac~o,d~ Je:~r:i.ain,i .pól i pll-~twis\, 
- od północy ulicą Rozewską. · · . 

5. Obszar położony w obrębie geodczyjnym·wsi Chłapowo ograniczony jest: 
- od południa fragmentem ulicy Władysławowskiej od nr 25 do 62, 
- od północy planowaną drogą - przewidzianą w obecnym planie ogólnym 

zagospodarowania przestrzennego m. Władysławowa, 
- od wschodu drogą wiejską biegnącą na wschód od remizy strażackiej OSP, 
- od zachodu wąwozem "Rudnik". 

6. Obszar położony na zachód od miejscowości Chałupy I teren obecnego pola namiotowego 
nr 6. 

Plany opracowuje Przedsiębiorstwo Prac Projektowych "Plan Projekt" w Sopocie. Wszyscy za
interesowani proszeni są o zgłaszanie wniosków i propozycji dotyczących sposobu zagospoda
rowania przestrzennego w/wym. jednostek urbanistycznych, które należy przesyłać pod adres: 
Urząd Miejski Wydział Architektury 84-120 Władysławowo, ul. G . Hallera lub składać w Wy
dziale Architektury, pokój nr 325 w okresie jednego miesiąca od daty ukazania się niniejszego 
obwieszczenia. R-t269 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RUMI 
z dnia 28.06.1994 r. 

o przystąpieniu do sporządzania zmiany fragmentów miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi. 
Zgodnie z wymogami zawartymi w art. 28 Ustawy z dnia 12 lipca 1984 roku opla
nowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 17 z 1989 r., poz. 99) wraz z późniejszymi zmia
nami oraz w oparciu o Uchwalę nr XXXl/202/92 Rady Miejskiej Rumi z dnia 
25 czerwca 1992 roku oraz Uchwałą nr XLV/11333/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 
28 października 1993 r. podaje się do publicznej wiadomości o przystąpieniu do 
sporządzania zmian fragmentów miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego miasta Rumi zatwierdzonego Uchwalą nr XX/127/91 z dnia 29 sierp
nia 1991 r. Rady Miejskiej Rumi (Dz. Urz. Woj. Gdańskiego Nr 16 poz. 122 z dnia 
26.09.1991 r.). 
Zmiany planu dotyczą terenów położonych: 
1. między ulicami Dębogórską, Gdańską, Gdyńską, Nowo projektowaną 
2. u zbiegu ulic: Cz. Kosynierów i Ceynowy 
3. przy ul. Chylońskiej 
4. przy ul. Grunwaldzkiej nr ew. 131 /2 
5. między rz. Zagórzanką, ul. Starowiejską, ul. Dębogórską i ul. Mickiewicza 
Wszyscy zainteresowani proszeni są o zgłoszenie uwag i wniosków dotyczący sposo-· 
bu zagospodarowania terenów objętych zmianami do Wydziału Budownictwa i Ar
chitektury Urzędu Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7 w terminie 1 miesiąca od daty 
opublikowania niniejszego obwieszczenia. 

R-1197 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 28 czerwca 1994 r. 
zmarł nagle w Elblągu mój kochany Mąż 

Z głębokim ża lem zawiadamiamy, że dnia 29 czerwca 1994 r. zmarł 
były długoletni Pracownik Gdańskich Instalacji Sanitarnych GIS S.A. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 30 czerwca 1994 r. 

zmarła nasza ukochana Mama, Teściowa i Babcia ś. t p. 

TADEUSZ NAWROLSKI 
lat49 

Msza św. żałobna odprawiona zostanie w Katedrze Oliwskiej 
4 lipca 1994 r. o godz. 7.30. 

64219 

Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 13.00 
na cmentarzu Komunalnym w Sopocie. 

Grażyna 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 29 czerwca 1994 r. 
zmarł ukochany Tatuś, Dziadek i Brat 

71400 

ś. tp. 

JÓZEF MACHNAa 
Msza św. odprawiona zostanie w dniu 4 lipca 1994 r. 

o godz. 10.30 w kościele św. Anny w Letniewie. 
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 12.00 

na cmentarzu Łostowice. 
Pogrążona w smutku Córka 

z Rodziną i Siostry 

DIONIZV SREBRNIAK 
Rodzinie Zmarłego wyraey serdecznego współczucia składają 

Zarząd, Rada Nadzorcza 
oraz Koleżanki i Koledey 

z Gdańskich Instalacji Sanitarnych. 
Msza św. żałobna odprawiona zostanie w kościele św. Michała 

w Sopocie dnia 2 lipca 1994 r. o godz. 8.00. 
Pogrzeb dnia 2 lipca 1994 r. o godz. 13.30 na cmentarzu Katolickim 

l9308 
w Sopocie przy ul. Malczewskiego. 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 28 czerwca 1994 r. 
zmarł nagle nasz nieodżałowany, długoletni Pracownik 

mgr TADEUSZ NAWROLSKI 
wybitny Archeolog o wielkim doświadczeniu zawodowym 

i dorobku naukowym znanym w całym archeologianym świecie. 

28612 

Pogrzeb odbędzie się w dniu 4 lipca 1994 r. o godz. 13.00 
na cmentarzu Komunalnym w Sopocie. 

Wyrazy serdecznego współczucia 
żonie i Rodzinie Zmarłego składa 

Zarząd i Pracownicy 
Pracowni Konserwacji Zabytków w Gdańsku Spółka z o.o. 

ś. t p. • 

ZYTA KACZMAREK 
Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 4 lipca 1994 r. 

o godz. 9.00 w kościele św. Antoniego w Gd.-Brzeźnie . 

71594 

Pogrzeb tego samego dnia o godz. 11.30 
na cmentarzu Łostowice. 

Pogrążona w bólu 

Dyrektorowi PW "Elektromex" 
JANOWI STANKOWSKIEMU 

Rodzina 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

OJCA 

29306 

składają 
Pracownicy 

PW •Elektromex•. 

2, 3 lipca 1994 

Zarząd LWSM 
'Wrzeszcz" 

z siedzibą w Gdańsku przy ul. Lelewela 17 

ogłasza pisemny przetarg ofertowy na wynajem 
lokalu użytkowego przy ul. Grunwaldzkiej 92/98 
w Gdańsku-Wrzeszczu. Pow. lokalu: 274 m2

• 

Wyposażenie: dźwig osobowy, inst. elektr. , inst. 
wod.-kan., c.o., c.w. 
Położenie: centrum Wrzeszcza - najatrakcyjniejsze 
miejsce w Gdańsku - po kawiarni "Olimp". 
Pisemna oferta powinna zawierać cenę za m2

, rodzaj 
działalności, propozycje modernizacji lokalu. 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółdzielni w za
mkniętej kopercie z dopiskiem "PRZETARG" w termi
nie 1 O dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłace
nie wadium w wys. 30 mln zł. 
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpie
nia od przetargu bez podania przyczyny. 
Szczegółowych informacji udziela dział techniczny, 
tel. 41-80-37. 

24757 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
im. J. Kraszewskiego 

w Sopocie, ul. Tatrzańska 19 
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie 
robót dociepleniowych budynków mieszkalnych 
w 1994 r. realizowanych przy pomocy dotacji 

budżetowych. 

Oferty z opisem technologii robót i stosowanych 
materiałów, cenę 1 m2 docieplenia+ VAT lściony 
gładkie, ściany z otworami okiennymi), okres gwa
rancji i referencje prosimy składać do dnia 
9.07.94 r. w zabezpieczonych kopertach w sekre
tariacie Spółdzielni-; pokój nr 5/ 6. 

Komisjo Przetargowa dokona wstępnej kwalifikacji 
ofert do li etapu przetargu, który odbędzie się dnia 
14.07.94 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni 
pok. nr 9. 

Zakwalifikowani oferenci do fi etapu zostaną po
wiadomieni w terminie do dnia 12.07.1994 r. 

30337 

likwidator PUH ·ooMEL • Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku 

informuje o otwarciu likwidacji Spółki, wzyw-a 
wszystkich wierzycieli Spółki do zgfaszania 

wierzytelności w terminie 3 miesięcy od ukazania 
się ogfoszenia pierwszego. 

PUH ·ooMEL. Spółka z o.o. 
Gdańsk. ul. Żwirki i Wigury 6. 

Niniejsze ogłoszenie jest drugie. 
- . 

KPUMiS 
zawiadamia, 

że po remoncie wznowił 
działalność hotel • 

przy ulicy 
DąbrowszczakóVI( 37 

(dojazd od ulicy Czarny Dwór). 

Rezerwacja, telefon 53-29-51, 
53-12-71 w. 13 

3om Zapraszamy 

LICEUM 
OGÓLNO SZTAŁCĄCE 

uruchamia dodatkową 
klasę I 

30839 

Egzamin wstępny - 6 i 7 lipca, godz. 9.00 
Uczniów ze średnią 4,5 przyjmujemy 

bez egzaminu. 

R-425/30 

Zgłoszenia: Gdańsk 
ul. Malczewskiego 51 

tel. 32-49-71 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że dnia 28 czerwca 1994 r. 

został zamordowany nasz Kolega 

CZESŁA 
KAŁĄDKIEWICZ 

Wyrazy serdecznego współczucia Żonie 
z Synkami składają 

Koledzy 
z Radia Taxi Plus. 

Pogrzeb odbędzie się dnia 4 lipca 1994 r. 
o godz. 14.30 na cmentarzu Łostowice. 

Wyprowadzenie Zwłok z AM 
na cmentarz nastąpi o godz. 12.00. 

71922 

pm REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TRESC ZAMIESZCZANYCH OGl:.OSZEŃ- BIURA OGl:.OSZEŃ: 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 



2, 3 lipca 1994 

· Nie zawsze nowe, ale kompaktowe 

Koncert młodości I 
uCzłowiek \ 

bez \ D,iś wyjątl..owo płyta. a może lepiej płyty, 
l>ęd;1 jedynie przyczynlil'm do naszych rozwa-

twarzy"'I i:ań. Cho<l1i bowiem przede ws1.y,l..im o zjawi· 

I si.o mu,yczne, z. jal..irn h,dziemy mogli się spo
tkać JUŻ jutro o go<l1.. 17 w sali Pań~twowej 

2 lipca Jest 183 dniem roku . 
Słońce wzejdzie o 3.19, a zaj
dzie o 20. 

8 lipca jest 189 dniem roku. 

Str. S 

f'ilm jt::;l debiutem rei.) 
ser,kim Mela Gihsona. Re 
iy:;cr do głównej rol i w 
S\\ ym pierws1ym filmill za. 

Opery 13altyckiej w Gdarisku . Wysqpi l\fo,·dzy
naro<lowa Mlodicżowa Orkiestra Symfoniczni\ 
XVII Bydgoskich Impresji l\tuzycznyl.·h. S()!istą 
będzie 14-letni ~kr1ypel.. ze Szc,.t>cina - Maciej 
Buczl..owski. a całość poprowad,i Grzegorz 
Sutt. Ktoś może w tym momencie zapyta: co 
ma jutrzejszy koncert dn płyty i czy wspomnia
na orliestra w ogóle jakieś płyty posiada? Od
powiadam o<l razu • nie . Mam jednak nadzieję, 
że kiedyś tego rodzaju wydawnictwa powstaną. 
a jal..o wzór niechaj posluż.y przykład Świato
wej Orkiestry Jeunes,es l\1 usicales. Idea jest 
po<lobna. Młodzi ludzie z różnych l..rajów spo
tykają się w Jednym miejscu. Wspólnie. pod 
okiem do;wiadczonego dyrygenta pracują nad 
programem, który potem wykonują w różnych 
miejs-:ad1. Orkiestra Światowa odbywa zwykle 
niemałych rozmiarów toumee . H) dgo~ka z !..o
lei koncentrnjc w różnych miastach Polski. J.:d
ną i drugą melomani Trójmiasta mieli okazję 
już poznać i niezależnie od ze~połu zdołali za
obserwować przynajmni.:j jedną ct>chę wsp<1lną 
Chodzi o atmosferę koncertów. O radość z 
możliwosci w~pólnego muz1 kowania. Ekspre-

sję dalekq od rutyny i pełne prawdziwie mlo
dziet\czej fantazji interpretacje. Są to zwykle 
wykonania niepowtarzalne. Nie da ~ię tego wla
ści wie odtworzyć. Każ.dy z muzyków takiej 
orkiesty, pomimo cz.ęsto bardzo młodego wie
ku, jest indywidualności,1, a skład zespołu zmie
nia się przedeż co roku. Orkiestra Światowa 
rOlwiązala ten problem. Więks1ość loncertów 
jest rejestrowana. Dokonuje się wyboru i po
wstajł płyty. Mam w tej chwili przed sobą kilka 
takich srebrnych krążków, z których pierwszy 
nagrano,... roku 1989 w Montevideo i Buenos 
Aires pod batutą Charlesa Dutoit. Rok 1990 to z 
kolei Berlin i Bruksela pod dyrekcją Pierre' a 
Bartholomee'a . 1991 to Berlin i Moskwa oraz 
dyrygent Serge Baudo itd., itp. Repertuar jest 
różnorodny. Od kompozycji Elgara „Dzikie Mi
~ie" po monumentalną Symfonię d-moll Franc
ka. Sądzę, że zespól spotykający się od 6 lat w 
Bydgoszczy również zasługuje na podobną do
kumentację. Grają naprawdę świt:tnie. a płyta 
tego rodzaju miałaby nie tylko walor historycz
ny, ale również komercyjny. Myślę. że przy 
okazji !..olejnych spotkań zainteresowanie po
przednimi byłoby na tyle duże, że potencjalny 
inwestor z pewnością by nie stracił. Warto o 
t) m pomyśleć. A jak warto - przekonajmy się 
osobiście podczas jutrzejszego koncertu. 

I Słońce wzejdzie o 3.24, a zaj
dzie o 19 .57. Do końca roku -
176 dni (25 tygodni). 

Życzenia przyjmują: 2 lipca 
(sobota) - Jagoda, Maria, Sera
fina, Benedykt, Martynian, Se
rafin, Urban; 3 lipca (niedziela) 
· Emnilda, Ida, Mirosława, Ne
la, Anatol, Jacek, Kornel. To
masz; 4 lipca (poniedlialck) · 
Aurelia, Elżbieta, Malwina, 
Wiclislawa, Aureliusz, S.cba
stian, Teodor, Zygfryd; 5 lipca 
(wtorek) - Kalina, Karolina, 
Maria, Szarlotta, Bogusz, Bar
tłomiej, Michał, Wilhelm; 6 
lipca (środa) - Dominika, Lu
cyna, Łucja, Petra, Dominik, 
Edo!. Edward; 7 lipca (czwar
tek) - Adolfina, Estera, Kira, 
Nora, Apoloniusz, Cyryl, Me
tody, Raul; 8 lipca (piątek)· 
Adrianna, Elżbieta, Liliana, 
Wirginia. Adrian, Arnold, Ed-

Franz Kafka, pisarz austriacki, 
za życia prawic nic znany, po Il 
wojnie światowej uznany za 
jednego z największych prozai
ków współczesności (zm. 3 VI 
1924 r.); w 1923 r. ur. się Sue 
Ryda Lady of Warsaw. An
gielka działająca na rzecz po
mocy charytatywnej, w czasie 
Il wojny światowej pracowała 
w sekcji polsliej tajnych służb 
Zarządu Opera..:ji Specjalnych, 
m.in . wyprawiała na akcje „ci
chociemnych", organizowała 
zrzuty broni dla walczącej w 
1944 r. Warszawy, założycielka 
fundacji swego imienia; 4 lipca 
1848 r. zm. Francois Rene de 
Chateaubriand, pisarz i polityk 
francuski, czołowy przedstawi
ciel wczesnego romanty:r.mu 
francuskiego; w 1941 r. are
sztowanie i rozstrzelanie przez 
hitlerowców pracowników nau
k i - profesorów wyższych 
uczelni lwowskich, m.in. zginął 
Tadeusz Boy-Żeleński. tłu
macz, krytyk, publicysta; w 
1943 r. zginął w katastrofie lot
niczej nad Gibraltarem gen. 
Władysław Sikorski, polityk, 
premier rządu polskiego na 
emigracji w latach 1939-1943. 
wódz naczelny polskich sil 
zbrojnych na Zachodzie; 5 lipca 
1943 r. zm. Kazimierz Junosza-

Stępowski, aktor teatralny I fil
mowy; w 1992 r. zm. Piotr 
Hemperek, biskup, prawnil.., 
profesur i rektor KUL; w 1992 
r. zm. Astor Piazzola, kompo
zytor argentyński „król tanga"; 
6 lipca w 1796 r. zm. Adam Na
ruszewicz, historyk i poeta 
okresu oświecenia; w 1893 r. 
zm. Guy de Maupassant, pisarz 
francuski, jeden z głównych 
przedstawicieli naturalizmu 
(m.in. ,,Baryłeczka", ,,Bcl
Arni"); w 1950 r. w Zgorzelcu 
podpisano układ między PRL i 
NRD o wytyczeniu ustalonej i 
istniejącej polsko-niemieckiej 
granicy państwowej na Odrze i 
Nysie Łużyckiej; 7 lipca 1992 r. 
zm . Seweryna Szmaglewska, 
pisarka; 8 lipca 1838 r. ur. się 
Ferdinand von Zeppelin, kon
struktor niemiecki, twórca ste
rowców o konstrukcji sztywnej 
(zm. 9 III 1917 r.); w 1943 r. 
mianowanie gen. Kazimierza 
Sosnlowskiego naczelnym wo
dzem Polskich Sil Zbrojnych. 

impasowej sytuacji. 'w spra
wach uczuciowych są wierne i 
oddane tak rodzinie, jak i przy
jaciołom, których wybierają 
długo, ale jak już kogoś obda
rzą przyjafoią, są wierne i lojal
ne. Zdradzone - odchodzą. 

Prawdomówne i szczere aż za 
bardzo. Bywają więc nietak
towne. a już na pewno żadni z 
nich dyplomaci. Dzięki temu 
miewają opinię gruboskórny-:h. 
Bardzo dobrze gospodarują pie
niędzmi, w miarę oszczędni. ale 
nie skąpi, choć zdarza im się 
być rozrzutnymi, bo lubią żyć 
na dostatniej stopie. Kochają 
dom, chętnie w nim przebywa
ją, tworząc niepowtarzalną at· 
mosferę. Obdarzone znacznymi 
zdolnościami kulinarnymi. 

angaŻ.O\\al... s1eb1e Widać 
do -kogo rmal na_1wwksze za 
ufame Czy wi1.!Lowie po 
1w1erdLą len "'Ybór"? 

Z dala od ludzi. w prze 
pięknym miejscu i przepięl 
nym domu m1cHka ffi\'Żczy 
zna. Nilogo nic Y.iduJe. malu 
je, oyta. rozm.i.,,.ia. najwyżej 
z p~em Ten ctluv. iek. t>yl 
nau,zycicl. m.1 zupełnie mie 
ksztakon~ twarz. To ślad po 
W)padku samochodowym, 
któremu kied)~ uległ. Prt) 
zwyczail się już zapewne do 
pustelniczego lr)bu życia. gdy 
spokój ten zalloc1ł pewien 
Jwunai,tolatck. Mały Chucl 
ch.:e. aby Justin pomógł mu 
prz)gotll\\JĆ się do egwminu 
w5t\'pnego du elitarnej szkoły 
:Sau.:.Lvcid Z!!ndza si,;. ak "" 
niczyn1 uczniowi nie pobl:l.ża 
k~l surowy I w ymagaJący. a 
Jednocześnie cierpliwy i ser 
d1.•czny Chł1.)pic:c, wychowy 
wany bez ojca, przylgnie do 
niego. Nartxlii się wię r. na ja 
k~ nie byłoby miejsca w sy 
stemi.: nov. IX 1.:sne j szloly. 
do~to~C'wanym tylko Jo LblO· 

ro,,.of.ci. Mnrna \'l'\\.iedlieC, 
ze Justin realizUJC idealny mo
d ·J h.rt:tkt:' irt Dla ,·hlopca 
,ca1c ,1,; <>n kmr n,~ t:j n 
n ct:,c1ekm. za tępuje mu 
ojca Z kolei d\\unastolatd, 
przerywa ~amotnosc naucz) 
cie\a. t,.;iesteN. ze w1.f.',\ędu na 
pomówienia· o homosd..sua· 
lizm, przyjażń chłopca i nau
rzydela zo~tanie zniszczon:i ... 

Film chwvta za serce, 
choc nie ma nic wspt)lnego z 
ckliv.vm melodramatem. Nie 
l.oncŹy się łatwym harpy en
dem, a mimo to jest zadz1-
"' ia;ą.:o opl} m I st y..:z.11 y. N ie
c zę,to dziś można zobaczyć 
taki film. Tym bard,iej ,.., ięi.: 
pokcam. 

(ap) 

Jan Twardowski „Tneba iść 
dalej, czyli spacer biedronki". 
Wiersze wszystkie 1981 · 1993 
(zebr. i oprac. A. Iwanowska). 
Warszawa 1994, Wydawnic
two Archidiecezji Warszaw
skiej, 296 s., ilustr. 

,.Nie chciałbym pisać wier
szy poszczególnych osobnych -
powiedział ksiądz Jan Twar
dowski w jednym z wywiadów 

Trzeba i{ć dalej, 
czyli 

l 
,pKer biedronki 

-A>;~ 

- raczej wiersze tworzące prze
strzeń, w której każdy mógłby 
się odnaleźć. Zamieszkać w 
wierszach.jak u siebie w domu. 
Wierzący i niewierzący, samot
ny i niesamotny, grzesznik i 
święty". I rzeczywiście, każdy 
kto czyta wiersze księdza Twar
dowskiego znajdzie w nich coś 
dla siebie. Wiele w nich praw
dy, szczerości. prostoty i zwy
kłego ludzkiego ciepła, optymi
zmu, pogody ducha. Lubią jego 
wiersze dorośli, lubią także 
dzieci. Fenomen popularności 
tej poezji krytycy próbują wyja
śnić nie od dziś. Wyszukują co
raz to nowe przydomki dla księ
dza-poety: ,.Diogenes w sutan
nie", ,,Kumpel Pana Boga", 
„Poeta uśmiechu i skrzydlatych 
słów ... ". Sam ksiądz Twardow· 
ski tak pisał o swych krytykach: 
,,Zdarzyło się jednak, że oma-

j 

Konrad Mielnik 

SF OBSERWACJE 

wiając moje wiersze pisano o 
dialektyce. antynomiach, Pasca
lu, Heraklicie, Heglu. koegzy. 
stujących realiach. Przeraziłem 
się. Otworzyłem tom moich 
wierszy i natrafiłem na takie te
ksty: »Kto bibułę buchnie, temu 
Japa spuchnie«, »Rysowałem 
diabla bez rogów bo samiczka« 
- i uspokoiłem się''. 

W jednym ze swych utwo
rów podmiot liryczny prosi 
świętego Jana od Krzyża. by 
nazywał go Janem od Biedron
ki - i stąd wziął się tytuł książ
ki. ,,Trzeba iść dalej, czyli spa
cer biedronki" jest pełnym 
zbiorem 210 wierszy z lat 
1981-1993, łącznie z utworami 
rozproszonymi, dotąd nie pu
blikowanymi oraz wierszami 
prezentowanymi na prawach 
pienvodruku na wystawie foto
graficznej zatytułowanej 

,,Niech się pan nie martwi, pa
nie profesorze'' na Uniwersyte
cie Gdańsk.im. 

Tę pięknie wydaną książkę 
zawdzięczamy między innymi 
Aleksandrze Iwanowskiej. któ
ra wiersze zebrała i niezwykle 
starannie opracowała. Tomik 
zawiera obszerne przypisy. in
deksy, jest także bogato ilu
strowany. 

Miłośników wierszy nietrud
no będzie do lektury tego zbio
ru namówić. Tym, którzy poe
zji nie czytują zbyt często, ksią
żeczkę tę serdecznie polecam. 
Emanuje z niej wiele ciepła, 
które nas rozgrzeje, ukoi, doda 
otuchy. A tych, którzy wierszy 
nie lubią trzeba tylko żałować, 
bo nie wiedzą, co tracą. 

Raymond Carver ,,Na skró
ty". Przekł. z ang. W. Charcha
lis. Poznań 1994. Wydaw. Hi
storia i Sztuka, 168 s. 

Tematami opowiadań Ray
monda Carvera zawartymi w 
tomie „Na skróty" są zwykli 
ludzie i zwykłe zdarzenia. 
Drobne przedmioty, z pozoru 
nic nie znaczące gesty, bczmy-

ślnic wypowiedziane uwagi, 
nieważne plotki - obserwowa
ne jak przez szkło powiększa
jące - w opowiadaniach Carve
ra nabierają znaczenia. mogą 
mieć decydujący wpływ na ży· 
cie bohaterów opowiadań, na 
nie przemyślane do końca lub 
podjęte pod wpływem impulsu 
ważne, życiowe decyzje, któ
rych już za chwilę będą gorzko 
żałować lub z których będą się 
cieszyć po latach. 

Opowiadanie „Bądź cicho, 
dobrze?", które przyniosło Ca-

rverowi popularność i prestiżo
wą nagrodę literacką to opis 
dramatycznego, ale też z dużą 
ironią potraktowanego konflik
tu małżeńskiego. Jego powo
dem stało się podejrzenie, że 
kilka lat wcześniej Marian Wy
man zdradziła swego męża. 

Opowiadanie „Witaminy" 
jest krótką historią spotkania 
zmęczonego życiem męża z 
koleżanką jego żony. Romans 
z Donną, dziewczyną sprzeda
jącą witaminy „od drzwi do 
drzwi" kończy się, zanim je
szcze zaczął się na dobre, na 
skutek niesmacznej awantury 
wywołanej w barze. 

Dla Earla z opowiadania 
,,Oni nie są twoimi mężami" 

Pod lipą. br:.o:.ą lub dagle:jq · 
„Gościu siąd:pod mym liściem 
a odpocznij sobie". Ujęcie 
zrobiłem w Trójmiejskim Parku 
Krajobrawwym 100 metrów od 
Jaśkowej Doliny. Dalej jest niecka 
Srebr:.yska, a potem :.wodne 
i tajemnic:.e lasy oliwskie, które :,a 
Kackiem :.mieniają się li' lasy 
gdvńskie ... 
Odwiedzi/em niedawno Srebr:::vsko , 
by poio:yć kwiaty na grobie • 
Maksymiliana Jankowskiego, 
wielolemiego pre:.esa gdańskiego 
ZPAF -20 roc;:nica jego śmierci 
minęfa 22 c:.erwca. Byt on 
J1akomitym organi:.atorem imprez 
fotografic-:.nych. W c:.asach kiedy 
granice kojar:.yiy się z drutem 
kolc:.astym, a ich przekraczanie 
miało ;:aws:.e a)"miar polityc;:ny, 
w GdańsJ;u spotykali sir fotograficy 

.: J.-rajciw ba/ryckich od K()penhagi 
po Wilno. Ekonomista:. dus:.ą 
artysty budowa/ pr:.e:. wiele lat 
autorytet gdańskiego środowiska. 
Pamiętając o okrąg/ej roc-:.nicy 
smierci Maksa :.aprosilem w imieniu 
zar:.ądu :.wią:.ku dw11d:.iestu pięciu 
donków okręgu do zlo~enia 
kwiatów na jego grobie w alei 
:as/11~onych na Srebrzysku. Przyda 
jedna osoba ... Ka~dy c;:as ma swoją 
twar;:" -mówi przys(owie, a Joseph 
Conrad zauwa~a: ,.Swial jest 
twardy :.arówno w tym, co pamięta, 
jak i w tym, co ;:apomina " ... 

Stef an Figlarowicz 

tragedią staje się kilkufuntowa 
nadwaga jego żony, kelnerki z 
baru szybkiej obsługi. Pewnie 
by tego nie zauważy!, gdyby 
nie podsłuchał rozmowy dwóch 
mężczyzn, którzy przy kawie 
wymieniali uwagi o kelnerkach. 

Oszczędna narracja, przy
gnębiający klimat, surowe dia
logi, nijacy bohaterowie. prze
ciętne życie wielkomiejskiej 
Ameryk.i nie wydają się zachę
cać do lektury. A jednak opo
wiadania Carvera czyta się z 
dużym zainteresowaniem. Udo
wadniają one starą prawdę, że 
życie składa się z drobiazgów i 
od nich w rezultacie zależy je
go jakość i styl. Często przesła
nia ją one prawdziwe, wielkie 
namiętności i gwałtowne uczu
cia. Autor, jak złośliwy, ale i 
mądry mistrz wiwisekcji odsła
nia przed nami mechanizmy 
ludzkich zachowań, zdomino
wanych przez drobiazgi - nie
mal niedostrzegalne, lecz decy
dujące o naszym życiu. 

Raymond Carver uważany 
jest obecnie za jednego z naj
większych współczesnych pi
sarzy amerykańskich. Docenił 
go sarn Robert Altman - jego 
najnowszy, nagrodzony „Zło
tymi Lwami" w Wenecji i no
minowany do Oscara film ,.Na 
skróty" oparty jest właśnie na 
opowiadaniach Carvera. Milej 
lektury. 

Alicja Morze 
Uniwersytecka Księgarnia ,,Literka" 

Konkurs 
Każdy z Czytelników, który 

w ciągu tygodnia pod adresem 
naszej redakcji przyśle kartkę 
pocztową z hasłem „Lektury 
na weekend", podając przynaj
mniej dwa tytuły innych ksią
żek wspominanych dzisiaj au
torów, może wylosować w na
grodę przedstawiane dzisiaj 
pozycje. Wynik losowania już 
za dwa tygodnie! 

gar. Eugeniusz. 
W tym tygodniu: 4 lipca . 

Międzynarodowy Dzień Spół
dzielczości. 

Kilka dat z kalendarza: 2 
lipca 1778 r. zm. Jean Jacques 
Rousseau, francuski filozof i pi
sarz; 3 lipca 1883 r. ur. się 

POZIOMO: I) olbrzym, gigant; 6) bo
hater „Iliady" Homera, który wyrż.nął sta
do baranów, biorąc je za Greków; 9) dłuż
nik wekslowy; 10) kartka informacyjna 
przy towarze; 12) porozumienie stron; 14) 
chłodnica do zbierania skroplonej pary w 
maszynach parowych; 15) twardy metal; 
17) budowla wodna; 19) rodzaj szkła uży
wanego do wyrobu imitacji drogich ka
mieni; 22) widoki powodzenia; 23) łaciata 
chabeta; 24) sensacyjna wiadomość lub 
wydarzenie, w mowie potocznej; 25) snop 
,łomy lub światła; 26) ornament architek
toniczny w kształcie stylizowanej róży; 
27) droga, gościniec; 30) zjazd; 32) dome-

\ 
na Chronosa; 35) zbieg złożonych okolicz
ności; 38) kolej podziemna; 39) wentyl; 
40) młodzież szkolna; 41) sknera, dusi-
grosz; 42) kaskaderskie popisy w jeżdzie 
samochodowej. 

PIONOWO: I) sklep z różnościami; 2) 
duże pióro w ptasim skrzydle; 3) sytuacja, 
położenie; 4) uzdolnienie, dar; 5) zamknię
cie butelki zamiast korka; 6) argument, 
szansa; 7) starogrecki rynek; 8) cecha do
brego mówcy; 11) osoba zasiedlająca ko
lonię; 13) jej rozwój powoduje coraz więk
sze zatłoczenie jezdni i naszych ulic; 16) 
kuzyn osy; 18) potoczna nazwa malej 
dźwigni ręcznej do sterowania gaźnika, re
gulacji zapłonu w silniku samochodowym: 
19) zlot czarownic na Łysej Górze; 20) 
rząd lamp oświetlających scenę od przodu; 
21) początek biegu, wyścigu; 28) trudni 
się uprawą płodów rolnych; 29) kobieta 
lekkich obyczajów; 30) nie buduj go na lo
dzie; 31) muzykująca ósemka; 33) bywa 
nieraz miłosny; 34) poważnie, bez drwin; 
36) szybko się zmienia; 37) urok, powab. 

Czytelnicy, którzy w terminie do I I lip
ca nadeślą prawidłowe rozwiązania pod 
adresem „Dziennika Bałtyckiego" - 80-
886 Gdańsk, skrytka pocztowa nr 419 . z 
dopiskiem: ,,Krzyżówka z atutem", wezmą 
udział w losowaniu nagród. 

Rozwiązanie krzyżówki z limanem 

Horoskop dla urodzonych 
między 2 a 8 lipca: Solidne. To 
pierwsze określenie, które nasu
wa się, gdy mowa o osobach 
urodzonych w tych dniach. I to 
solidne pod każdym względem. 
Idą przez życie uczciwie i mą
drze. Znajdują wyjście z każdej 

W tym tygodniu: Możesz ro
bić plany na dłużej niż miesiąc. 
Właśnie sprawy wymagające 
głębszego namysłu i dotyczące 
większego zakresu Twoich za
interesowań mają szansę, by 
znaleźć najtrafniejsze rozwiąza
nie. Więc jeśli nawet letnia aura 
będ.Lie Cię kusiła lżejszym ga
tunkiem zajęć, znajdź czas i na 
te ważne. Nie będziesz żało
wać. W dziedzinie uczuć jakieś 
rozczarowania. Miły dzień -
czwartek. Mile znaki - KOZIO
ROżEC i WODNIK. 

POZIOMO: figurynka. tenis, gar, roz
brat, argot, Artus, amanat, aktor, kurant, 
klar, swat, mina, Brda, taca. metr, gazeta. 
gunia, lament. liman, rampa, etamina. nur, 
agnat, szałamaja. 

agat, trasat, negatyw, saturator, rura, mol, 
norma. tkanka, narwal, kategoria, samum, 
cynamon. reja. tan. galant, agawa, ekipa, 
trasa. mars, neta. 

Ciesielski, Grzybno k. Kartuz i Jerzy Pi
sarski. Pruszcz Gd .• ul. Dąbrowskiego 
1/39. Nagrody książkowe wysyłamy po
cztą. 

PIONOWO: forma, gazda, rurka, nota, 
Nagrody wylosowali: Krystyna Bartko

wiak, Gdańsk, ul. Zagony 10 A, Zenon 
Rozwiązanie dzisiejszej krzyżówki 

podamy za dwa tygodnie. 

' 
Tandem 

Uroczyście rozpoczął działalność Klub Mestwina, nowa gdań
ska winiama muzyczno-literacka. Gospodarzem jest tu Agencja 
Sztuk.i w osobach Wiktorii Kusińskiej i Zdzisława Miodowskiego. 
Prowadzą oni już z powodzeniem pobliski Dom Aktora, słynący . 
nie tylko na Wybrzeżu - z gościnności i wybornej kuchni. Klub 
Mestwina obiecuje swoim bywalcom jeszcze więcej, bo również 
spotkania z literaturą, muzyką i plastyką. Pierwsze kontakty już 
nawiązano, a o dalsze martwić się nie należy, bo przecież nazwi
ska gospodarzy kojarzą się nam przede wszystkim z kulturą. Pani 
Wiktoria byłam.in. dyrektorką Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu 
Wojewódzkiego w Gdańsku, pan Zdzisław - dyrektorem Teatrn 
,,Miniatura". Ambicje, by nowy klub wznosił się ponad wszelkie 
podziały, będą chyba szybko zaspokojone sądząc choćby z garni
turu gości, którzy zaszczycili dzień otwarcia. Byli duchowni, kon
sulowie, działacze polityczni - zarówno z lewa, prawa jak i środka. 

Pan Witek 
Witold Preyss prowadzi od paru miesięcy działalność impresa

ryjną w Teatrze Miejskim w Gdyni. Czasem też występuje na je
go scenic · jako profesor w „Lekcji" Eugene Ionesco. Ten spek
takl powstał jeszcze w gdańskim Teatrze Proscenium, któremu 
patronowało Stowarzyszenie Theatron. Swoje korzenie miało ono 
z kolei w scenie „V" skupiającej entuzjastów Melpomeny w 
gdar1skirn Pałacu Młodzieży. W spólpracował z nią Włodzimierz 
Preyss, kuzyn pana Witka, od kilkunastu lat przebywający za gra
nicą. To właśnie pan Włodzimierz był sprawcą wielkiego ożywie

nia wokół Teatru Proscenium, mającego wyrosnąć na centrnm 
sztuki alternatywnej na skalę ponadregionalną. Zaczynało się szu
mnie, skończyło cichutko i wstydliwie finansową plajtą. Młodszy 
kuzyn lojalnie milczy, choć niewykluczone, że po doświadcze
niach z rodziną wybrał miejsce pracy, w którym żadne względy 
prywatne nie mają znaczenia, a liczy się wyłącznie sztuka. 

Dziennikarze poparli 
Na ekrany kin wszedł nowy polski film - ,,Komedia małżeńska", 

w którym główną rolę kobiecą gra Ewa Kasprzyk, aktorka Teatru 
,,Wybrzeże". Film, choć zupełnie udany i w sam raz na kanikułę, 
budzi niewielkie zainteresowanie. Chyba najbardziej intryguje 
dziennikarzy, bo to oni stanowili publiczność trzech pierwszych se
ansów w kinie „Kameralne" w Gdar1sku. Była to - dodajmy - wi
downia kilkuosobowa, a spotkanie dobrowolne i przypadkowe. 
Dziennikarze czynnie popierają rodzimą kinematografię? 

Paulina 

Piotruś z nr 20 
W rodzinie pracownika Spółdzielni Spożywców, Kazimierza 

Skulika, zamieszkałego w Chorzowie, przyszło na świat 20 z ko
lei dziecko. Szczęśliwej matce, 44-letniej Elfrydzie Skulik, zatru
dnionej jako administrator budynków mieszkalnych, sąsiedzi i 
znajomi złożyli serdeczne gratulacje. Dwudziestym dzieckiem 
jest syn, który otrzymał imię Piotruś. 

,,Dziennik Bałtycki" z I lipca 1954 r. 

Marne piekło 
Wśród brakorobów Trójmiasta, którzy produkują artykuły 

żywnościowe z horrendalnymi usterkami, niewątpliwie dzierżą 
prym piekarze. Nie pomagają żadne zaklęcia i prośby konsumen
tów, apele prasy, sankcje władz terenowych, żeby piekli oni 
smaczny chleb, uwzględniając konieczne warunki dla zachowania 
higieny. ( ... ) W okresie kilkunastu tygodni powstało u nas „mu
zeum osobliwości", z takimi eksponatami : chleb z robakami, 
chleb z gwoździem, chleb z papierosem czy chleb ze sznurem itp. 

,,Dziennik Bałtycki" z 2 lipca 1954 r. 

Tysiące spławionych 
W poniedziałek, 5 bm. rozpocznie się największa niewątpliwie 

do tej pory masowa impreza wodna w Polsce, jaką będzie II 
Ogólnopolski Spływ Wodny PTTK na Wiśle. 6 dni płynąć będzie 
z ujścia Brdy do Gdańska barwna flotylla ponad 2000 kajakow
ców, wioślarzy, żeglarzy i motorowodniaków, którzy swym 
udziałem w imprezie włączają się w uroczystości związane z 10-
leciem Polski Ludowej i 500-leciem powrotu Pomorza do Polski. 

.,Dziennik Bałtycki" z 4 lipca 1954 r. 

Boj-kotki 
Otwarta 21 czerwca w Warszawie IV Ogólnopolska Wystawa 

Plastyki stanowi bez wątpienia najdonioślejsze wydarzenie w 
dziedzinie plastyk.i w ostatnich czasach.( ... ) Odczuwa się jednak 
brak na wystawie prac niektórych czołowych naszych artystów. 
Dlaczego nie ma nic Fangora, Kobzdeja, Kulisiewicza, Jesiona? 
Dlaczego zbojkotowali wystawę Zaruba, Lipi1\ski, Lenica? Dla
czego Dunikowski skwitował wystawę zdawkowym projektem 
pomnika? Na to i na wicie innych nurtujących widza pytań powi
nien dać odpowiedź zjazd plastyków. 

,,Dziennik Bałtycki" z 4 lipca 1954 r. 
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Wakacyjny kurs przetrwania 

Wyież · ać gdzieś 
nie? 

D o wakacji można odwró
cić się tyłem . Zamknąć 
oczy przed słońcem, a 

nozdrza przed upojnym zapa
chem kwiatów. Zabarykado
wać się w piwnicy i wyjść je
sienią. Można też zgodzić się 
ze stwierdzeniem pełnym go
ryczy, ale jakże głęboko praw
dziwym, że w dzisiejszych 
czasach ci, którzy mają czas na 
wakacje, nie mają na nie pie
niędzy, zaś ci , którzy pienią
dze mają, nie mają z kolei cza
su. Krótko mówiąc - nic, tylko 
cierpieć w milczeniu. 

Rzecz jednak nie jest taka 
beznadziejna. Wystarczy zdać 
sobie sprawę z tego, czym w 
istocie jest zjawisko zwane 
przez nas wakacjami. Otóż wa
kacje to nie bezproduktywne 
leżenie na plaży, jak się co po
niektórym wydaje, to jedynie 
przerwa w tym, co robimy na 
co dzień . Wakacje mają do 
spełnienia niezwykle ważną 
rolę, mają sprawić byśmy z ra
dością, w podskokach i z pie
śnią na ustach wrócili do swo
ich stałych zajęć. 

W tej sytuacji tylko odporne 
na luksus jednostki ludzkie 
mogą sobie pozwolić na takie 
ekscesy jak wyjazdy. Dla nor
malnego obywatela wyjazd i 
oderwanie się od smętnej rze-

czywistości jest nie tylko nie
wskazany, ale wręcz niebez
pieczny. Wyobrażmy sobie, że 
oto żona średniej wielkości 
polskiego biznesmena, sza
cowna matka trójki zdrowych 
dzieci, wyjeżdża sobie, przy
puśćmy na wyspy Bahama. I 
cóż dzieje się z tą przykładną 
gospodynią? Wyleguje się na 
plaży, popija rozmaite wysko
kowe napoje, skacze beztrosko 
na dyskotekach, nabiera ludz
kiego wyglądu i wreszcie za
czynają się za nią oglądać 
prawdziwi mężczyźni. Zgroza 
i upadek moralny! Taka kobie
ta zaczyna w końcu myśleć 
(wpływ świeżego powietrza), a 
wtedy ma już tylko dwa wyj
ścia: nie wrócić wcale albo 
wrócić i zrobić domową rewo
I ucję . Mąż biznesmen (dalej 
średniej wielkości) do garów, 
dzieci do babci, a ona do bi
znesu albo solarium (to drugie 
dla pań, które zasmakowały w 
leżeniu). 
Cóż więc ma robić zwyczaj

ny śmiertelnik, by po waka
cjach z radością wrócić do pra
cy? Przede wszystkim pod 
żadnym pozorem nie można 
sobie dogadzać. Żadnych przy
jemności, precz ze słabościa
mi! Spokojnie natomiast mo
żemy rozpocząć jakąś drakoń-

KOUCZ - w związku z wprowadzaniem mody na nowe 
dyscypliny sportowe, jak np. koszykówka w wykonaniu 
NBA USA, a także wyprowadzaniem do USA nowych dys
cyplin sportowych, jak np. piłka nożna, sprowadza się do 
kraju ang. określenie trenera: ,,coach", wymawianej.w. przez 
sprawozdawców sportowych. A ponieważ rodzimy trener 
jest też pożyczką z ang. ,,trainer", mamy tu do czynienia z -
komputerowo mówiąc - rozszerzeniem programu, czyli ścią
ganiem jego nowszej, nowocześniejszej wersji. O ile jednak 
import programów komputerowych obwarowany jest różny
mi zastrzeżeniami eksporterów, o tyle import coraz modniej
szych słów nie; można je najzupełniej bezkarnie ściągać, nie 
narażając się na zarzut piractwa, aż do wywołania zjawiska 
zwanego hiperinflacją słowną, tj. ro.in . takiego namnożenia 
różnych słów, że w obiegu funkcjonują stare i nowe,jak przy 
denominacji waluty. Aby zabezpieczyć się przed takowym 
niebezpieczeństwem należałoby wprowadzić - skoro państwa 
eksportujące języki nie stosują żadnych ograniczeń - jakiś 
podatek graniczny, akcyzę lub t.p. Tak głosi partia obrońców 
języka ojczystego (oj - powiadają - będzie on czysty albo nie 
będzie go wcale), zwana stąd partią ojów. Odmienne stano
wisko zajmuje partia wolności wszelkiej, w tym i językowej 
głosząca wolny i nieskrępowany pn eplyw słów bez granic; 
jest to partia wojów . Partie dzielą się na frakcje, ojują-wojują 
ze sobą zażarcie (ale fair), a koucz z eteru sobie płynie - jak 
choremu po rycynie. SŁOWIARZ 
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ską dietę cud. Zacząć się syste
matycznie torturować gimna
styką lub przynajmniej zaprze
stać typowych rozrywek, ta
kich jak leżenie do góry bnu
chem, oglądanie telewizji śre
dnio dziesięć godzin na dobę, 
czy też objadanie się bez mia
ry . Wszystko to tanio i bez 
zbytnich nakładów drogocen
nego czasu . Gdy jednak nie 
starcza nam silnej woli, by dać 
sobie urlop od naszych słabo
ści, możemy po prostu zamie
nić się rolami. Wystarczy, że 
mężczyzna zajmie się prowa
dzeniem domu, a kobieta bę
dzie się temu przyglądała zza 
gazety. Już po tygodniu zde
sperowana niewiasta zacznie 
błagać swego małżonka na ko
lanach, by przestał demolować 
kuchnię, wydawać oszczędno
ści na kolejną koszulę (bo ak
tualnie wszystkie są brudne) i 
tłuc najlepszą zastawę. Nieraz 
zapłacze nad pościelą w tęczo
we plamy, której biel była nie
skazitelna nim mąż wyprał ją 
ze swoimi skarpetkami. A on z 
prawdziwą radością zasiądzie 
po męczącym urlopie nad za
niedbaną prasą i nie rozwiąza
nymi problemami wagi pań
stwowej. 

Ela Stonnowska 
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roszę państwa. Obok różnych propagando
wych folderków wyborczych, jakimi zarzuco
no ostatnio nasze klatki schodowe, jest jedna 

rzecz, która budzi we mnie złość z powodu bezmyśl
nego i nieuzasadnionego zadrukowania papieru ko
lorowymi zdjęciami i beznadziejnie głupimi teksta· 
mi. Home shopping, czyli po polsku mówiąc - zaku
py bez wychodzenia z domu. 

Ostatnio wpadła mi w ręce oferta, jaka nadeszła 
do mojej teściowej. Proszę mi wierzyć, normalny 
człowiek nie jest w stanie wyobrazić sobie, jakie mo
gą nań czyhać luksusy, przyjemności i niepowtarzal
ne szanse zostania właścicielem czegoś tam. A to 
., coś tam", to wcale nie byle co. Oto mamy „obuw
nicze wydarzenie dla pań - ZWIEWNOŚĆ", .,czar 
damskiej torebki - STRUŚ", ,.chirurgiczne cięcie 
bez wysiłku - LASEROKRÓJ", .,starą, szlachetną 
porcelanę i wieczny ogień - LAMPĘ ALADYNA" 
oraz tak niewątpliwą atrakcję jak „MATKĘ Z 
PRZYSSAWKAMI" . Dziwicie się? 'Że matka i że z 
przyssawkami? Rzeczywiście, może trochę niefor
tunne połączenie, ale czytajmy dalej. ,.Matka ta za
wsze powstaje czysta i miękka. Ponadto sto silnych 
przyssawek utrzymuje ją mocno w miejscu, zapew
niając tym samym bezpieczeństwo stopom w trakcie 
kąpieli. Przezroczysty winyl powoduje, że przez mat
kę widać naturalny kolor wanny i dlatego pasuje do 
każdego wystroju łazienki!" 

No i o czym tu nwwa? No? O nwcie kąpielowej, 
rzecz jasna. Matka z przyssawkami, czy/i mała mata. 
Ot, co! Pozwoli/am sobie dodać do reklamówki jed
ną literkę. żeby by/o weselej. Ale znalazłam bez tru
du inne reklamówki. Znpewniam, przy nich nic nie 
trzeba było zmieniać, żeby uczynić życie czytelnika 
uciesznym. 

Czy wiecie, że „po pięciu latach będziemy o pięć 
lat starsi ... a one nie! BUTY NIEZNISZCZALNE -
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cłom 
wygodne jak bambosze, długowieczne jak Matuza
lem, lekkie jak powietrze!" To właśnie można prze
czytać w reklamówce jakichś przedpotopowych mo
kasynów, niewątpliwie mogących utrafić w gusty 
osiedlowych kloszardów, bądź pocztowych urzędni
ków, których praca polega między innymi na tym, że 
nogi mają schowane pod biurkiem. W reklamówce 
piszą dalej różne bzdety, z których niezmiennie wy
nika, że tych butów nigdy nie trzeba czyścić, że nie 
ślizgają się na lodzie, że są nieprzemakalne, że 
TUJdają się TUJ każdą okazję i że można je z.giąć dwo
ma palcami, bo są „ lekkie i miękkie jak puch". Aha, 
i jeszcze „spowijają jak pianka". Osobiście, pozo
staje mi jedynie żałować, że nie można dzięki nim 
uzyskać zniżek na przeloty „ Lotem", bo to by/oby 
całkiem przydatne w dobie urlopowej. 

Obuwniczym wydarzeniem dla pań, według auto
rów ulotki reklamowej, są „ lekkie jak piórko, 
zwiewne jak wiaterek, buciki ZWIEWNOŚC. Latem 
chłodzą, zimą grzeją. Niby ich nie ma, a są nie do 
zdarcia!" 

Ujrzawszy zdjęcie „ZWIEWNOŚCI" pomyśla
łam, że gdyby mój szef zvbaczyl mnie malującą osie
dlowe huśtawki, wcale nie zdziwiłby się, co ja tam 
robię. Znlożę się , że zapytałby zdegustowany, co też 
takiego mam na nogach. 

Na koniec jedna dobra rada tajemna dla wszyst
kich Czytelniczek. Jeśli nie wiecie, co ozMcza czar 
damskiej torebki. to zafundujcie sobie komplet tore
bek o wdzięcznej i finezyjnej nazwie „STRUŚ". No
szą je bowiem „gwiazdy Hollywood, damy i żony 
multimilionerów. Szaleją za nimi elegantki na wszy
stkich kontynentach ... " A kiedy już nabędziecie 
„STRUSIA", możecie iść po zakupy. Potrzebne 
Wam przecież nowe buty, nowa torebka i nowa ma
teczka z przyssawkami ... 

Badowska 

% notatnika ·desperata 

Oglądam, czekam i nic. W ogóle nie pokazu
ją najciekawszego. Półtorej godziny siedziałem 
przed telelwizorem, wszystkie bramki obejrza
łem, a najważniejszej rzeczy nie widziałem . Ci 
Amerykanie w ogóle nie mają pojęcia o piłce 
nożnej 

W prasie to samo, ani słowa. 
Gdzie, pytam się, krwiste opisy porachun

ków wracających kibiców z przypadkowymi 
przechodniami? W ogóle nie pokazują łamania 
ławek, katowania człowieka z szalikiem w in
nym kolorze, podpalania samochodów, wybija
nia szyb, nic! 

•Prymityw, w kółko tylko tę piłkę kopią . żad
nego dreszczyku emocji człowiek nie odczuwa. 
A zapowiadało się tak pięknie. Między boi
skiem a trybunami nie ma tam nawet lichego 
ogrodzenia z dwucalowych stalowych prętów. 
Do tego nigdzie nie widać policji z psami, pala
mi i gazem. Nuda. Żeby chociaż sędziemu ktoś 
dołoży!. Po co oni chodzą na te mecze?! Żaden 
nawet noża albo kija na stadion nie przyniesie. 

Wiadomo, tylko by w palanta sobie pukali 
(dobre dla dzieci na podwórku), albo wyczy
niali jakieś brutalne jatki w kaskach (zgroza 
bierze od samego patrzenia). 

Ci Amerykanie nie mają pojęcia o sporcie . 
Gdyby to u nas był mundial ... 

S. Binio 

- ,,O jutrze nie wiadomo nic pewnego" (Lorenzo Medici) - dyskusję zaczął poseł z koalicji. 
- ,,Jutro będzie gorzej niż dziś" (Wincenty Witos) - przerwali posłowie KPN. 
- ,,Ducha nie gaście" (Biblia) - spokojnie powiedział poseł Kuroń. 
Z góry na lawy sejmowe spoglądał prezydent, mrucząc coraz to pod nosem: ,,Czysta wariacja ta 

demokracja" (Tadeusz Boy-Zeleński) . 
Tymczasem w Sejmie wrzało. 
- ,,Każdy naród ma taki nąd, na jaki zasłuży!" (Joseph Maistre) - wolała opozycja. 
- A czy nie wiecie, że „głos ludu - to głos Boga" (Alkuin) - ripostował PSL. 
- ,,Róbmy swoje" (Wojciech Młynarski) - upominali dawni liberałowie z UW. 

- ,,Chciałem wszystkim dogodzić i w tym bylem osiem" (Ignacy Krasicki) - łkał były min. Kuroń. 
- ,,Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni" (Ewangelia św. Mateusza) -

szeptał mu w ucho nowo mianowany szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. 
- W państwie prawa ... - zaczął poseł UW, ale mu przerwano. • 
- ,,Im bardziej chore państwo, tym więcej w nim praw" (Tacyt) - poseł UPR mówił dalej - choć-

by te pasy w samochodach .. . 
- Prawda! - głos z sali. 
- ,.Prawda nie ma ojczyzny, przeto bywa traktowana jako upnykrzony przybłęda" (Władysław 

Reymont) i dlatego proponuję: ,,powróćmy jak za dawnych lat, w zaczarowany bajek świat" (Jerzy 
Jurandot) - przerwa! dyskusję prezydent i nawijał dalej - mam wiele pomysłów ... 

zebrał i ułoży! 
Krzysztof Rześniowiecki 

~~~~~-J 
For. Bogusław Nie:nalski 
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Bliźnięta 
22.05 · 21.06 

Wyjątkowo niefortunny układ gwiazd w pierwszej połowie 
nadchodzącego tygodnia. Zastanów się, czy naprawdę chcesz an
gażować się w uczucie. Pomocna w rozwiązaniu tego problemu 
okaże się książka kucharska. Sprawdź w rozdziale zatytułowanym 
„Sosy tłuste". W piątek dobra wiadomość dla Ciebie, jeżeli grasz 
w Toto-Lotka. Za czwórkę będą płacić trzydzieści siedem tysięcy 
sześćset złotych . Wenus w znaku Wodnika oznacza, że, bez 
względu na to, jak zareagują Twoi znajomi, najwyższy czas za
cząć oszczędzać wątrobę . Pomyślna liczba - O ,7 5 . 

Rak 
22.06 · 22.07 

Zapowiada się wspaniały tydzień . Przesuwający się Merkury za
pobiegnie kolejnemu zalaniu Twojego mieszkania pnez sąsiadów 
z góry. Dobra nowina w sprawach finansowych: oszczędzisz wy
datków na naprawę pralki, bo panowie mechanicy ponownie się nie 
zjawią. W pracy czeka Cię mila niespodzianka. Szef zapoznał się z 
dostarczonym przez Ciebie donosem i Twój rywal zostanie zwol
niony. Pielęgnuj swoją miłość do kierowcy autobusu, który dowozi 
Cię do pracy. Kiedy dostrzeże to uczucie, przestanie zatrzaskiwać 
drzwi przed Twoim nosem. Pomyślne dni: wtorek i sobota. 

Lew 
23.07 · 23.08 

Uważaj przy wszelkiego rodzaju naprawach sprzętu elektryczne
go. Saturn w znaku Bliżniąt wróży porażenie. Skończą się Twoje 
problemy z bezsennością. Osoba, o której wiele myślisz, wyjedzie z 
kraju na zawsze. Najwyższy czas wrócić do intensywnych biegów na 
przełaj. Poprawi to Twoją sytuację zdrowotną i finansową, szczegól
nie wtedy, gdy znajdziesz kilka zgubionych prLez kogoś portfeli. Na
pój szczególnie zalecany w nadchodzącym tygodniu - kwa~ne mleko. 

Panie redaktorze! 
Muszę panu donieść, co się mnie przytrafiło w niedzielę na 

spacerze z moją ślubną. Idziemy sobie, aż tu nagle przed nami 
facio w garniturek odstawiony, z parasolem, usztywniony, chy
ba do kościoła podąża. Na ten widok ślubna komentarz taki do 
mnie kieruje: 

- Widzisz , jak lud::.ie chodzą ubrani? W niedzielę chociaż 
garnitur byś założył, a nie tylko ciągle w tej kurteczce! 

- Moja droga - ja na to spokojnie - jeżeli ktoś chodzi na co 
dzień jak, za przeproszeniem, dziad albo cham, to musi się od
stawić w niedzielę jak, też za przeproszeniem, pan. 

- A co by ci to szkodzi/o, gdybyś wyglądał jak pan - cora::. 
poważniej do mnie. No to ja też poważnie: 

- Bo ja, moja droga,jestem chamopan, ale całkiem przyzwo
icie wyglądam i w piątek, i w świątek . Nie będę, moja droga, 
przed sąsiadami się krygował jak baletnica jakaś. I czasu są
siadom zaoszczędzę, bo nie będą musieli oglądać mnie zza fi 
ranki, by potem omawiać moje garniturki. 

Wkurzyła się na mnie s;:anowna moja małżonka i nie dala 
dokończyć myśli nakazując, abym się zamknął. Resztę spaceru 
odbyliśmy więc na cirho, bo iyrzenia mojej ślubnej pod tym 
względem wypełniam rzetelnie. Panu jednak dokończę. A ona 
niech czyta teraz w gazecie, jak taka honorowa . Garnitur, pa
nie redaktorze, strasznie mnie krępuje . Nie dlatego absolutnie, 
że za ciasny, bo ostatnio trochę brzucha dostałem, ale dlatego 
że swobody nie czuję. Krawacik też mnie w szyję upija, a o la
kierkach to już lepiej nie mówić. Zawsze tak było, panie redak
torze, i nie pamiętam, aby jakiś mój garniturek uległ natural
nemu zużyciu, czyli się złacha!. Albo z mody powolutku wy
szedł, albo z rozmiaru ja wyszedłem . A szanowna ma/żonka 
moja zawsze dba/a , aby w szafie garniturek elegancki wisiał. 
Może dlatego się czepia. 

A do chłopaków to już zupełnie nie mogę w garniturku. Jak 
kiedyś poszedłem do naszego baru „ POD BECZUŁKĄ " prosto 
z rodzinnego przyjęcia, bo na nietrzeźwo za kumplami zatęsk
niłem, to narobiłem garniturkiem strasznej sensacji - za prze
bierańca mnie wzięli. Nawet „Magister" myślał, że sobie jaja 
robię. A małżonka naciska. 

Uczciwy Obywatel 

2 Zapowiadało się na niewinny 7.art chłopców: małego Chle
bowskiego spod 1 i Kowala spod 6. Żart był o tyle niewin
ny, o ile nieprawdziwa była kupa, którą chłopcy zamienali 

podłożyć na wytypowanej wycieraczce . Była sztuczna. Takie 
małe zgrabne gówienko, jakie można nabyć w sklepie z różnymi 
śmiesznymi akcesoriami. Było tak doskonale odrobione, że na
wet czuto się ten charakterystyczny smrodek, chociaż było jasne, 
że musi to być li tylko złudzenie. Błąd chłopców polegał na nie
właściwym wytypowaniu wycieraczki . Podłożyli mianowicie 
„bibelocik" starszej pani Wrońskiej, której zarówno wzrok jak i 
węch nie służy już tak, jak to było za czasów jej młodości przy
padającej na sanację. Jako okoliczność łagodzącą można chłop
com zaliczyć fakt, że cel nie był łatwy, albowiem pani Wrońska 
całymi godzinami wygląda przez wizjer, by nie uronić żadnego 
wydarzenia na klatce schodowej. Pani Wykrotowa spod 7 twier
dzi nawet , iż pani Wrońska ma specjalne siedzisko przy 
drzwiach, aby nie męczyć chorych nóg podczas seansów. Dlate
go właśnie chłopców rajcowało przechytrzenie starszej pani. Na 
figlu pani Wrońska się nie poznała. Jako osoba niezrównoważo
na psychicznie, podejrzliwa i złośliwa daje się mocno we znaki 
sąsiadom, a już pasjami nie lubi psów. Ku nim właśnie pani 
Wro11ska skierowała cały wysiłek śledztwa metodą dedukcyjną. 
Spryt pani Wrońskiej polegał na słusznym poniekąd wniosku, że 
skoro gówienko było niewielkie, to psia pupka, która je wycisnę
ła musiała być również nikczemnej postury. Podejrzenie padło 
więc od razu na pekińczyka państwa Wykrotów. W teatralnym 
geście trzymając wycieraczkę daleko od siebie, jakby na niej le
żała co najmniej kupa oddana przez zawodnika sumo, a nie mała 
psia atrapka, pani Wrońska zaniosła balaska na wycieraczkę pań
stwa Wykrotów. Ich zmysły, gdy spostrzegli znalezisko, również 
uległy złudzeniom , emeryckie przecież, więc zużyte co nieco, 
bez zastanowienia zatem postanowili podrzucić bohatera tej rela
cji na wycieraczkę lokalu nr 12, w którym zamieszkiwał podej
rzany kundel pani Bali. Jedyny zresztą podejrzany, boć przecież 
swojego pekińczyka państwo Wykrotowie posądzać o takie za
sraństwo nie mogli. I teraz najciekawsze: również pani Bala dala 
się nabrać , choć organy ma doskonale, nie miała jednak czasu 
badać dokładnie dowodu rzeczowego, albowiem przyłapała pa
nią Wykrotową na gorącym uczynku - podrzucania. Pod wpły
wem silnego wzburzenia, przy akompaniamencie niewybrednych 
epitetów z obu stron, chwyciła swoją wycieraczkę i ruchem 
przedsiębiernym nadała gówienku znaczną prędkość w kierunku 
pani Wykrotowej. I tu starsza przecież dama okazała się całkiem 
sprawną tenisistką stołową, bo zgrabnym bekhendem odbiła, tyle 
że nieprecyzyjnie, i posłała „piłeczkę" na aut. Twarde lastriko· 
schodów zburzyło strukturę „przesyłki", której fragmenty poto
czyły się w dól. Kobiety oniemiały ... 

I ·CYWILIZACJA 1~ 

Piszeiny l POSTKOMUN!~ : rekAdamiec 

I nie wiadomo, jak skończyłaby się ta nieszczęsna historia, 
gdyby nie pan Kowal spod 6, ojciec jednego z chłopców, który 
zjawiając się deus ex machina wyjaśnił wszystkim, że gówienko 
nie ma żadnej warto~ci. 

F. Zygmunt 

na nowo .historię Polski 
P

alącym problemem (ach, 
jakie to obrazowe sfor
mułowanie) jest ni mniej, 

ni więcej, jak napisanie histo
rii Polski na nowo. 

Mnie nie chodzi o takie 
drobiazgi, jak przygotowanie 
nowych podręczników do nau
czania historii Polski, o nie, aż 
taki drobiazgowy to ja nie je
stem. Sprawa jest o wiele po
ważniejsza. Po prostu obowią
zująca obecnie wizja naszych 
dziejów jest cokolwieczek nie
wygodna, a przez to co naj
mniej szkodliwa. 

Bo jak to chociażby było z 
bitwą pod Lenino? Ostatecz
nie była taka bitwa, wielu Po
laków zginęło tam zupełnie 
niepotrzebnie . Ano właśnie, 
j ak to było z sensownośc ią 
zdobywania Monte Cassino? 
To prawda, powód do uroczy
stych obchodów znakomity, 
przy okazji - jak to zwykle - w 
związku z obchodami pojawi
ło się ki lka wyjątkowo pluga
wych spraw. Ale mniejsza o 
plugastwa, do tego przecież 
zdążyliśmy się przyzwyczaić . 

A jak to było chociażby z 
bitwą pod Grunwaldem? Dali
śmy łupnia, to prawda, ale ko
mu? Przecie zjednoczonym 
oddziałom ówczesnej Europy 
chrześcijańskiej. Czy jest to 
powód do chluby, szczególnie 
dzisiaj, kiedy ubiegamy się o 
przyjęcie do NATO, naprawdę 
nie wiem . I te inne bitwy i 
kampanie, też jakby cokolwie
czek podejrzane z perspekty
wy dzisiejszej polskiej racji 
stanu. Jak ma się chociażby 
Psie Pole do sprawy stosun
ków dobrosąsiedzkich? A wal-

ka z zaborcami też nabiera 
niezbyt fortunnej wymowy, 
może by chociaż nie przesa
dzać z tym caratem, bo chyba 
jednak carowie rosyjscy byli 
lepsi od władzy bolszewickiej. 
W takim razie jednak coś wy
pada zrobić z Józefem Piłsud
skim. No i chociażby ta druga 
wojna światowa - przecież nic 
innego,jak tylko jeszcze jeden 
kłopot. Ja już pomijam sprawę 
aliantów, którzy zachowywali 
się, jak się zachowywali, ale 
przecież mówić wyłącznie o 
zbrodniach bolszewickich to 
jednak trochę niezręcznie. Coś 
trzeba z tym fantem zrobić. A 
wyjście jest tylko jedno: ano 
trzeba siąść i porządnie napi
sać to wszystko od samego 
początku do końca tak, żeby 
nikt już nie mia! żadnych wąt
pliwości ani zastrzeżeń . I trze
ba to zrobić w miarę zręcznie, 
to znaczy tak, by poszczegól
ne ogniwa można było swobo
dnie zastępować przez inne. 
Bo tak, jak jest, to dłużej nie 
może być , same z tego niepo
rozumienia i kłopoty, a to Li
twini mają nam coś za zie, a to 
inne narody. Mniejsza z Litwi
nami, państwo to małe i jak na 
razie niezbyt zasobne finanso
wo. Ale czy rzeczywiście trze
ba ten „potop szwedzki" tak 
bardzo eksponować? 

No tak, a skoro nie było 
„potopu szwedzkiego", to coś 
trzeba zrobić z „Trylogią" 
Sienkiewicza, także i ze 
względu na bratnie i dobrosą
siedzkie stosunki z Ukrainą. I 
tak dalej, i tak dalej, aż serce 
rośnie, gdy pomyśli się, ile 
jest do zrobienia ... 

l 
No i właśnie. Znowu mamy 

do czynienia z bajecznie pro
stym rozwiązaniem problemu 
bezrobocia i robót publicz
nych. Sfrustrowanych absol
wentów uczelni wyższych 
trzeba po prostu zatrudnić w 
rządowej Ua nie jestem dro
biazgowy, może to być także 
prezydencka) instytucji pisa
nia histori i Polski na nowo, to 
znaczy tak, jak powinna prze
biegać z uwzględnieniem wy
magań polskiej racji stanu. 
Ano właśnie, sprawa jest sza
lenie ważna, bo od tego zależy 
bardzo wiele . I to od samego 
początku. C zy rzeczywiśc ie 
było tych trzech braci o imio
nach: Lech , Czech i Rus? Jak 
to było chociażby z Konradem 
Mazowieckim? Jak na raz ie , 
to ty lko dw ie postacie ni e 
sprawiają szczególnego kłopo
tu: Pułaski i Kościuszko, ale 
to przecież stanowczo za ma
ło. Bo jak rozumieć legendę o 
niejakiej Wandzie , co to nie 
chciała Niemca, o innych -
germanożerczych legendach 
przez przyzwoitość już zmil
czę. No i je szcze ten Feliks 
Dzierżyński nam się plącze, 
przemianowanie ulic i placów 
to nie wszystko . Napisanie 
wyłącznie nowej historii Pol-
ski to chyba zbyt mało. ' 

Ponieważ w tylu sprawach 
przodujemy już wśród naro
dów świata, myślę, że i tutaj 
nie ma co się ociągać , tylko 
tneba brać się za pisanie dzie
jów powszechnych na nowo . 
Może tylko w ten sposób zdo
łamy sobie zapewnić należne 
nam miejsce w świecie? 
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MUSZLA KONCERTOWA· god1. 17.00 
2 lipca 
RYSZARD STYLA SPECTRUM SESSION 
AL MAD - ADAM KA WOŃCZYK 
3 lipca 
LITTLE EGOJST 
DEE DEE ENSAMBLE 
BRONISŁAW CIEŚLAK ENSAMBLE 

TEATR MUlYCZNY · godi. 20.00 
2 lipca 
KURY 
BACK TO THE BASS 

GARY THOMAS EXILES GATE 
3 lipca 
MIETEK BLUES BAND 
LABORATORIUl\t 

YELLOW JACKETS 
SAX CLUB · godi. 24.00 

NOCE MUIYKI IMPROWIZOWANEJ 
2 lipca - \'OJCE OF THE BLACK HOUSE 
3lipca-OKO 

BAR AMERYKA • godi. 24.00 
2, 3 lipca 
Zll:;.'TEK; OSTROWSKA; KOWALSKI 

RESTAURACJA MAJOR· godi. 24.00 
' 

2. 3 lipca 
JAM SESSIOt-,;S 

Dzisiai 

Gary Thomas • saxophone 
Paul Bollenback · guitar 

Tim Murphy · organ 
R.onnie Burrage · drums 

G,uy 77ivmas urodLJI ~1r, mieszka w B,1/rimore. Jest jednym z 
czołowych pri.cdstawicieh sceny czamegt, wschodu. Współpraco
wał z takimi muzykami jak: Ste,·e Coleman, Wallace Roney. Cas
sandra Wilson. Miles Da\'iS i Jacli. DeJohnette. Uważany jest n 
spadkobiercę tradycji Billy Harpera. 

Pismo „Downbeat" określa jego muzykę jako „Post - Bop -
Techno - Hiplłop - Out - Jazz". Określenie to powstało. po .na~ra
niu przez Gary Th0masa wraz z Johnem Scofieldem I Mickiem 
Goodrid.:icm płyty „By Any ~1eans Necessary··, która jest uważa-

GarvTl"iOmas T!wKołd Kaoe 

na za nowe podejście do muzyki fusion. Podczas realizacji tej 
płyty Thomas wykorzystał doświadczenia wyniesione z grupy 
Special Edition Jacka DeJohnette' a, w której gra po dziś dzień, 
oraz ze współpracy z Milesem Davisem. Gary Thomas jest bez
sprzecznie uważany za pioniera stylu łączącego jazz i HipHop. 
Ostatnia płyta Gary Thomasa nosi tytuł „Exile' s Gate". Płyta jest 
reminiscencją jego młodych lat w rodzinnym mieście Baltimore. 
Stąd też na płycie słyszymy bardzo dużo organów Hammonda. W 
Baltimore istnieje bardzo silna tradycja grania na tym instrumen
cie. Na płycie wspomagają go muzycznie Jack DeJohnette, An
thony Cox, Marvin Sevell, Terri Lyne Carrington i Paul Bollen-
back. I 

Inne jego płyty to: ,,While The Gate Is Open", ,,The Kold Ka
ge",,,Till We Have Faces". 

Gary Thomas nagrywa dla wytwórni JMT. 

--------;·~ttf~J}@:--------

Jutro 

o 
Russell Ferrante · keyboards 

Bob Minłier • sax 
Jimmy Haslip · bass 

William Kennedy • drums 

I 

W swoim dorobku mają już ponad 12 płyt. Ostatni~ naz~wa się 
„Run For Your Life". Płyta łączy w sobie wszystkie na1lepsze 
pierwiastki straight-ahead jazzu, popu, funky; Od pierw~ze~ płyty 
YELLOW JACKETS zaczęli wykorzystywac polirytmię, ide.ę o 
tradycjach afrykańskich. Zespół powstał w okresie, gdy wielu 
muzyków eksperymentowało z nowymi idea~ muzyczny';lli. W 
okresie lat 70., gdy Miles Davin nagrywał ·:Bitch~s B~ew" 1 „In a 
Silent Way" powstało wiele nowych z~społow takich Ja~ Weathe~ 
Report Mahavishnu Orchestra. Chick Corea Electnc Band I 

YELLOWJACKETS. Ta supergrupa w ciągu ostatnich dziesięcju 
lat zyskała siedem nominacji i aż sześć prestiżowych nagrod 
Grammy. . 

O muzykach tej formacji pisaliśmy przed tygodniem. stud. 

Na początku •ala ukazał się drugi firmowany nazwą Skawalker album .slvaa•. Został oa 
aagra11y w 1kładlle: Gr1e9or1 Skawiński (voc, g), Waldemar Tkaczyk (bł, 
Zblg11lew Kra1zew1kl (clr). W se,jach gotclnny udllał W%lęll 
klawl11ewcy Marlu11 Zacu:owalcl, Maciej lysxklewlc1 1 No Llmlłł, Ry11arcl lada, 
Bogusław Bneiańsld ora1 wokalista Golden LHe, Adam Wolski. lui po rolestracil materiału 
Heregl Skawalkera 1as1Hł c1Warły stały członek grupy, klawluowiec Wolclech Horny. 
O aktualnych poc1J11a11lach Skawalkera ro1mawlałe111 pnecl klllcu dniami I liderem 
grupy • Gne1le111 Skawińskim. 

- Czy mógłbyś opowiedzieć 
o trwającej aktualnie waszej 
trasie promującej nowy mate
ńał ,,S1van" ... 

- Zaczęliśmy ją w pierw
szych dniach czerwca i potrwa 
ona praktycznie do końca mie
siąca. w tym cza~ie zaplanowa
liśmy około 20 koncertów. Nie 
jest to trasa z prawdziwego 
zdarzenia, naszym głównym 
zadaniem są wizyty w lokal
nych rozgłośniach radiowych. 
ośrodkach telewizyjnych. pod
pisywanie płyt, co potem ma 
duży oddźwięk wśród kupują

cych płyty i kasety. Niebawem 
w sprzedaży będzie także krą
żek CD, dodatkowo zawierają
cy utwór „Raz na cale życie", 
czyli „Pokochaj mnie" . .,Si
van" sprzedaje się bardzo do
brze, jeden z poznańskich fa
nów przywiózł nam ranking, 
na którym byliśmy na Il miej-

/I ~, ",e,pol<m Hey je<Ji eh~ 
dzi o sprzedaż kaset. 

( - Dlaczego ustala wasza 
współpraca z popr.zednim kla
wiszowcem, Mariuszem Za-
czkows.kim? 

- Przebywał on na kontrak
tach w Szwajcarii i współpraca 
nie układała nam się najlepiej. 
W jego miejsce przy jęliśmy 
Wojtka Homego, który trafił do 
nas w prześmieszny sposób: 

I przyszedł do sklepu Waldka 
Tkaczyka i grai coś na klawi
szach, co zainteresowało Wald
ka. Przed dołączeniem do nas 
Wojtek robił swoje solowe pro
jekty z pogranicza muzyki elek
tronicznej. Ma 20 lat i jest obie
cującym instrumentalistą, co 
nie zawsze słychać, bo dotych
czas graliśmy muzykę ze szcząt-

kowym udzillkm klawbzy. Mo
ją koncepcją jest wykorzystllnic 
klawiszy dla robienia tła. 

- .,S1van" miał ukazać się 
już w zimie, a ukazał się na po
czątku maja. Dlaczego? 

- Szukaliśmy wydawcy . 
Kontrakt z MJM podpisaliśmy 
zimą. Oprócz tego okładka wy
magała specjalnych zabiegów, 
co opóżniło o dodatkowe trzy 
tygodnie ukazanie się płyty. 

- Czy okładka niesie ze sobą 
jakieś specjalne przesłanie? 

- Lecący w powietrzu hipis 
nie jest przypadkowym ele
mentem. Szukaliśmy symbolu 
dla naszej muzyki. która jest 
powrotem do lat 70. 

- Utwory „Na zawsze ra
zem", ,,Moonlite III" mogą 
zdradzać fascynację twórczo
ścią Joe Satrianiego ... 

- , Sa zawsze razem'" jest 
efektem mojej fascynacji mu-

zyką filmową. Bardzo przeży
łem .. Rydwany ognia" z muzy
ką Vangelisa, muzykę do filmu 
.. Top Gun", lubię Proco! Ha
rum w starych nagraniach. Na
tomist „Moonlite III"' jest ukło
nem w stronę Jeffa Becka. Zró
del inspiracji na . .Sivan" szu
kałbym w latach 70., z tym. że 
nagrywaliśmy w nowoczesnym 
studiu. Nie wzoruję się na Joe 
Satrianim, choć muszę przy
znać, że często porównuje się 
moją grę do jego. co jest kom
plementem. Joe Satriani nie 
znajduje się w kręgu moich 
ulubionych gitan) stów. 

- Kto do tego kręgu należy? 
- Najbardziej ulubieni przeze 

mnie to Jimi Hendrix, Alan 
Holsworth - mało znany gita
rzysta jazzowy, lubię Steve Va-

ia, Joe Satrianiego, Paula Gil-. 
hata, Erica Johnsona. Lubię 
także wiele innych rzeczy: Pan
terę, Rage Against The Machi
nc, Fishbone, Bruce'a Saraceno. 

• Co oznacza tytuł „Sivan"? 
- Sivan w kalendarzu księ

życowym jest miesiącem na 
przełomie maja i czerwca. gdy 
wiosna jest w całej pełni. Dla 
nas oznacza rozkwit, erupcję, 
wybuch. 

- Co chcielibyście osiągnąć 
tą płytą? 

- Chciałbym oprócz sukcesu 
artystycznego odnieść sukces 
komercyjny, żeby ludzie dobrze 
znali naszą muzykę. Chodzi nam 
o dotarcie do lud.Li dorosłych, bo 
my gramy rocka dla dorosłych, 
którego w Polsce jest mltło ... 

- ... ale zaprosiliście do stu
dia idola nastolatek Adama 
Wolskiego z Golden Life. 

- Są to działania artystyczne 

nie mające na celu przyciągnię
cia młodszej publiczności. Ja 
wystąpiłem na płycie Golden Li
fe, grałem sola na najnowszym 
krążku Vadera, na „Fishdicku" 
Acid Drinkers. byłem zaproszo
ny do nagrania utworów Chopi
na przez Bernarda Masorego z 
Walk A way i Lorę Szafran. 

- Jakie ustępy kontraktu z 
MJM mógibyś ujawnić? 

- Kontrakt daje swobodę 
działania zarówno nam jak też 
firmie. Nie mamy określonej 
ilości płyt, które musielibyśmy 
wydać przez te 5 lat. Nam wy
daje się, że nie wydamy więcej 
jak cztery płyty. 

- Czy MJM będąc pnedsta
wicielem Sony na Polskę za
pewni wam promocję na Za
chodzie? 

Uro 
a 

manchesterskich d 
Są co aajmniel dwa powocfy, dla których kwintet I Manche~teru warł jest małego artykułu. 
Po plerw11e: Mimo :wienlalących się pr1e1 ostatnie 5 lat trendów 11a bryty(skiel scenie 
nlezaleiael Dywany wciął twardo tnyma(ą się w c10łówce, uparcie graląc swolą wenię 
tanec1nego, Melocfylnego pop·rocka. (Wytrwałość naprawdę godna uwagi w a:estawlenlu 
I losami lic1nych HIOnowych pupilów prasy i publiki). A powód drugi? Po prostu ta 
wytrwale twonona pl".IH nich muzyczka, nie zwykła opu11c1ać barcllO PffJZWOitego 
po1lomu, d1lękl czemu lnsplralsl wyrobili sobie na Wyspach opinię mlstnów popowego 
nemiosła 1 (wcale nienadklml) pnebłyskaml artyzmu. 

Początek kariery naszych 
bohaterów wiąże się ściśle z 
„wybuchem" manchesterskiej 
sceny 1989-90. Wymowną pa
miątką tamtych czasów są 
wczesne utwory Dywa
nów porozsiewane ,po 
wszelakich składankach 
pod hasłem rave. Ale już 
wtedy dało się wyczuć, że 
przynależność Carpetsów 
do nurtu flower power by
ła raczej umowna, wyra
żając się jedynie poprzez 
lekko house'owe rytmy 
(typowo „połamana" per
kusja) oraz akcent wokali
sty. Pierwszy duży hit -
.. This is how it feels" ko
jarzy się bardziej z klima
tem folkowej ballady, 
opartym na silnym, czy
stym wokalu Toma Hin
gleya i łatwo rozpozna
walnym brzmieniu orga

nym na współpracy organów 
Boona z „garażowo" ustawioną 
gitarą Grahama Lamberta. W 
ten sposób otrzymaliśmy mu-

ternatywnej dziatwy z Wysp. 
to tylko jedna strona twórczo
ści Dywanów. Jeśli ktoś z W as 
słyszał kiedyś takie ich kawał-

- Taka ewentualność jest 
brana pod uwagę, ale na razie 
trudno coś na ten temat mówić, 
bo przede wszystkim musimy 
się zająć promocją nowego al
bumu w kraju. Być może poje
dziemy za granicę nagrywać 
następną płytę. 

- Już w zeszłym roku miała 
ukazać się zarejestrowana w 
studiu PRiTV w Łodzi płyta 
unplugged. 

- Jest w przygotowaniu, ale 
na razie nie ukazuje się, gdyż 
aktualnie jesteśmy w trakcie 
promocji „Sivan" i pojawienie 
się kolejnego wydawnictwa mo
głoby wprowadzić pewien cha
os. Będzie to swego rodzaju bia
ły krnk, jest tylko 1000 egzem
plarzy tej płyty, każdy ma swój 
numer i prawdopodobnie każdy 
zostanie przez nas podpisany. 

- Słyszałem, że zajęliście 
wysokie lokaty w plebiscycie 
.,Gitary i Basu"? 

- Waldek Tkaczyk został 
wybrany najlepszym basistą 
rockowym, a ja zająłem pierw
sze miejsca w klasyfikacjach 
gitarzystów i gitarzystów roc
kowych oraz trLecie w katego
riach metal i gitara akustyczna. 
Ponadto ukazała się moja 

książka z kasetą „Grzegorz 
Skawiński;: technika legato". 

• PIBJJy na przyszłość ... 
- Tylko i wyłącznie promo

cja płyty „Si van". którą zamie
rzamy prowadzić do końca ro
ku. a może trochę dłużej. Wio
sną 1995 chcemy ponownie 
wejść do studia. Jesli chodzi o 
plany na najbliższą przyszłość, 
w Jarocinie odbędzie się kon
cert unplugged wielu wyko
nawców i właśnie w nim we
żmiemy udział. Planujemy też 
występy podczas festiwalu w 
Sopocie, a wczesną jesieną być 
może będziemy otwierać w 
Warszawie koncert wielkiej 
gwiazdy gitary, ale jakiej, tego 
na razie nie powiem. 

Rozmawia!: Jan Terlecki 

, 
anow 

skich muzyków sięgają znacz
nie dalej. Właśnie te ambicje 
pozwalają Carpetsom zwinnie 
unikać popadnięcia w popowy 
banał. 

Ostatni album Iospiralsów -
„Devil hopping" zaszczycił nas 
w marcu i właściwie nie wniósł 
wiele nowego do artystycznego 
wizerunku grupy. Brak kroku 
do przodu jest w muzyce uzna
wany za krok w tył, można więc 
mówić o pewnym rozczarowa

niu, szczególnie po znako
mitym krążku ,,Revenge of 
the goldfis" (1992). Czy 
jest to tylko chwilowy spa
dek formy, czy też mamy 
do czynienia z początkiem 
końca ... ? Zobaczymy. Póki 
co, numery w rodzaju sin
glowego „Uniform", lub 
balladki ,,Just Wednesday" 
pozwalają mieć nadzieję na 
wariant bardziej optymi
styczny. 

Zresztą bez względu na 
koniec historii INSPIRAL 
CARPETS radzę na 
dźwięk tej nazwy uważniej 
zastrzyc uszami. Bo Dy
wany manchesterskiego 
gatunku wcale nie muszą 
być gorsze od perskich. 

nów Ointa Boona. Fot. ,,New Musical Express" 
Mikołaj Gładysz 

Scena rave dość szybko 
odeszła w niebyt, większość jej 
gwiazdek została równie łatwo 
zapomniana, a Inspiralsi trwale 
wyrobili sobie miejsce wśród 
brytyjskich niezależnych. Ko
lejne albumy oraz liczne single 
zdobywały fanów prostymi, 
chwytliwymi melodiami wy
śpiewywanymi prze Hingleya z 
niezwykłym rozmachem i eks
presją; a także mocnym „gę
stym" brzmieniem, zbudowa-

zykę spełniającą zarówno kry
teria „alternatywności" Ueśli 
coś takiego w ogóle istnieje), 
jak też komercyjne wymogi 
szefów Mute Records (,,stajni" 
Depeche Mode, Nicka Cave'a, 
czy Erasure), którzy zapewnili 
kwintetowi z Manchesteru od
powiednią reklamę. 

Jednak wizerunek kapeli 
specjalizującej się w produko
waniu kolejnych hitów dla al-

ki, jak „Further away" - ponad 
13-minutową psychodeliczną 
suitę, budzącą w krytykach. 
skojarzenia z The Doors; albo 
niesamowicie czadowy ,,I want 
you", gdzie wściekle nawalają
ce bębny tworzą razem z kla
wiszami i gitarą prawie punku
jący podkład dla beznamiętnej 
melodeklamacji Marka E. Smi
tha (lidera The Fall) - to wie
cie, iż ambicje manchester-

Aktualny skład grupy: 
Tom Hingley - wokal 

Clint Boon - klawisze, wokal 
Graham Lambert - gitara 

Martyn W alsh - bas 
Craig Gill - perkusja 

Dyskografia - albumy: 
,,Life" (1990) 
,,The beast inside" (1991) 
,,Revcnge of the goldfish" ( 1992) 
.,Devil hopping" (1994) 
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GORSET MADONNY NA AUKCJI 
Różowy gorset gwiazdy muzyki pop MADONNY i liczący 300 

lat własnoręczny zapis nutowy brytyjskiego kompozytora, HEN
RY PURCELl..A sprzedano w londyńskich domach aukcyjnych. 

Gorset zaprojektowany przez JEAN-PAULA GAULTIERA 
dla MADONNY, na jej tournee w r. 1990, sprzedano w domu 
aukcyjnym Christie za 12 100 funtów (18 OOO dolarów), a liczący 
300 lat manuskrypt nutowy PURCELLA - za 276 (X)() (416 OOO 
dolarów) na aukcji u Sotheby's. 

Saksofon altowy, na którym widniał podpis prezydenta BILLA 
CLINTONA i muzyków grupy rockowej FLEE1WOOD MAC, 
poszedł z Christie za 22 (X)() funtów (33 OOO dolarów). 

Wystawione na aukcję listy miłosne rosyjskiego kompozytora, 
DYMITRA SZOSTAKOWICZA, do kochanki , 20-letniej stu
dentki Eleny Konstantinowskiej, sprzedano u Sotheby's za JO 925 
funtów (16 500 dolarów). 

MORALNY UPADEK LIMAHLA 
Niedawny idol nastolatek, gwiazdor muzyki pop LIMA.HL, po

woli stacza się na dno. Stracił już samochód, mieszkanie, wszystkie 
karty kredytowe . Znajomi nie chcą mu potyczać nawet drobnych 
sum, uważając go za niewypłacalnego. Czasami udaje mu się złapać 
jaką.~ fuchę i zaśpiewać za kilkaset dolarów za występ. Jednak zaro
bione pieniądze natychmiast przepija lub przepuszcza w grze w kar
ty. Do większości prywatnych klubów hllzardowych ma już zakaz 
wstępu. Jak tak dalej pójdzie, LIMAHL skończy jako żebrak lub 
znajdą go zapitego na śmierć w jednym z londyńskich slumsów. 

TWIGGY I HORROR 
Ma 14-letnią córkę i przybrała na wadze prawie IO kg. Wiele się 

zmieniło w życiu 44-letnicj dziś Angielki LESLIE LAWSON -
znanej w latach 60. jako - TWIGGY. Pod tym imieniem 16-letnia 
wówczas dziewczyna uznana została za najlepszą modelkę na 
świecie i ważyła tylko 42 kg. Przez pięć lat jej zdjęcia nie schodzi
ły z tytułowych stronic czasopism. Uczestniczyła we wszystkich 
większych pokazach na świecie . Potem przyjaciel zaproponował jeJ 
rolę w filmie i TW!GGY pozostała już wierna temu powołaniu . 

W swej nowej życiowej roli nie osiągnęła jednak takiego suk
cesu jak modelka, i grała coraz mniej znaczące role . Aktualnie na
kręca w Los Angeles filmowy horror, w którym jest za włosy 
przywiązana do nogi stołu i przez długie godziny wota o pomoc. 
Miejscowemu dziennikarzowi zwierąła się, iż sądziłll, że kręce
nie tego rodzaju filmów jest zabawą. ale przekonała się, że jest to 
najcięższa z motliwych praca. 

UK HIT LIST 
Lista 10 najlepszych brytyjskich singli 

według Gallup Poli Ltd. 

I. LOVE IS ALL AROUND - WET WET WET 
1,2. BABY I LOVE YOUR WAY - BIG MOUNT AIN ' 
3. YOU OON'T LOVE ME - DA WN PENN 
4. SINCE I OON'T HA VE YOU - GUNS N' ROSES 
5. SWAMPTHING -GRID 
6. GET-A-WAY - MAXX 
7.ABSOLUTELYFABULOUS-ABSOLlITELY FABULOUS 
8. NO MORE TEARS - K. MAZELLE AND J. BROWN 
9. DON'T TIJRN AROUND - ACE OF BASE 
10. NO GOOD - PRODIGY 

!FUNKY CHART I 

NOTOWANIE 7 
Funkowa lista przebojów Rafała Betlejewskiego 
Emisja: Radio PLUS w piątki od 23.00 do 24.00 

I. WHEN YOU'RE NEAR - GURU 
2. SABOfAGE - BEASTlE BOYS 
3. REGULATE - W ARENG. & NATE DOGG 
4 . 100% PURE LOVE - CRYST AL WATERS 
5. FREEDOM - RAGE AGAINST THE MACHINE 
6. LOSER - BECK 
7. YOUGOITABE- DES'REE 
8. BEERCAN-BECK 
9. CANfALOOP (RJP FANfASIA) - US 3 
IO. BACK IN THE DAY - AHMAD 1 

Beastie Boys: Ili Communication - odcinek 1 
Za cholerę nie wiem o czym jest ta muzyka. 

Rafał Betlejewski 
PS. Ciąg dalszy za tydzień, a w nim: o demokratyzacji 

muzyki, upowszechnieniu energii twórczych, o zanikaniu 
zjawiska geniuszów. 

SOUL AND FUNK TRAIN 
Dzisiaj w Kawiarni Muzycznej Klubu Studentów ,,Żak" będzie 

się można nieźle przewieźć wspólnie z angielskim D' Jem Kozmi
cem, który o godz. 21 zaserwuje wszystkim muzyczkę soulową 
lat 60. i 70. pod hasłem SOUL AND FUNK TRAIN. Natomiast o 
godz. 23 zacznie się druga część tej nocy już pod zawołaniem 
KOZMIC. Fajerwerki przewidziano o godz . 4 nad ranem. A 
wszystko to za jeden bilet! Eeej! 

,,JAZZUJ ~EM Z NAMI" 
Pozazdrościli koledzy z „Żaka" gdynianom ich festiwalu jaz

zowego i chcą ściągnąć paru muzyków do siehie ... Jutro o godz. 
21 w Kawiarni Muzycznej wystartuje impreza ,,JAZZUJ RAZEM 
Z NAMI'', na której każdy jazzmen może zaprezentować swoje 
umiejętności. Dla wszystkich fanów i jazzmanów wstęp wolny! 

ALOSZA AWDIEJEW Z „PIWNICY" 
Za to w najbliższy wtorek zmiana klimatu. Nie, nie za oknami -

w Sali Teatralnej „Żaka". O godz. 19 odbędzie się tam recital zna
komitego aktora i barda krakowskiej „Piwnicy pod Baranami" -
ALOSZY AWDIEJEWA. Kto był, ten zna. Bilety jeszcze są! 

NO I PUNK W „WBIE" 
Ta impreza dopiero za pięć dni - we środę 6 lipca, ale już dzi

siaj musicie się o niej dowiedzieć. W sopockim klubie „Łajba" 
przy ul. Anni i Krajowej I 11 o godz. 18 rozpocznie się koncert 
trzech angielskich kapel. Wystąpią: FEATHERHEADS - grający 

ska-punk, ZIPPY'S LONG LOST LOVE CHILDREN - grający 

funk-punk oraz WHO MOVED THE GROUND? ... - grający reg
gae-punk. Punkom wszelkiej maści życzymy dobrej zabawy! 
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51-65-70 JESTESCIE rrloozi, bez doświadcze
nia, ~. pizeszkolerie na miejroJ 2009il6 

AGENCJA Reki Wydaw. zatnxlri pizoostalli::iei hamb
Wjeh, tel. 0-900l10fi0 

A·1285 

ATRAKCYJNAJl&:a~z.r~. tel.52-34-0I 70960 
1 

DO rl!Wiązy,Yaria korlaktów haOOl1Wy'd\ i sirzooaży tiiu
tefi zatnmę, Oferty 28863 BO Gdańsk, Targ Drz~ 

DZIEWCZ'INĘ, Paruą oo kav.iani przyflię, lei. 2$-39~7 
FRVZJERÓW, 41·57·10 1ron 

KIEROWC~ mechanika kat. C, zatnxlnimy 'Mac-T us' s.c. 
Gdyrua, ~rncza 16 A, lei. 25·35·58, w~· 7.00 J,llJ 
KRAWCOWc zatroon~, 57·10-07 71404 
MECiiANIKA i elektryka~ napięto~ eme
rytów lub reoostów -pin~ piz)tnę. Parki~ strzeżory, ul. 
Sllarżyimego 4, G:lat&.-Zaspa 

70978 

M:ĘDZ'INAROOOWA Firma lionsultirriowa Prx;e Wa1efho
use Sp. z o.o. zatrudni sekrelailię/adrrifistratura liura. Poo· 
stawowe v,ymagania: dolm znai:Jroość ~*1 argelsNego, 
znapoość Jlograroow Word Peif~ łll~ 123, (iJb zbflŻO· 
ny). B~a umi!jętność ~sania na mas..')llie, tel. 379~7 
MŁODYCH, O!)E!ral)wnydl z sarooch<Xlem zatru<ili linna im· 
iooowa. W~ wctti. MożlrllOŚĆ stałego zatrudni.lnia, 
43-09.35 w. 39 

71122 

OPIEKUNKĘ do dzlld<.a, lei. 25-36-56 
65525 

POSZ\JKWĘ garbarza oo l)'owadzenia zakładu gaibaislrje· 
(,Il. Kcm.t · Slil\lllJ, 3941 28190 
POWRACAJĄCY z Zachodu da infoonację o Jlil:f, lel. 32· 
75-35Łó:lź 69901 
W l)'aco1111i ~żuteńi srebrnej zatrud~. Oferty 28863 BO 
Gda~ Targ llfzewny 'Y7 

2886311 

ZATRUDNIMY rntrarzy, te/. 25-22-24, 8.00 · 13.00 31801 
ZLECĘ ~olację garażu, 219-B66 

65607 

itL&P~t}.l~g':!I\ 
OPIEKA nad diiećrni · Agenqa · 41-20-10 68938 

lCNllłl~Ol ....• -.sg··• 

·LEX rnieszlwia, ÓJl!rj, n, lei. 22,45.50, 20-
61-45, o:xlzienne oo 18.00 

31671 

APEKS 47-{)2-22. Gdafsk-Wrzeszcz, ul. Mate~i 6, 
8.00 · 18 oo. s<blla 9.00 · 13.00 

27631 

DWIE sąsiawjąre działki w:lowlafj! w Załiooli taoo S!)'le
darn, tel. 57-{)5-33 

70435 

DZlAlKĘ oodowlaną z dooioorn, 79-11-93 
69905 

HALĘ 700 m kw , z cegły, 1)'0011\tja rub oo rowki, ;,6-99-
12 

71353 

OKAZJA' 11 M w rJiom Giifi spneda pwedlidwo, 
(0-69)232-00 

15546 

śRóDMIESCIE -dm szeregowa (lano). 53-00-85s7350 

T~IOdom91jooooroozimy, Sierosławk. Tlefl~. Feliks Pa
slemki. tel 133 Dl!ycim 

POSZUKWEMY domlw, mieszkań 47-{)2-22 

POSZUKWEMY d.1mlw, mieszkań, 47--02·22 

71096 

27630 

·FORD sprzooaż części, Gd)Tiia, ul. Chj1ońska 155, tet. 
23-74-27 24165 
CHŁODNIE samochodowe (0·58) 51. 
52-85, p:xlriośniij samozałaóm:ze 

20376 

NIEMCY, ftllaooia tanie samcdlody, 22-47·38, 0-00 
502783 61819 
POWYPADKOWE z be~loch firm ubezpie
czen~ch. Fotoolerta, 29-{)6-{)4 65102 

MERCEDES 600 D, r:,ęWO'lrl, smyria ~okiwana. zarny· 
kany, 3tiOO'.)IIOOŚCiSIJZedam, lel. 24-10-40J)'.I 18~ 12 

MEACtDES 124 D 88. t~. 23--02-20 
69920 

MOTO · CENT~R li, klfisz, siwzeda.sl samxro:l · masz 
wczasy gratis. 53-12-71 wew. 41 31114 

~ TO.CEITTER I 125p, 126p, Polonez, 
inne. 51(1.1), siwzedaż. ra1y. 53-1~1 31101 

PEUGEOT205XL 1100, 1987,sirzei1arn,22-1~ 26196 
POLOOEZ86, ben1)1la ·()aZ. tel.32-07-64 

71159 

PRZYCZEPKĘ lowa11111ą, 23-22-83 

~HOD marki Skooa 105 ~ 1et 22-39-31 

SKODA FalOrit, 91, 39-47-00 

28191 

69913 

71098 
SPRZEDAM Fiala 125 p, 1981, stan bardzo dolxy, 23-61-
33, 12.00 · 16.00 

KUPIĘ Ładę, FSO, Poloneza, zachodl1e, cł1ętn~ re
mont, 51·38-25 

66359 

KUPIĘ sarood'iód oo 150 mln. 53-12-71 wew,:11113 

SAMCCHOO do 100 000 OOO,·. 53--02· 11~ 

t~ ,~~~yj 
'""''AUTO,SZYBY całodobowo, 
'1ired<ie(,ll 16, G:lyllia, 27-01-24 5207• 

H'"'AUTO.SZYBY. S!XZedaż · ITllfltai~a, 
Sląska 1fl. Dojazd Podolską oo kooca 21·74-.~~ 

"""TŁUMIKI "Walker' krajowe i dorabiane 
wlgwzOOJ.41-68-~.Gdailsk.Mat~l4,Krgi 

..... AUTO-SZYBY, Prz)lrorze, Czamy D'Młr 10. 
53-49·98 2,:i2 

"'AUTO , SZVBY • Jaan. Nowe. riisze 
ceny. SJlZedai. mojllai. Wrzeszcz. 41-49-92. Ko
śooszki 8. On1n1a. 39-{)2·20729 wew. 230. Jedrcści 
Rcootrtzej 223 (Etto,,). Gdynia, 20-49-n. Kajj1ańska 
4 27629 
•AUTO-HAK. tel. 31-40-50 

56658 

·AUT9·Smwachy uchylne. 
Gdynia, wal 

AMORTYZATORY · regeneracja. mcntaż, 
sirzedai rmych. Gdańsk, Mal:zewskiego 1 Cll 64946 
AUTO • GLAS GDAŃSK , szyby 
samochodowe . osooowe. cięiMM'e, ~ 
st o:isla'M:1e. SZ)W profespnalny mootaż. lochowa ooslu· 
ga, Oliwa, Grunwaklzka 487, leł. 52-22-31, 52-28-14 R-316 
AUTQ.GLASS „M & M". Szyt1y sarrooio· 
dowe SJlZooaż · montaż Gdm · Sród,meście, S1en, 
nicka »'40. 31-14-1911EW. 329 28105 
AUTOGAZ, haki hoowrtze, 51-76-4952565 

CZĘŚCI do~ i zmxlndl 'A!'ek' (0-58) 
51-47-41, 82-35-55 (10.00 · 17.001 23513 

DACHY uchylne Montaż. 41-28-36 62759 

LAWETĘ "WJŻYczarn, 41-24·30 30444/l 

NAJTAŃSZE haki holownicze · 
montaż. Gdańsk-Orunia, Jeoiości Robotnicz~ 37, 
39-40-28 

70982 

PRZVCIEMNIANIE szyn, 56-51-71 63541 
WYPOŻVCZALNIA "As" -Polooezy,;,6-
37.30 54961 
WYPO:ŻYCZALNIA "Tex" · dostawcze, 
rrwotxist Wł, Mercedes. 41-24-30 304<4 

WYPOŻVCZALNIA Nava sarnocoo:Jów 
~. 39{)2·20 W. 224, po 17.00- 57,65-34 3080• 

WYPOŻVCZALNIA Żuków .Automat'. 
52-45-79 68848 

WYPOŻYCZALNIA Żuków, 57, 
61,94 70976 

WYPOŻVCZALNIA "Piast" . osooo
we. dostawcze, 52·26·3.1 57068 

WYPO:ŻYCZALNIA osooowe, dostawcze .. 
31-$-31 w. 50 66706 

WYPOŻYCZALNIA osooowe, dostawcze, la
wety, 71-44-76 19210 

WYPOŻYCZALNIA samochodów do, 
stawczych, 41·39·24 

30037 

ZARZĄD DROGI ZIELENI 
W GDAŃSKU 

ul. Partyzantów 36 
80-254 Gdańsk, tel. 41-20-41, fax 41-67-58 

zaprasza do złożenia wniosków dotyczących 
udziału w przetargu ograniczonym na opracowanie 
dokumentacji projektowej remontu kapitalnego ulic 
Podmiejskiej i Małomiejskiej w Gdańsku na odc. 
od ul. Jedności Robotniczej do ul. Ptasiej. 

Podstawowy zakres dokumentacji technicznej obej
mować będzie branżę drogową. odwodnienie ulicy, 
oświetlenie i należy liczyć się z koniecznością opracowa
nia projektów branżowych związanych z przebudową ko
lidującego uzbrojenia podziemnego. 

Wnioski dotyczące udziału w przetargu można skła
dać w sekretariacie Zarządu w ciągu 7 dni od dnia ukaza
nia się ogłoszenia. Do przetargu będą zaproszone jednost
ki projektowe, które wykażą się dotychczasowym do
świadczeniem projektowym w w/w branżach . 

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, 
odwołanie przetargu bez podania przyczyn, jak też uzna
nia, że przetarg nie dał rezultatu. 

28870 

AUTOKLAWY 
DO BURSZTYNU 

SSP .KAPEX" GDAŃSK 
tel. 41-44-62 
fax. 41-71-28 

WYPOŻYCZALNIA · osooowe, doslawcze, 
PmZ'f,29-{)3-59 

65161 

AUTOHOLOWANIE. 7145-55 
48457 

ATRAKCYJNE 3 pioje, telefon, IV p. 70 m, nadbudowa 
&aoowe11.1e1. 21-re-25 

65463 

·24 37-~ KUPIĘ!!! mieszkane 
31764 

KAWALERKĘ trzypokojowe. 57-{)2.W ',!!,735 
KUPIĘ dwtij)(il'*1Ne lub kawaleikę, 53-{)0-85 57345 
KUPIĘ it.iuJ)'.lkojowe lub trzypct(iowe, 51-15-85 57347 
KUP~ m~szkarne oowe km stare ~. względnie 
zanierię faun. tel. 48-73-28 71320 

!~!JJUltiw-,.irłlbictwo ; 
""""41-73{,8 • "LOKUM'' ,Najwięcei 
ofert!!! • Sprzedaż • Wynajem!!f, 
Wrzeszcz, .Rzenieślnik' 10.00 · 19.00 Zgłoszenia bez?at· 
nie!!l 48-26-57 

63222 

""56·27·32 WYNAJEM (zgłoszenia bez~atpp~2 

"24-83-83 . SPRZEDAMur Wynajemm . 
"Astra".Ortov.o.Klooowa11 31765 
"57-{)2·9'! ,,MIESZKAM". Spaooaż, kupno, Wf· 
najernrn~lokalul)1ka,vfch 

25727 

·20-23-94 POSZUKUJĘ mieszkania 31163 
'20-83-{)1 DOMENA. Gd)Tiia, Soliętojm 9 31521 
'21-96·12 WYNAJEM 

40292 

'216·222 BIURO Nieruchomości MK · kLPflO, spnooaz 
mieszkań. G:l~ia. Slowoo<iego 40 31588 
'51·15-85 • JODŁOWSKI Pośrednictwo 
(prawn~). St.l)O\ N'$:&Jłośd 753 57344 
20-31-88 · COMAX 2'459 
21 {)9-95 • FORUM S!XZooai. klillOO, zamiana. Gdy· 
nia,Bema611 30272 
21-ao-21. 2533-0J BŁYSKAWICZNY!! W'f 
najem J)'.lkoi, meszxań, d.miw, kllali. Zgtoszlriia t.!Zjiat
ne1 

21 ·96· 12 POSZUKLLJĘ rnieszkaria 40291 
41-90-31 . , 1KORPORACJA· 
Strzelczykow · M~ia, domy 66577 

200,611 • WYNAJEM ITieszka\, w. skie· 
pów. ~eria bezpatnel 

~ 

5 2·42,34 • "DOM" sprzedaż , 
kupno, wynajem 30101 

HANNA!!! 53·38,93, 56-41-40. Naj· 
większy , wybór!!! , całe TróJ· 
miasto. Najtańsza!!! (ia<inej prowiz}) • 
Sprzedaż!!! • Wynajem!!! , Mie
szkań ·Domów· Lokali (12.00 • 
20,00). (soboty 11.00 · 1500\ Kolobrzesta 42 
E ~al:lwEc · parter). Wszystkie!!! • Zgło, 
szenia • całkowicie bezpfat, 
nie!!! 53,07·61, Biznesmeni , 
Cudzoziemcy • Wczasowicze • 
czekają!!! 44363 

MERPOL kuro, sprzedaż, nieruchomości, mie· 
szkań, 211 ·50 20699 

AR.G. Byczlic.ws/ia & Góralayl<. MenK:oolroid -kupno · 
sprzooaż.-~21~., 

DO Wfnajęcia 3 po<oje -Gd)Tiia·Karv.iny. Wroimość Kra
śi(. 36-89 po 20.00 69674 
GDAŃSK · M·3 SfAildziel:ze zamienię na Bialystolt Gda~ 
Malczewskiego 7Br228 

68871 

KUPIĘ, w,nairrę rrieszl<.ri1, 52-42-34 71014 
PAWILON oo wydzierżaviieria, ~ . 325-999 52237 
PAWILON60rn kw , Zaspa, WjdzjelŻa'l\t32·51-62 705<Xl 

PILNIE sprzedam lub wynajmę rnieszkame z warsztatem 
w El)l4gu, ul Kkmra 1, jXZ)' Dęoowej, tel. 346-440 522,40 

POMIESZCZENIE oow.ve 30 m Kamienna Góra. 20-60-78 
do wynajęcia 

69907 

POSZUKWĘ m~szxania nie urnetJowanego z telefonem: 
Rumia. Władysławowo. Tel. 740-291 65506 
WYNAJMĘ latem komfortowe potoje, jezioro, las. Tel. 
QIZOCZOOŚCIOW'J po 16.00 20-17·55 

69842 

41·53-47 KOMPUTEROWE kursy 31393 

CREDO. Pra1111 JaZd)', wszys1l;ie kalegorie. 32-3J1-Jp3 
SKABIT indy',ooualne kursy kolll)Ulerowe. 21-WJR 

BIURO ttumaczeń ~zyka angie:skiego i ~os.l<ieg:>. ~ll,1 
HISZPAŃSKI l!J~'Slyczny, 53-{19-74 71302 
KURS kat Jl' · 1 580 OC(],- rafy, Wrzeszcz, Crvobrego 79 
A, 41-36-76 

POMATURALNA Szkoła Sekretarek i Marketingu ~asza 
natx\rkaldydatów, 20-18-38, 25-48-10 

69641 

PRZEDSZKC!.E w wakaqe. 20-45-80 
69642 

UWAGA uczn~w~ ~. VIII I Szansa dla fych, klórym za
brakło szczęścia. Są jeszcze miejsc.I w I Społecznym 
LO, GaJ11ia Pool:xska 39/41. Egzaminy: 4. 5 ll)'.',31994, 
go:lz 9.00. lnlormacje 20-32·23 

65500 

ANTYWŁAMANIOWE drzwi, kraty, blachy. 
Aieslowane zarnlcj, 56-22-43 

71008 

ANTYWŁAMANIOWE roiefy bramy, lcraty, 
tetilax 32-62-51 w. 208, Piekarnicza 1 

DRZWI a-ewraane. ztropne. 43-46·51 67417 
DRZWI metalowe drevmiane, 31·3448, 53·31-4ffs7,9 

DRZWI przecM)"llazen~. krafy, ogrodzenia. 32-65-
49 

70965 

DRZWI wejściowe, ztxo;ooe, kasetooowe, różne, pro· 
(Mcja, montaż. ;,6-27-97 63410 
FOLIE antywamamowe. or.:eciwstoneczne, 23·57-86, 
23 12{)9 65247 
FOLIE illltyilłamaniowe, przeciwsłoneczne, PHU Ja 
nex, 5H,l·22, 53-79-83 31459 
KOMINY gazowego ogrzewania zabez~eczam 
pized~.52-42-52 

27983 

MONT AŻ -autorywNany serwis zamków· 
Gerda. /.iloy, Ewa Assa-ScM i ~nydt Lares, G1yn~. ul. 
~98,20-1~7 R-9:l 

ROLE,:Y antywłamaniowe, bra· 
my zw11ane &m-Pol. 39-92-65 30833 

ROLLGATE rolety pizllCWi1)iarrarm, zv.i,iane. 
kraty,bramy,31·10-11w.31 27628 
ŻALLUX Zaluz~ piorc.ve, porome. Ro~ Bezter
mioowa gmix:ja, 31-27-84 

68048 

ŻALUZJE Jloourent Hanles poziorne, llOOQ
we. rolety. Gafm, l'tlel\~!st.a 154. 2248·97, 24-~ 

ŻALUZJE i rolety_· producent 
A.9111• Gdańsk XaP,rów 17 A, 

ie1; 52,41,48, Przyokopowa 1, 
tel. 31-49-86 16475 
:ŻALUZJE · produrem -Ulbaniak (jjynia, Stupedt.a 
21(00 Warsza-w,ej) :>W-40, Gdańsk, 32-29-04 21893 
:ŻALUZJE · l)'ooorent · pooiwe. porome. 43-21· 
31,51-66-70 

BONIFIKATA! Zaluz~. 51-18-{)7 

CYKUNOWAN/Esolidnie.57-26,19 

CYKLINOWANIE, 53-63-85 

CYKLINOWANIE, 20·74-81 

CYKLINOWANIE, 32-00-10 

CYKLINOW~IE, 26·84·95 

CYKLINOW~IE,23-n-{)6 

CYKLINOWANIE, 53·22-62 

CYKLINOWANIE, ukla:Janie. 32·59-00 

CYKLINOWANIE, 32-62-10 

CYKLINOWANIE. 53· 18-40 

59167 

62197 

64068 

68414 

69093 

63924 

66846 

71001 

68409 

Zarzgd Gminy Kartuzy 
i Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznei 
w Kartuzach 

ogfasza: 
przetarg ofert dotyczący budowy Centrum Pomocy Spofecznej 

w Kartuzach pofotone w Kartuzach, przy ul. 3 Maja 
na dziatkach nr ewid. 284/3, 285, 284/ I, 284/2. 

Podstawowe dane techniczne: 
- powierzchnia terenu w granicach opracowania - 1989 ,5 m' 
-powierzchnia zabudowy projektowej - 242.64 m' 
- poWJerzchnia zabudowy istniejącej łażni - 231,2 m' 
-kubatura -3048 m' 
- ilość kondygnacji nadziemnych -2 + poddasze użytkowe 
-wymiary zewnętrzne budynku 15.6 x 15,6 m 
Dokumentacja techniczna -do wglądu Urząd Gminy. pokój 211. 
Oferty nalezy składać w zalakowanych kopertach w sekretariacie 
Urzędu Gminy do dnia 11 lipca 1994 r. (włącznie). 
Wadium w kwocie 30 mln zł należy wptacać w kasie Urzędu do dnia 
11 lipca 1994 r. do godz. 15.00. 

Zakres budowy - rozbiórka Istniejącej lażnl 
• budowo stanu surowego. R-1286 

CrossComm 
P O L A N D Ltd 

Firma CrossComm Poland 
amerykańsko-polska spółka j.v. 
zatrudni inżyniera informatyka 

spełniającego wymagania: 
1. staż pracy minimum 3 lata 
2. dobra znajomość języka angielskiego 
3. znajomość programow ania 
* obiektowego 
* w środowiskach graficznych 
* w systemie Unix 
* pożądana znajomość XWindows lub OSF/Motif 

Gwarantujemy pracę przy ciekawych projektach 
w dynamicznym, międzynarodowym zespole, kontakt 
z najnowszymi technologiami i dobre wynagrodzenie. 

Kandydaci proszeni są o kontakt pod numerem telefonu 
(058) 47-25-71 w celu uzgodnienia terminu interview. 

279S4 

CYKLINOWANIE, 39-4498 

CYKLINOWANIE, lakierowan.e, 21-94-00 

C2YSZCZEN!E d'fll.OOW, ~ . 56-53·95 

C2YSZCZENIE dywanów, la!icoo,i. 32-14-29 

71118 

~72 

64275 

68946 
C2YSZCZENiE dywanów, tapi:erki (sarnoo'xxl:iwej], 56-51· 
71,21-81-76 63547 
C2YSZCZENIE dywanów, tapi:erki (sarro::ocoowe,], 21-{)7-
33 

49386 

C2YSZCZENIE dyvraOOW, la?>::erki, 56-85·1910387 
C2YSZCZENIE. dyilariiw, tapi:erki · 52·16·18, 32-1~ 

FIRMA „Parkietus" . 51-26-0I układa pa'kiet 
(v.iasny, powierz~y) VAT Gwarancja Tanio 31322 
GAZOWE, 53-71-22 

GAZOWE, 32-28-30 

HYDRAULICZNE. 23-14·83 

HYDRAULICZNE, 23-70-61 

HYDRAULIKA. 25·26-46 

KAFELKOWANIE. hy&auli:zne, 23-89.()4 

KAFELKOWAN.E, 39-44-98 

26537 

69218 

69620 

65-116 

69085 

71119 
MALOWANIE -szpachlowanie, 35 ~s./m, 56-14-83 po 
1900 71030 
MALOWANIE, 20-74-81 

MALOWMJIE, !apelowanie, cyklioowane, ~9-45 70390 
OOólIDBUD0'/11.ANE, 71-30--08 

PARKIET, mozaila, uxladanie, 31·51-27 

STOLARSKIE, 233-644 

69634 

70987 

ELEKTROINSTAI.ACY~E. 714-394 

ELEKTROINSTAlATORSTWO, 41-{)S.41 

LOOÓWKI, 20·18-62 

VJDEOFILMOWANIE, 56·53·9: 

Vl[ro:ILMOłlANIE, 56-85-19 

1,8 T, 57-70-96 

1.Bt3737-37w.16,47·90·51 

21-81-97, 1,5t 

:ll013 

22001 

64274 

68947 

49385 

3 7()(),1mi, 41-{)7-69 24755 

DAJ AN taxi 370-360, na te~on 30 % 1ani985 

LIMUZYNA, 2340-21 61658 
OSOBOWO · bagażov,y. Przewozy· Oł(ęcie. 25-
29.34 21911 
PRZEPROWADZKI meblowozem, 51·53-54, 
11.00 · 19.00 

69702 

PRZEPROWADZKI, tel. 41-14-57, 41-40·55 
do 59 w. 272, 56-95-25 

29796 

PRZEPROWADZKI. 53 70·58, 57·93'b 

PRZEPROWADZKI, 57.90-33 7141511 
KRAJ, zagranM:a 16 m sześc. 310-400 

KRAJ. zagranica, 48·51-83 
63504 

68923 
KRAJ, zagranica, 57-90-33 71415 
MIĘDZ'INARODOWY 1· 121, 43 m sześc., wiooa, 24·34-37, 
stale Mill: Gdańsk· Muocherl. Gdańsk · M:irdle~ 

PRZEPROWADZKI· transpr:rt 32·51·31 
25739 

2Ai.UZJE ~on· J)'.IZiorn, 56-13-57 

2ALUZJE pion -JXlziorn, 31-66-66 

2Ai.UZJE, 32-18-49 

24348 ZWIR·VAT,47-61·15 
26542 

24341 2WIR, 82-83· 79 54972 
6664,) 2WIR. 22-22-66 

69741 
ZM.UZJE, 24-35-ffi 

70975 
65.'.l89 2WIR, 48·54·76 

2ALUZJE, tanio. Zl-57·86 
65240 

2Ai.UZJE, 32-38-00 

ŻWIR, szalurlli, rusz1owalia tynki. 3941-43 
68637 

'"AUTO·ALARMY Piranha. kirnatyza· 
cja, blrJia:1a silnika na kartę kodową. Gd'y!ia. Pooolska 17, 
te!Aax 211 ·200 

"'AUTOALARMY amerykańskie . Code 
Alann.~cliel:tów-~im 
korl'\)JerOII)'. Mass-Gdyoo.Jamz KOOll 11/13,~~ 

"51,84-61 ~b 81-68-68 LOOÓWKI, 
zamrażarki gwararqa 301118 
·ALARMY, domofony,24·3074 61163 
·AUTOALARMY Boxer Cel Pro, 
tector, Mul·T·Lock. Centr~ne Zl!l'ili. Zna· 
kowanie. Radia. Są>ot, N.epodlegośd 849, 51, 7~ 

37-00-81:I ALARMY g11ar.n:ja itMln 2SS65 

51 ·70·91 LODÓWKI. zarmaża~. po 14.00, 
51-47-00 62182 
ALARMY SIJ!edaż · monlai Sklep G:Jrja, W~llo
polska 20. 24-83-08, 24-85-24, 27-07-92 21912 
ANTENY, 51-68·27 

67504 

ANTENY 7Y -sat~.itatne.20·51-04 
69500 

ANTENY RTY-SAT.22-45-05 = 
ANTENY . obrttrure. 39-94 32 70957 

ANTENY, 32·91·31 63306 

ELEKTROINSTALATORSTWO, 51· 
69-{)5- VAT 

30655 

ELEKTRYCZNE ~ararqa,41-41-00 63517 

LODÓWKI, zamrażark~ klimaty, 
zacja samochodowa, :>2·16-53 30105 

PRALKI, 32-80-10 

PRALKI, 32-80·10 

PRALKI, 52,16-53 

PRALKI, 53,43.79 rnilvoim 

PRALKI. ss-20-21 

64127 

~106 

63232 

66745 

61000 

BIURO rachurt.owe. 41-43-87 30150 
TŁUMACZENIA~. riemeda, ilne. (jjy· 
nia, Sl.artll,iejska 26. 20-52· 72 654',!S 

ŻALUZJE · p~ · ~e · 225 ooi rn kw. 
i poziJrrE. Zanwo • 3g.oo.24 mn 

DRUK. projekty . kalendarze, loklery, ~ sa-ro· 
~.wiZ)1Ólrl:i. T-S1111t's.oore~ Tarrimm,t-32-63-
12 

KSIĘGOWOSC · IX>'fen zakes, 56-82-59 

VJDEOFII.MOWANIE. 56-fil-95 

ZESPót. wesela, 24-15-4i 32-88-83 

53-75-11"ANIA" 

m,1 

65517 

69301 

·REKLAMÓWKA Mx 45. cera 99,-T~ -
Przedsm!e/ SiąJ/ashl. 41·11 ·9a 2<1J63 

·REICl.AMÓWKI · ta1ly z fOO'UkaTI TIIIOfali li· 
my oo 500 szt , tel. 390-289 30435 

·WORKI na śmieci -fulrowe ~-4 
rozmiaiy, reklam. r.adrJij. Torbacz Przedstav,;
ciel Sir1jllasl!J ·47-11 ·92 

24860 

BOAZERIA. 57.54-31 

DYSTRYBUTOR listw grzewczych, grze,iów. 
wentylatorów, poó;j'Zewaczy WOOj. Sopo~ 1 Maja 30, 51-
17-50 

3(1154 

KRUSZKOP oos1arczy ZW'f, ~ pustai<J, ttxi· 
~. 52-n-52ł53VAT 31057 
KSEROKOPIARKI regenen:r,1ane · g,tlilran
qa. raty. Tano! D & K, 53-17-59 24345 ł 

KSEROKOPIARKI. taxy -nowe. uzr,vane, 
gwararąa. sertlis. rnatena')' li\sploa~. 53-44-~4555 

MEBLE~. oorUNe. BaltseMl!, tel. 23-i~ 

NASIONA. J.łr/. Pruszcz Gd . Baza GS, (0-58) 
82-32-{)3 

m1• 

PRALKI, 22-29-38. 23-74-27 

PRALKl.56-15-15 

PRALKI, 41-76-71 
59165 • PRODUCENTooazeri.tel. 51·57-61 56478 
6322 

SONY , Otake , Royal, inne, ser, 
wis. 3237-30, 23-51.()4, bezpłatny dojazd 

54347 

TELE • Colonnat , Neptun. zacho:i"ie 
. magnetowidy. bel!,'latny oojazd, 32-37 ·30, 23-51.()459678 

TELE . Jollisz. Neptun. Hetils . naprawa. do
jazd beZliatny, 31-88-63, 41·38-66 68285 

TELENAPRAWA JlZestrajanie, 23-52-4~1m 

TELEWIZV JNE, 20-2152 
65400 

VIDEONAPRAWA. doJaZd beZjiatny, 53-11 
26 

ANTENY. 23-l.l-38 • 

I AUTOALARMY~.32'48·94,52-43-11 

DOMOFONY. 43-22-20 

DOM'.lFOOY, 24,00.90 

ELEKTROINSTAlACJE,32-61·36 

26108 

6971< 

68423 

SOLARIA Alisun, 31-84-30 2„12 
WENTYLATORYBalserYK:ll,tet.23-76-~134 

71160 
AMIGA 6C(), oodatlli, 41-59-00 . 
BlACHĘ lrapeZCNlą, OC)lilowaną, lei. 32-c6-53 70499 

FOKSTERIERKĘ krótkowtosą. rooQ'MXl:1wą. 4-miesięczną, 
(0-69) 214-94 

KIOSK '#aI1'fWIT19 mkw, ~OIT)' · l.rlio, 56-29-& 

KSEROKOPIARKI, laxy rt"JE?neroware, gwararqa, 52-15-
81 

14096 

OOWY sklep &zewny. 25-47· 14 21908 
PACKARDBell. ~~.120MBzr!TfS1ką, 711-L 

PlmlNO Weiderisla:Jfer. tel. 48-76-44 

PLANDEKI, i1· 19-36 

ROWERY, 31 ·22 91 

70497 

31501 

24168 

SIATKI ogrodzenM. JXivt>karle PCV, Rabilza, transport 
bezp!alrrf, (0-59) 278·42 

26539 

PB HOSY. rozpoczęło realizację budynku 13-rodzinnego 
w osiedlu Gdynia-Dąbrowa przy ul. Kameliowej 

-+ cena 370 USD/ I m2 

+ miejsce parkingowe 
-+ termin zakończenia - 31.03.95 
-+ istnieje możliwość kredytowania 
- budynek całkowicie strzeżony, 

komfortowy, z ogródkami 

BIURO SPRZEDA2Y, GDYNIA. ul. Sląska 35/37. pok. 324 
tel. 20 92 33 fax 2 l l ·-304 

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE 

: .__ _ _____,;,;.;.A_.. 

SLIMAf<I il:Jdow,arie. Cewi;e, lei (0-59) 611-481 71023 
TANIOl)'.JS1alj, 24-07-9i! 

TANIO, sznaocerl<i śreonie, tel. 53-18-08 

TAPCZANY ~ tan~, 21-98-66 

69917 

69875 
TELEFAX 'Panasonic' KX-F-130 + zasfiacz na ~arancji, 
tel 56·2219 

71354 

TELEF~ Brzeżno, 43-44-66 71357 
TERENY rekreacyjoo. dacze, chaiy v.iej&ł\ie, Starogard tel. 
232-89 

i , 15547 
ZAMRA2ARKĘ S~ 260 I, sprzedam. 79-13-00 69908 

lABĘ mkYllą ul. Gellerala Hallera 50 A rn 17, tel. 52-43· 
40 po godz. 18.00 

OVERLOK 3, 5-nijkowy, I~. 78-34-n 

SKÓRY ootri, Sk&cz. 0-69/82 47 ·22 

71DS4 

70458 

'"LOMBARD . poZ'fczki, Gdańsk, Wti Piastow· 
skiB 1 (Zieleriak) 11 ł)ęlro, 374-234. 374-534 ocaz w byijrn 
HolekJ fłooopol, 31-56-31 wew. 0011 20439 

H23·10·54 LOMBARD -korrJStr,e !)liyczl<j pod za. 
staw. G:lyllia, Morska 171 , 70397 

"23-67-17 w. 137 LOMBARD · RTV, saroochooo
wy, złoto . Najtańszy komis. Sklep lombardowy, D,m T owa· 
rowy Chy,onia. Box 37 ~0398 

"LOMBARD · samochody, ITTV. ztoto, Sopot. al. 
NMlpod~ośd743, lel. 51·15-50 m 93 

"LOMBARD · samochooy, RTV, złoto Gdańsk· 
Przyrraze, Kolobrzeslc.a 39 F. tel. 53-{)4-68 • 24192 
51-47,12 • LOMBARD, Sopot.Ha~
nera2~~ 58212 
CENTRUM lombard,20-47-n 28200 

LOMBARD samochodowy, 20-J~i 
LOMBARD, komis technicmy So
~ . Poojazd 7, 51·71·18 

SUPERLOMBARD 20-24-01 Gdynia, War
szaws.\a 64 oraz Hala Targowa sto;sko 38 

' I FlNANSWEMY lra',s;f,cje lm:bl!, 20-08-13 

, Inne 

WRÓŻKA. 23-66-25, 2HXJ-48 

ASTIUOO. Wróżenie -Tw. 51-40-51 

61653 

65376 

14267 

f.ElTURYSfflA I PODROZ& 
·31.35-21 Wf!N. 222 ISABEL · Dom Harterza. 51.ł)er· 
lanKi · Hamoorg. Koln, Stuttgart · o:x!zeirie. Ber'il, Wie· 
deń. ~ kraiJwe i zagram. oorm 

68flJ7 

·EURO.TOUR. 51-66{l) (10.00 -17.00). Przewo
Z'f ~·Wycieczki.Wynajem ~1129 

31-27-0J GROMADA. Jt-6&41, 20-42-16, 51·14· 
39. Ulwa. Druskienniki . sanatorum. WC12.~, ko· 
l:iiie. Prze'lll)l'j autwrowe -Euiąia. Berlin, Wił· 

2, 3 lipca 1994 

MARINTEX, HeMifiusza 11, Qlańsk -31-ł',8-27 w 411 za· 
prasza na ·"flX)CZ)Tlek: · Molze Czarne- Krym· 14 dni sa· 
molo:em Boel~ 737; · WysoriJ Tatry· St~;· Ad· 
natyk lstra Chorwaqa; · Turqa, Tunez~; · Bilety lotnicze 
i autokarowe 

MIKROBUS, t~. 20-18-38 

MIKROBUS, 53-07·97 

PRZEWOZV mikrobusem. 32.75-49 

28061 

63"31 

PG unieważnia legtymacją rr 56260 na nazv.isko Alllrzej 
Urwisl<i 

71358 

UNIEWA2NIA ~ę skradz,oną pieczątkę: Przeds~rstwo 
W~anzowe 'Lextm' s.~. 83· 130 Pel!l~. ul. Slrzelrica 
5 

R-1265 

UNIEWA2NIA się skraozioną l)eCZątkę: ZalcJoo Boolv.1aoo 
· Morl'.ażowt w Pet~inie 83·130, ~. Md<iewaa 46, !Eł. 36-
16-63, N. Jóiel I.Jbiszewslti 

R-1264 

WYDZIAŁ Hwmanistyczny UG uniewżania ~M sru
dend<ą nr 599541ł\'S888, na nazwi,ko Sij)r\ska Pau~371 

BATERIE reny prod,r(aów: Cemra, Eleliron, Ener· 
g~er. Maxe!I. Panason~. Pt;ff,6. P..1cvac. ViY1a, Wo"ller. 
Latarki · kf.kadzies'ąl wzorów. Osram -·Ma 
świalła. Zasilacze. łaoowaoo. Zegary, lxidzi. 
Io. HU1101111ia Baltrade. Arkońska 11. Gdańsk·Przy· 
morze. tel. 52-20,20 ,,932 

C.ENTRUM Stomatologiczne 
Vis· Dent -spe(jalLŚO~. cłlwgistooiato
klgi:znej. ~otetylo, aneste~. 41~2-~. 41-65-0i7628 

'"31·89,53, 20,68,16 ALKME· 
DYK, stany poalkoholowe, 
esperal 

59876 
"31-89-53, 20-68-16 LARYNGO· 
LOG, pediatra, psycholog 5981611 

"31,89-53, 20-68·16 LEKARZ 
domowy -wiz~y specjalistów. dzieci, dorośli, 
EKG 

5967912 

·ALK MED. 41-42·44. Domowe leczenie stanów 
poalkoholowych. Esperal 

257„ 

·PEDIATRA. 51~7-64, WIZ)ly . .mm ~ 
·PSYCHIATRA. 51-S7-64- Pillr Stetaoowa 

- - 2!;7•5 

CHIRURG llarekląii. v.izyfy, 31-25-26 30103 
CHIRURGIA~ i kor,mefyczna. Ledwo, 
żyw,~ p~ 3.1. p:ira!zlalek, śro:la, 16.00 · 

· 18.00,51-74-39 
6:ll74 

ENDOKRYNOLOG · g1ne11o1og, ~ne1,o1og 
dzlecę:y, Ewa S1etaoowi:z · Kujawa. 39.()3-04 

68847 

GINEKOLOGICZNY gmt. Testy liązll'Ml, 
l)l'ady. 51-33-68 63001 

no INTERNIŚCI. 'MI{'I{ 53-42-59 
3'102 6-'173 

5757-~ -MIKROBUSEM MASAŻYSTA 7\-~ 57309 69629 

AUTOCENTRALA -Naifańsz.e rn1MOzr .ro- MEDICUS • 56-38-28 ~ B. stooiato-
. d:Ym samochodem'. aur~aram,. codziennie: -ą;,a~ iliwespecpisa, IJSG -21!;,;,, 
Nieme,. Benelux. Fraoc;a. A,fa, ffloclly, liiStpaii1a. , 
KonkurencyJny ll)'najem mitrobusów; 374. NEUROLOG Jan N~ni~ew1cz, Szczecmska 32. 
(00,374-664 31137 RÓW'ieŻ'MI{'I/OXOOłle.56-12-49 :,sm 

DOMINIKA. Najtańsze przewozy · Europa, M1· NORD-MED\CA • USG.~l):Xa· 
71 57334 dy.51~~Kooou~58 

630ll9 

DRUSKIENNIKI Liwa sanatorium 14 Ili. Pri
ma· TourGdyria. pa.lai [N,m:a PKP. 20-13-42, 51·1~ 

l EST · przejazdy autokarUNe · Niem:)', 31 ·55-2S. Bra· 
ma W)fynna (siooiba PITK). Biuro Brol:erów, 31-28-
611407 (se:!ziba OOD. Falcoo Cenllum Handlowe b.· 
spa 57-44.52 Panda • Tczew (0-69), 31-46-
60 31101 

GRECKIE Biuro PooróZ'f 'Baixosf: SwoY,;ejska 1, 
21~ 16. Wyde(t!.i: Grecja Kreta, ew. ~ochy. fi
szpania, T unelł<I Przewozy autoka'11we · Eu!llpa. bilety 
ptOO'Cllf Vfury · Gretja 68609 

HALLO.-pizewozy. Kolonia .41·78-18 6394,1 

HIGH.SOCIETY. Elżbietańska HY11, 31-51-11, 
nirobus Koln • codziennie Prz~ m,ę
dz)narroiwe · Legoland 24329 

NEPTUN · koocesjonowane inewoZ'f oo Niemiec. 
Wynajem auto!<.arów, 32·34·22 a1130 

PETER·LEO · H~·tanio, ',l(J.01~. 
Vlleo, kawa. posieil 31 ~7 68940 

PAZEWOlY Rzym. Fklre!X:!a. Bo1.1ria. We
OEG<l, Wiedeli.31-12·15, 31-40-42 • 68026 

ROKl,TRANS · atra!iC)jne 'Mrą . Paryż . Za
mki · H1S1pania · przewozy Nierocy Wynajem autokarów. 
41-0718. m~em32-78-51 31117 
WCZASY · w. ~o\111, Gooilie, Pił~. Ai!
gus1ów. ~ne. 31-15-{)1 

29560 

WCZASY. Dre:itaniej. tel. 20-18·38 
69217 

ADRIATICA Vae.we · JlZewozy oo Wioch, ~r.aiem kwater 
·lanio,31-l)-{)6 

71033 

BTU "Maciek" coozienne pąejazdy do Ham, 
burga,Lubeck, Kieł , Bremen 
Lmpioczenia Wynąem mi(robusów. Gdalisk (Zielera li 
~I p. 215 c, tel. 374-448 morern 47-98-28 = 

PIELĘGNIARSTWO WIZY'Y OOIOOWe, me
g. op.i:rurw. opeka i~.;,6-10-13 

63250 

SALON Medyczny dr Kreps Gd;nia. 
Starowiejska 23 . Echokard10grafia. USG 
brzuszne. g,nekologtzne. położnicze, urologiczne. szyi, 
~rsi. Gastros.~o~a, EKG. laoora!urium. Biopaje. zabif!ji 
chi!l!rgicwe. laryngo!ogiczr.e. Te:apia bólów. Prof, 
Szczurowi cz . roZ!OOCZość. ginellOO}l. Tel. 20-
1s-11 

OKULISTA Adam W~ 47-91-93 

PSYCHOTERAPIA. 41-48-68 

22156 

WYJf.lIXJWA Poroo:: l.ekarri(a dzJOO. oorośi, EKG. 57-63-
25. $-27-40 

25729 

Stomatologiczne 
'PRZYCHOONtĄ Prywatna PcAa.riri 71, 52-35-58 · SpEąai· 
śd: stoolatoklgia kosmetyczra . lakowalle 11/:iN . JlOlely· 
ka ortimrtja 

66036 

ADENT · stomatokigij. Gdynia · Cisowa. Chmielna 
14, 23-67 34 oodzooiie • 

49362 

ASDENT -~ stcmatoio;ii ~- protetyki, 
chirurgii slomatoklgiczn~, ortodoncji, pon. · ~ąt. 9.00 · 
19.00, soboty 9.00 -15.00, '!Jom Towarov,y Clrf'oria' 
-parter,23-62·17wew.186 25711 
CURODENT AL stomatologia zacl\Qljawtia, 
JlOlel)ia d'lru~ 8.00 · <:Il.OO romei w niedziele 
Gdańsk,Pm6 (~oowHai1~,31-69-~ 

NODENT · Stomatologia r,otel)ia Pruszcz Gdań
ski, K~ 22 D. 82-34-n 

63342 

STOMATOLOGIA, pro tetyka. 
Gda'lsl<., Kofooziejska 4, 31-70-21 w 62 

STOMATOl.00 · Jolanta Lewandowska. Sląska 51/25. 
ro:lziennoe, 21-17-61 

49376 

Hurtownia Drogeryjno-Kosmetyczna 

o 
oglas?.a spectalną ofertę wakacyjną 

- najnowsze pasty Colgate - Tobłl - 50 ml 1 75 ml z rabatem 2 % 
- pasty Tartare duo paclf z rabatem 25 % 
- TIX. VIZlR. ARIEL worek tallszy o 1 O % 
- pleluszk1 Llberro z gratisową paczką podpasek Ubresse 
- mydło Dave 1 OO g + 50 g gratts 
- artykuły Levera po nlsklch cenach • 
(OMO 2 kg z elfem, LUX 4 + 1, Impulse, Axe), 

-proszki "E" premiowane mydłem Luksja 
oraz 4000 pozycji w cenach fabrycznych 

(Lechia, Lever , Procter i inne). 
StosuJemy upusty za płatność &otówka 1 dowtll!my towar do odbiorcy. 

UWAGA: 
Najnowszy "E" Color już w sprzedaży!! 

Zapraszamy od 7.00 do 16.00 w soboty od 8.00 do 13.00 
tel. 31-22-91, Chmielna 73. 2a900 

MM REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TRESC ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ - BIURA OGŁOSZEŃ: Gdańsk, tel.lfax 3 1-80-62, tel. 31-50-41 w. 209, 169; Gdynia, tel. 20-08-32; Elbląg, tel. 32-50-80, 32-70-94 
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7 OO Agro lima 
7 .45 Wszystko o działce i ogrodzie 
8.10 Bank nie z tej ziemi/6/ ,,Einstein 

i ja" - serial TP I 
9.00 Wiadomo;ci 
9.10 ,Ziarno" - program red. katolic

kiej dla dzieci i rodziców 
9 .35 Dla dzieci 5 - IO - 15 na bis orat 

„Eerie Indiana , czy li Dziwne 
Miasteczko" 

1().40 Lato z Jedynką 
~II .OO „Podwodna odyseja d„ipy 

kpi. Cousteau" ,.Kuba" - serial 
dukurm:ntalny prod. franc. 

11.45 Lato z Jc:dynką 
12.00 W1adomosci 
12.15 „Kołodziej numer 432" - film 

dok . 
1235 Tak.i jest świat 

I 12.55 Chopin w Łazienkach 
1320 W okolice Stwórcy 
1350 Lato z Jedynką 
14.00 Walt Disney przedstawia -

,.Goofy i inni" - ,,Carlo, the Sier
ra Coyote" 

15.15 Teatr Telewizji Erich Maria Re
marque „Łuk Triumfalny" reż. 
Krzysztof Zaleski wyk. Maria 
Pakul nis , Piotr Fronczewski .I 
Marian Kociniak, Henryk Ma
chalica, Marcin Troń5ki. Paweł 
Nowisz 

16.25 Lato z Jedynką 
16-35 Sensacje XX wielu 
17.00 Teleexpress 
17 .20 Finał Muz)'Cznej Jedynki - czer

wiec'94 
18.10 ,.Bank nie z tej ziemi" /6/ ,.Ein 

stein i ja" - serial TP 
19.00 Male ...,iadomości DD 
19.IO Wieczorynka - ,,Wyspa Nie

dźwiedzi" 

19 30 W 1adomośc1 

20.10 „z~yrifstwo" (Victory] • dra
mat ~ojenny prod. l'SA /l 9!H 
r. I reż. John Huston. ~1k. Sy· 
!,ester Stallone, '.\lichael Cai · 
ne, Max \'On Sydow, Pele 

22.05 Wiadomości 
22.20 Studio Sport - Mistrzostwa 

ś~iata w piłce nożnej /1/8 fina
łu/ 

7 .30 Panorama 
7.35 „Kto tak pi(knie gra" • reportaż 
8.00 „Ulica Sezamkowa" 
9 .OO Tacy sami - program w języ-

ku migowym 
9 .20 Nauka języka migowego 
9 .25 Powitanie 
9.35 Wspólnota w kulturze „An

drzej Kuhn - świat bez cienia" 
10.05 „Przyjaciele Warszawy" -

film dok . 
10.40 DLiura w koszu - program Je

rzego Owsiaka 
I I .OO „Wiek taJka" /4/ • OJ moder

ni,mu do poslmoderni:i;mu -
,,Taniec amerykański" • se
na! dok. prod. frnncuskieJ 

12.00 Akademia Filmu Polskiego: 
,,Znaki na drodu" /1970 r/ 
reż. Andrzej J, Piotrowski 
wyk. Tadeusz Janczar, Gali· 
na Polskich, Leon Niemczyk 

13.45 Malta '94 · IV Międzynaro
dowy Festiwal Teatralny 

14.00 Impresje z lat 80. 
I-UO Studio Sport - Koszykówka I 

zawodowa NBA 
15.20 Studio Dwójki 
15.:!5 Zwierzęta świata - Dzika 

Ameryka - ,,Wilk i jeleń wir
ginijski" - serial Iz telete
kstem dla niesłyszących/ 

15.55 Losowame g:ier liczbowych 

16.00 Wielka gra - teleturniej 
1650 Program dnia 
17 .OO ,.Pełna chata" /88/ - seńal 
17 .30 Gra - teletumie j 
18.00 Panorama 
18.03 Program lolalny 
18.30 Studio sport - Międzynarodo

we Zawody w Powożeniu 
Zaprzęgami Dwukonnymi 
CAi Bogusławice - M. S. w 
piłce nożnej I 118 finału/ 

21 .00 Panorama 

21.25 Słowo na niedzielę 

21.30 Śpiewa Stefania Toczyska 

22.25 Pewnego razu na Dzikim 
Zachodzie „Dyliżans" • 
western USA/1939 r, 92 
min/ reż. John Ford, wyk. 
Claire Trevor. John Way
ne, Thomas ~titchell 

O .OO Panorama 

0.05 Miss Polonia '94 

T ------
PO lON I A 

8.00 Powitanie, program dnia 
8.05 Apetyt na zdrowie - Zapro

szenie do Polski 
8 .50 Hity satelity 
9.10 Ziarno- program red. kato

lickiej dla dzieci i rodziców 
9.35 Brawo! Bis /powtórzenie 

programów z minionego ty
godnia wybranych przez 
widzów/ 

12.00 Wiadomości 
12.10 Komedia na lato • spekUtkl 

teatralny: Aleksander Fre· 
dro ,,Nocleg w Apeninach" 
, reż. Ewa Bonacka, wyst. 
Andrzej Stockinger, Emi
lian Kamiński, Jolanta Zy
kun. Czesław Mroczek, lio
na Kuśmierska 

13.20 Bezkrwawe Iowy Włodzi
mierza Puchalskiego - fil · 
my przyrodnicze ,,Puszcza" 
, ,,Ptaki dziwaki: nogi" 

14.00 Wielka gra 
15.00 „Czterdziestolatek - 20 lat 

póżniej" /12/ serial kome
diowy 

15.50 Powitanie, program dnia 
15.55 Sentymenty : Dżinsowy 

płaszcz - program rozryw
kowy 

17 .OO Teleexpress 

17 .15 „Honor dziecka" - film 
TVP, reż . Feridun Eroll 

18.35 Studio Kontakt - magazyn 
polonijny 

I 9 .20 Dobranoc ka 

19 .30 Wiadomości 

20.00 „Królowa Bona" / 1/ serial 
TVP /198 1/ reż. Janusz 
Majewski, wyst. Aleksan
dra Śląska, Zdzisław Ko
zień, Jerzy Zelnik, Anna 
Dymna 

21 .OO Panorama 
2 1 .25 Gość TV Polonia 
2 1.40 ,,Jeszcze jeden człowiek" 

film fab. USA /1976/ reż . 

Richard Sarafian 
23.40 Czar par - program roz

rywkowy cz. 4 

0.35 Kino nocne „Skrywana obse
sja" (Hidden Obsession] - film 
rab. prod. l"SA reż. John Ste
~ art. ~yk. Jan ~ticharl \'in
cent, :,..ick Celozzi. lleather I 
Thomas 

21)5 .. ~iebezpieczne lato" fDange· 
rous Summer/ · film fab. prod. 
australijskiej / 1990 r/ reż. 
Quentin '.\tasters ~yk. Tom 

Skerr. it, Ian Gilmour, James \ 
'.\lason 

3 .:,() Zakonczcnic programu 

0.35 Studio sport - Ten isowy 
Turniej Wielkoszlemowy -
Wimbledon - finał kobiet 

I .55 Zakończenie programu 

0.50 Widowisko publicystyczne \ 
1.40 „To lubię" - spotkanie z 

Józefem Henem \ 
2.40 „Barbara i Jan" 12/ serial 

TVP 
3.10 Zakończenie programu 

10.45 ,J1ouse of Bamboo .. - film kry
minalny. USA 1955, reż. Samu
el Fuller (97 min) 

12.40 . .Los B ucaneros del Carihe" - hi
szp .-n ie m. film przygodowy. 
1961, reż . Eu gen Martm (97 min) 

14.30 „Chcę być gwiazdą filmową" -
VSA 1978, reż . Herbert Ross ( !03 
mm) :S:astoletnia Libby wyrusza 
do Hollywoodu , by zostać gwia
zdą filmową i odnaleźć ojca ... 

16.30 Studio sport: piłka nożna - MŚ 
USA '94 

17.00 ,,5 x 5" - teleturniej 
17.30 „Idź na całość!'' - teleturniej 
18.25 „Gra o miliony" - losowanie 

wygranych 
1830 ,.Catwalk" - serial 
19.20 Wiadomości 
19.30 „Kolo fortuny" - teleturniej 
20.15 ,,.Koncert życzeń - gwiazdy mu-

zyki ludowej" 
22.00 ,Jux & Dallerei" - show 
23.00 „Erotyczny bilard .. - film eroty

czny, USA 1990 (78 min) 
0.25 . .Beach Girls" - film erotyczny. 

USA 1982 (powt. z piątku) 

J 

8.30 Wiadomości sportowe (powt.) 
9.15 Magazyn sportowy 
9..30 Tenis: Wimbledon (najważ-

niejsze wydarzenia) 
1130 Trening z DSF (powt.) 
12.00 Magazyn sportowy (pow!.) 
13.00 Magazyn sportów motoro-

wych (powt .) 
14.00 żeglarstwo: zawody w Kieł 
14.45 Wyścigi samochodowe: Pu

char ADAC 
15.05 Jeździectwo: Mistrzostwa 

Niemiec w skokach (na żywo) 
17.30 Wyścigi motocyklowe: Mi

strzostwa Niemiec (pow!.) 
18.30 Wyścigi samochodowe: Pu

char ADAC (najważniejsze 
wydarzenia) 

19.00 Tenis: Wimbledon - finał sin
gla kobiet i debla mężczyzn 

21.00 Lekka atletyka: Mistrzostwa 
Niemiec w Erfurcie 

23.00 ,.Ring wolny": wrestling męż
czyzn (WCW) 

O.OO Magazyn sportowy (powt.) 
1.00 Wyścigi motocyklowe: Mi

strzostwa Niemiec (powt.) 

7 .OO Piłka nożna: MŚ 
9.00 Piłka nożna: MS 

11.00 Lekkoatletyka: mityng w Ga
leshead (najważniejsze wyda
rzenia) 

12.00 Boks: walki zawodowców 
13.00 Formula I: GP Francji - 2 

trening czasowy (na żywo) 
14.00 Magazyn sportowy 
15.00 Wspinaczka sportowa: PŚ w 

Villach (najważniejsze wyda
rzenia) 

16.00 Kolarstwo: Tour de France -
prolog (na żywo) 

18.00 Golf: Irish Open (najważniej· 
sze wydarzenia) 

19.00 Pitka nożna: MŚ - ćwierćfi
nał w Chicago (na żywo) 

21.00 Formuła I: GP Francji - 2 
trening czasowy (najważniej
sze wydarzenia) 

22.00 Pitka nożna: MŚ - ćwierćfi
nał w Waszyngtonie (na ży
wo) 

0.30 Piłka nożna: MŚ (najważniej
sze wydarzenia) 

5 .35 „Riptide" - serial sensa
cyjny 

6.30 „Maria" - serial obycza
jowy 

7 .20 Teledysk.i 

8.00 Puls miasta - serwis in
fonnacyjny 

8.15 „Yattaman" - serial ani
mowany dla dzieci 

8.45 „Sally czarodziejka" - se
rial animowany dla 
dzieci 

9.05 Magiczne igrasLki 

9.30 „Riptide" - serial sensa-
cyjny 

10.30 „Prawo do narodzin" 

11.25 Top 20 
12.10 „Cierpieć z miłości" - te-

lenowela 

12.40 Teledyski 

13.00 Galeria Osiecka 

13.15 Non stop 

13 .50 Przyroda bez granic 

14.10 Teledyski 
14.30 Never land i kancelaria 

14.55 Teledyski 

15 .15 Talk show 

15.45 Magazyn o sztuce 

16.15 „Yattaman" - serial ani
mowany 

16.45 „Sally czarodziejka" - se
rial animowany 

17 .05 Magiczne igraszki 
17 .30 Puls miasta - serwis in

fonnacyjny 
18.05 „Riptide" - serial sensa

cyjny 
19 .05 ,,Prawo do narodzin" 

20.05 ,,McGyver" - serial 
22.00 Puls miasta 
22.20 „Potwór z morza" • film 

sens. USA, 1961 
23.55 Bez negatywu 

0 .25 Puls miasta 
0.30 „Szlak do Santa Fe" - we

stern USA, 1949 

A TV --i 

17 .30 ,,Popeye" - film anim. 
17 .40 „Quentin i pan Molier" 
18 .05 „Sandybell" ( 4) - serial 
19.00 „Santa Barbard" - serial 
19.20 Konkurs filmowy 
19.25 MCM - legendy rocka 
20.00 „Piękność Południa" - film 

biograficzny, USA 
21.40 Konkurs filmowy 
21.40 Notatnik filmowy 
22.15 „Szaleniec" - film sensa. , 

USA, reż. David Prior 
23.45 Co nas czeka? 

I 7 .OO Nowoczesna technologia 
w służbie medycyny 

17 JO Aligatory - film przyrodn. 
18.00 Ponad Chińskim Murem -

film dok. 
I 9 .OO Siły specjalne: Francuska 

Legia Cudzoziemska 
20.00 Najdziwniejsze dyscypliny 

sportu - serial dok. 
20.55 Ta wspaniała Kalifornia -

serial dok. 
21.00 Wojny w czasach pokoju: 

Wietnam - serial dok. 
21.30 Szpiedzy: Pearl Harbour • 

serial dok. 
22.00 Życie na dziko: lemury -

serial dok. 
22.30 Pacifica: Opowieści mórz 

południowych - serial 
23.00 Tajemniczy świat Artura 

Clarka: Werdykt - serial 
popularnonaukowy 

23 30 Tajemnice z życia maszyn: 
Video - serial dok. , 

O .OO Poza rok 2000 - magazyn 
popu I arnonaukowy 

SKY 
O R'lfN I A 

7 .OO „Oddział specjalny' - film 
sensacyjny prod. USA 

8.45 Dzień dobry Trójmiato 
9.00 Zapowiedź programu 

8.50 Program dnia 
9 .OO Dzień dobry, tu Gdańsk 
9.30 Trójmiejski serwis informa-

cyjny 
9 .40 Okolice mody 
9 .55 Rozmowy nadziei 

9.05 ,,Dziwne przygody Kozioł
ka Matołka", cz. 15 i 16 -
film animowany 

9.30 Dziś o ... - program promo
cyjny 

IO.IO Polskie seriale: ,,Wojna do
mowa", odc. 1,2/14 

10.20 Gieldapracy 
10.30 ,,Baśnie i waśnie", cz. 15 i 

16 - film animowany 
10.55 Program dnia 
I I .OO Psycholog bez rogów -

program Moniki Jarząbek 
11 .15 Co słychać w Trójmieście 

- sonda 
11.25 Zakupy w Mango 
1155 W samo południe - serwis 

informacyjny 
12.05 Giełda pracy 
12.10 Notatnik konsumenta 
12.15 „Jak rozpętałem drugą 

wojnę światową" , cz. I -
komedia prod. polskiej 

13.55 Na dużym ekranie - maga-

11.05 Polskie seriale: ,,Przygody 
pana Michała" , odc. 1,2/13 

12.10 Pętla czasu - program mu
zyczny (powt.) 

12.35 GJzieś w Europie - program 
pub!. 

13.25 Gillette Sport (powt.) 
13.50 Co, gdzie, kiedy w Trójmie

ście 

14.05 „Wielka Brytama od środka" 
- film dok. odc. 20/26 

14.40 „Nietykalni" · serial USA -
odc. 4(26) 

15.30 Żyć kolorowo: Anny Pycz 
Pyczewskiej - opowieść ro
dzinna 

15.40 Księga życia Jakuba Smel-
skiego zyn premier kinowych 

14.30 Na krańcach świata - pro-
gram M. Kochańczyka 

15.00 Nowiny i pogoda 
15.15 Giełda pracy 

I 6 .OO Program dnia 
16.05 Panorama 

15.25 M-3 - Magazyn Muzyczny 
Młodych 

16.30 . .Dziwne przygody Kozioł-
ka Matolka",cz.15 - film 

16.45 Zapowiedź programu 
1650 Baw się razem z nami 
17.05 „Dziwne przygody Kozioł-

ka Matołka", cz. 16 
17.20 Rodzi się dziecko 
17.50 Notatnik konsumenta 
17 55 Program dnia 
19.00 „Jak rozpętałem drugą 

wojnę światową", cz. 2 

20.45 Orkiestra wojskowa ... 
2050 Na dużym ekranie • maga-

zyn premier kinowych 
21.20 Program dnia 
21.25 Zakupy w Mango 
22.20 Telefoniczny koncert ży

czeń 
22 .55 Tele Shop 
23 .05 Telefoniczny koncert ży

czeń 
O.OO Program na jutro 

16.10 Muzyczny quiz M. Pucylo -
telefoniczny konkurs dla wi
dzów 

16.30 Prawdziwa historia o ... - se-
rial anim. dla dzieci 

17 .OO Teleexpress 
17.15 Rozmowa tygodnia 
17.25 „Perspektywy" - ser. dok . 

odc. 1/26 
18.Q3 PANORAMA 
18 .35 ,,Partnerzy" · serial sens . 
1930 TV Polonia 

15. IO Powitanie 
15.15 Wielkie filmy dawnych lat: 

„General'' , USA, 1927 
16.30 „Szpital miejski" , odc. 17 -

serial 
17.30 „Capital City", odc. 22 - an-

gielski serial obyczajowy 
18.30 Magazyn 
19.00 lnfonnacje 
19 20 Angielski dla biznesmenów 
19.30 Nie tylko koncert: Ray Char-

les, cz . I 
O. IO „Sól ziemi czarnej" - film 

prod. polskiej, reż.. T . Kutz 
1.55 Kocia muzyka 20.00 „Szpital miejski", odc. 18 -

2.35 M-3 - Magazyn Muzyczny 
Młodych 

3.35 Zakupy w Mango 
4.00 Tygodnik Sopocki - pro

gram Piotra Skurzyńskiego 
4.30 M-3- Magazyn Muzyczny 

Młodych 

6.30 Rodzi się dziecko - pro
gram Iwony Lange 

IO.OO „Historia reggae": Bob Mar
ley, Ziggy Marley, UB40 i in . 

11.00 Mag. nowości filmowych 
11.30 „YO! - RAP w MTV" (Ri

chie Rich) Rapujący prezen
terzy : Dr Dre, Ed Lover i 
Fab 5 Freddy wybierają IO 
najlepszych teledysków 

13.30 Nowości muzycz.ne 
14.00 Magazyn mody (Marijne 

van der Vlugt) 
14.30 „Weekend reggae" (cd.) 
16.00 ,,Historia reggae" (cd.) 
17.00 „Zatańcz - Simone zapra

sza": gorące rytmy z róż
nych stron świata 

18.00 Magazyn nowości filmo-
wych (Pip Dann) (cd.) 

18.30 Wiadomości 
19.00 Europejska lista przebojów 
21.00 ,.Bez prądu": Arrested Deve-

lopment 
22.00 Soul i reggae w MTV 
23.00 Nowości muzyczne 

serial 
20.58 Informacje 
21 .00 Koncert rockowy 
22.30 Informacje i biznes informa

cje 
22.50 Angielski dla biznesmenów 
23.00 Mecz I ligi na żużlu 

O.OO Nie tylko koncert: Ra)' Char
les, cz. I 

0.30 Pożegnanie 

N BC WS UPER -----
tH A N NE l 

IO.OO „Grupa pana McLaughlina" 
- magazyn publicystyczny 

10.30 „Wspomnienia'' - show 
11.00 ,Jak. się bawić? 
11.30 „Świat mody" 
12.00 Wiadomości NBC 
13.00 ,,Dzisiaj" - mag. inform. 
14.00 Studio sport: zawody moto-

rowe, basketball 
17.00 Studio spo11: historia formuły I 
17.30 Tydzień w baseballu 
18.00 ,,Dzisiaj" - mag. inform. 
19.00 Wiadomości ITN 
19.30 „Ushuaia" - przegląd filmów 

podróżniczych 

2030 „Dateline" - magazyn pro-
blemów społecznych 

21.30 ,,Styl życia 
22.00 Wiadomoki ITN 
22.30 „Wieczór z J ay Leno" -

show 
23.30 Magazyn jazzowy 

23.30 „Koncert na żywo": PI Ha
rvey 

O.OO Sobotni wieczór filmowy: 
,,The Last Woman on Earth" 
- film SF, USA 1960, reż. 
Roger Corman (120 min) 

O.OO • .Historia reggae" (cd.) 2.00 ,,Honey West" - serial 

9.45 „The Spoilers" - film przygodo- 5 .55 ,,Miś Yogi" 9.00 „Scoobie-Doo-Show" 6.00 - 17 .OO blok filmów 6.15 „Ogród zwierząt" (powt.) 10.0S ,,Lepiej po sześćdziesiątce" 

wy, USA 1965 (powt. z piątku) 6.20 ,,Piff i Herkules" 9.25 „Slimer & The Real Ghost- animowanych dla dzieci 7.15 ,,Harmonia ciała" - joga - film fabularny, 1987, reż. 
11.10 „Honza MŻlem KrŻlem" - cze- 6.45 ,,.Jetsonowie" busters" 17.00 ,.Dynomutt" - seńal anim. (A) 7 35 Język francuski Robert Day (140 min) 

choslowacka baśń filmowa, 7.10 • .Dolina dinozaurów" 9.50 „Karate Kid" 17.30 „Jonny Quest" - serial ani- 8.05 Wiadomości tv kanadyjskiej 12.25 Prognoza pogody 

1976, reż. BożivoJ· Zeman (84 7 35 ,,Samurai Pizza Cats" 10 15 T M · " mowany (NS) 835 ,,Bibi i jej przyjaciele" - pro- 12.30 Wiadomości Flesz 
· .. az- arna gram dla młodzieży 

min) Honza, wypędzony z domu 8.00 ,,Miś Paddington" 10.40 „Przygody Tiny Toon" (po- 18.00 „Kapitan Planeta" - serial 1235 „Kobieta w historii krymi-

przez matkę, wyrusza w świat... 8.35 „Huraganowie" wt. z czwartku) animowany (A) 935 ,,Nie ma problemu' nalnej" - serial 

12.40 „The Cat and the Canary" - ko- 9.00 ,,Podróże Guliwera" 11.05 ,,Między narni,jaskiniowcami" 18.30 „Flinstonowie" - serial ani- !~~ :.~r::d~Ja mistrza" • tele- 13.25 Wyniki losowania Lotto 

media kryminalna, USA 1939 9.25 „Strażnicy dżungli" 11.35 ,,Batman" - serial mowany (NF) 13.30 Wiadomości 
turniej 

1355 „Le Mariage Du Siecle" • fran- 9.50 „Transfonners" 12.05 ,,Kung-Fu" - serial 19.00 „Wieczór z Bugsem i Daffy" 12.05 Gó „ dl 'ł 13.55 Trzy minuty o ... 

f 1985 1015 TR " 'al · (NS) " ry - magazyn a IIll o- 14.00 Stud1·0 spon·. MŚ w p1' fce 
cuski film antastyczny, . ,, - ex 13.05 „Starsky i Hutch" - serial - sen animowany śnilców gór 

1535 ,,Nasze najpiękniejsze lata" - se- 10.45 „Strażnicy czasu" 14.05 „Zamach na prezydenta" - 20.00 Filmowy wieczór TNT na l2.45 Wiadomości tv szwajcarskiej nożnej- aktualności 

rial 11.10 ,,Biker Mice z Marsa" film sensacyjny, USA 1973, temat: ,,Ten szalony Dziki 13.o5 ,,Horyzonty". magazyn 14.20 „Deszczowa piosenka" • 

17.15 Wiadomości 11.35 • .X-Men" reż. David Miller, wyst.: Zachód": ,,Samotna gwia- 13.30 „Teleturystyka" musical, USA 1952, reż . 

1720 „Czterej jeźdżcy Apokalipsy" - 12.00 ,,PowerRangers" - serial Burt Lancaster, Robert Ry- zda" (,,Lone Star") - we- 14.00 ,,Refleksy" Stanley Donen/Gene KeJJy, 

dramat psychologiczny, USA 12.20 ,,Harry i Hendersonowie" - serial an, Will Geer, Gilbert Green stern, USA 1952, reż. Vin- 15.00 Magazyn sportowy wyst.: Gene Kelly, Donald 

1962, reż . Vincente Minnelli 12.45 ,,Major Dad" - serial i in. (91 min) Hipotetyczny cent Shennan, wys I.: Clark 15.45 „Listy" _ magazyn te lewi- O'Connor, Debbie Reynold, 

(145 min) Czasy 11 wojny świa- 13.15 „Książę Bel Air" - serial film o zamordowaniu Johna Gable, Ava Gardner, Brode- dzów Jean Hagen i in. (102 min) 

towej: między dwoma mieszka- 13.45 „Pełna chata" - serial F. Kennedy'ego... rick Crawford, Lionel Barry- 16.00 Wiadomości Para gwiazdorów staje 

jącymi we Francji rodzinami do- 14.15 „Krok za krok.iem" - serial 15.45 „Starsza pani znika" - an- more i in. (90 min) Teksas 16.10 Język francuski (powt.) przed dylematem: dostoso-

chodzi do niesnasek na tle świa- 14.45 Studio sport: tenis - Wimble- gie Iski film sensacyjny, walczy o niepodle- 1630 Teleturniej dla młodzieży wać się do nowych wyma-

topoglądów ... don '94 1979, reż, Anthony Page (93 glość ... (A/F/S) 17 .OO „Spryciarze" - program dla gów sztuki filmowej czy za-

20.00 Wiadomości 18.45 Wiadomości min) W trakcie podróży po- 21.45 ,,Aresztuję cię, przyjacielu" młodzieży kończyć karierę ... 

20.15 „Gwiżdżący" thriller, W. Bryt. 19.15 ,,Melrose Place" - serial ciągiem niespodziewanie - western, W. Bryt. 1971, 17.30 Program rozrywkowy z Mon- 16.05 „Boski ptak." - program dok. 

reż. Simon Langton (99 min) 20.15 „Teatr Petera Steinera": ,,Mi- znika pewna starsza pani... reż. Sam Wanamaker, wyst.: trealu 16.35 7 dni w parlamencie 

Pracujący jak.o tłumacz z rosyj- lioner" - farsa Egona Jargense- 17 35 „Booker" - serial Yul Brynner, Leonard Ni- 18.00 „Perfecto" - magazyn mody 17.05 ,,Nasty Boys" - serial 

skiego syn weterana koreańskiej na i Knuta Kocha 1835 „Szef policji" - serial moy, Richard Crenna, Jeff 18.30 Wiadomości 18.00 Wiadomości Flesz 

wojny zwierza się ojcu. że nie 22.00 „Raging Thunder" (,,Karate Ti- 1930 . .Bill Cosby Show" - serial Corey i in . (103 min) Prze- 19.00 Program rozrywkowy„ 18.15 Wyniki losowania Lotto 

podobają mu się metody CIA... ger 2") - film sensacyjny, Ho- 20.00 Wiadomości stępca mozolnie realizuje 19.25 Prognoza pogody dla pięciu 18.20 „Słowo i życie"· magazyn 

22.10 „Akcja na Ejgerze" - film sensa- ngkong 1986, reż. Corey Yuen, 20.15 „Tylko samotni" - komedia, plan rabunku 2 mln$ w zło- kontynentów katolicki 

cyjny, USA 1974, reż. Clint Ea- wyst.: Max Thayer, Cynthia USA 1991, reż. Chris Colum- cie ... (NF/S) 1930 Wiadomości tv belgijskiej 18.55 Studio sport: MŚ w piłce 

stwood (113 min) Na zlecenie taj- Rothrock, Loren Avedon, Ma- bus. (97 min) Matka mieszka- 23.40 „The Hired Gun" - western, 20.00 ,,Złoto i papier" - serial nożnej- 1/8 finału 

nej organizacji były agent podej- tthias Hues i in . (91 min) jąca ze swym dorosłym synem USA 1957, reż. Ray Nazar- 20.55 Prognoza pogody dla pięciu 21.00 Wiadomości 

muje się zlikwidować dwóch gro- Absolwent college'u wyrusza robi wszystko, by ten się nie ro, (62 min) Oskarżony o kontynentów 21.20 Studio sport: MŚ w piłce 

źnych, przebywających w niedo- na pomoc swej tajlandzkiej ożenił... morderstwo mężczyzna pró- 21.00 Wiadomości tv francuskiej nożnej - aktualności 

stępnych górach morderców... przyjaciółce, którą porwali ra- 22.15 „Niebezpieczna aura" - buje udowodnić swą niewin- 2135 „Teatr" 22.25 Studio sport: MŚ w piłce 

0.20 ,,A Taste of Heli" - dramat wo- dzieccy i wietnamscy wrogo- film sensacyjny, USA 1984, nośc ... (A/F/S) 2320 ,,Frou Frou" - magazyn saty- nożnej- 1/8 finału 

jenny, USA 1973, reż. Neil Ya- wie jej ojca... reż. Phillip Borsos (99 min) 0.55 „The Silent Stranger" - we- ryczny 23.20 Wiadomości 

rema, wyst.: John Garwood, Li- 23.45 „Sobotnia noc" - show 0.15 Wiadomości stern, USA 1969, reż. Vince 035 Wiadomości tv francuskiej 23.30 Studio sport: MŚ w piłce 

sa Lorena, William Smith, Vie 0.45 „Słodkie lata 60." - scńal ero- 0.25 „Wagon sypialny" - horror, Lewis, wyst.; Tony Anthony, 0.45 Relacja z kolarskiego wyści- nożnej- 1/8 finału 

Diaz i in. (83 min) tyczny USA 1990 Lloyd Battista i in. (90 min) gu Tour de France 0.40 Wiadomości Flesz 

wersje językowe: (A) - angielska, (F) - fińska, (Fr) - francuska, (N) • norweska, (S) · szwedzka,(*) • program w wersji dla niesłyszących ,,,.. O tym programie szerzej w piątkowym dodatku TIIIDZIINNIK 
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--~"-" 1 rwa li wojna światowa. Niem iecki komen
dant jednego L ohozów jenieckich. wielki kibic piłki 
nożnej wpada na niezwykły pomysł - chce zorganizo
wać mecz p1lkarsk1 w Paryżu pomiędzy alianckim i jeń
cami a nicmiecką reprezentacją Nagrodą jest wolność. 
Po namyśle jc1ky przyjmują wyzwanie licząc na możli

wość ucieczki. Trcnlllgi prowadzi gwiazda brytyjsldego 
futbolu. Występuj,): Sylvester Stallone, Max von Sy
dow i inni 

Dziennikarka tekw1ąJna Ellen (Tho mas) 
5twierdła. LC po1rzeh11Je v.;poczynku. Wyjeżdża do Jetni
~kowego duml..u na odlL.J1.iu. W dzienniku telewizyjnym 
pojawia si.; wialfl,rm,;ć o zbiegłym z więzienia mordercy -
psychopacie. Ellen od1\ iedLa zastępca szeryfa, Ben (Vin
cent). Twierdll. tC chce j:1 chr011ić, ale okazuje się, że Ben 
został dyscyphnam1e .11\0ln1011y z policj1. 

Wyjątkowo 
upalne lato w Australii 
sprzyja pożarom lasów. 
Ale kapitan straży pożar
nej (Skcrritt) i agent ubez
P !eczen i owy (Mason) 
p1x.kjrzewają serię podpa
leń. Rozpoczynają żmud

ne śledztwo. 

Kto tak pięknie gra 
...."""'," '-"" Reportaz z IV Międzynarodowych Spotkań 

Muzycznych Orkiestr Wojskowych, które odbyły się w 
Krakowie w ramach Miesiąca Kultury Europejskiej. Ze
społy muzyczne kilkunastu armii świata koncenowaly 
m.in. w krakowskich kościołach i na Rynku Głównym, 
dokąd przyszły w marszu gwiaździstym z różnych czę
śc i m iasta - spod Wawelu, Barbakanu, Błoni ... Dały 
także pokaz musztry paradnej. a niektóre z nich wystą
piły jeszcze w okolicznych miastach . 

,,Znaki na drodze" 
Akademia Filmu Polskiego 

lit;~~~ Adaptacja powieki Andrzeja Twerdochliba 
.,Gwiazda sezonu„ Film dostał nagrodę im . Andrzeja 

Munka za najlepszy debiut oraz Grand Prix na festiwalu w 
Locarno. Michał Biel (Janczar) wychodzi z więzienia i je
dzie w Bieszczady. Tam zostaje kierownik.iem technicz
nym w bazie transportowej. Szef bazy, Pasławski (Niem
czyk) nie potrafi prLeciwstawić się nadużyciom kierow
ców • kombinatorów ... 

,,Dyliżans" na
leży do najwybitniejszych 
dzieł Johna Forda (1895-
1973), który podniósł we
stern do rangi dzieła sztuki. 
Rok 1885. Z małego mia
steczka w Arizonie wyrusza 
dyliżans. Jego pasażerowie 
to członkowie różnych grup 
społecznych. Po drodze do
łącza Ringo Kid (Wayne), 
wyjęty spod prawa, szuka
jący odwetu na bandytach 
za śmierć brata . .. 

,,Potwór z morza" 
Kilku gangsterów próbuje ukryć dokonane 

przez siebie przestępstwo, rozpowszechniając infonnację o 
tajemniczym i niebezpiecznym potworze morskim. Wywo
łane w ten sposób panika i zamieszanie są jak najbardziej 
na rękę gangsterom, bo tym samym sprawa przestępstwa 
automatycznie staje się drugorzędna. Problem pojawia się 
wtedy, gdy zmyślona plotka okazuje się prawdziwa i w 
morzu naprawdę pływa jakiś potwór. 

Niebezpieczna aura 

I Film sensacy
j ny. Wst.: Kurt Russell, 
Mariel Hemingway, Richa· 
rd Jordan, Richard Masur i 
in . (99 min) Miody dzienni
karz w pogoni za sensacy-

ji jnym materiałem dla gaze
ty, zostaje wplątany V( serię 
maniakalnych zbrodni ... 

i 

Zdjęcia: KAPA oraz Prasowa Agencja Telewizyjna 
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7 .OO Rolnictwo na świecie 
7.15 Proszę o odpowiedź 
7.35 Tydzień 
8.30 Notowania 
8 .55 Program dnia 
9.00 „Ania z Zielonego Wzgórza" 

[1/5] • serial prod. kanadyj
skiej /1985 r. I reż. Kevin 
Sullivan, wyk. Megan Fol
lows, Coleen Dewburst 

10.45 Szkoła przetrwania li I - Nie 
bój się wody - reportaż 

11.15 ,,Anioł - opowieść o flamenco" 
/1/ - ,,Prosto z Triany" - serial 
dokumentalny prod. hiszpań
skiej 

12.15 Koncert Życzeń 
12.45 Z kamerą wśród zwierząt -

Wakacyjne spotkania 
13.00 Śpiewanki rodzinne, Teleferie 

muzyczne oraz ,,Muzyczna po
czta" 

13.50 W Starym Kinie; Fritz Lang 
- ,,Indyjski grobowiec" - film 
fab. prod. niemieckiej/1959 
r, 97 mini reż. F. Lang, wyk. 
Debra Paged, Paul Hubscb
mid , Claus Holm 

15.30 Drobne starcia 

16.00 Podróże na celuloidzie - Za 
siedmioma górami 

16.40 Antena 
17 .OO Teleexpress 
17.30 „Dynastia Colbych" /27 I - se-

rial prod. USA 
18 .20 Krzysztof Klenczon - sylwetka 
18.30 Śmiechu warte/li 
19.00 Wieczorynka Walt Disney 

przedstawia: - ,,Gumisie" 
19 .30 Wiadomości 

20.10 „Sinatra" [1/5) - serial prod. 
USA /1993 r, 50 mln. I wyk. 
Philip Casnoff, Olympia Duka· 
kis, Joe Santos 

21.05 Historia pewnej znajomości 
21.45 7 dni - świat 
22.15 Miniatury - Marek Hłasko -

,,Dzieła zebrane" 
22.20 Studio Sport - Mistrzostwa 

Świata w piłce nożnej /1/8 fina
łu/ 

0.20 „Trzy dni Kondora" [Three 
days of the Condor] - film sen
sacyjny prod. USA/1975 r. I 
reż. Sydney Pollack, wyk. Ro
bert Redford, Faye Dunway, 
Cliff Robertson, Max von Sy
dow 

2.15 Zakończenie programu 

ft~ I .Jl • l 

10.30 „Świat gier" - magazyn 
11.00 „Super!! !" - magazyn różnoro-

dności 
12.00 ,,A więc ... " - mag. public. 
13.00 „Świat gier: wydanie specjalne" 
13.15 „Black - Czarna Błyskawica" -

serial 
13.45 „Hatari" - komedia przygodowa, 

USA 1961, reż. Howard Hawks 
(151 min) Fotoreporterka Dallas 
zakochuje się w szefie afryka
ńskiej wyprawy łowieckiej, zago
rzałym antyfeminiście ... 

16.45 Studio sport: piłka nożna - MŚ 
USA '94 

17.15 „Baywatch - ratownicy z Mali-
bu" - serial 

18.15 „Kolo fortuny" - teleturniej 
19.00 Wiadomości 
19.15 „Terra Magica" - serial przyro

dniczy 
20.15 „Lekarz z gór" - serial (powt.) 
22.10 ,,Dyskusja w wieży" - magazyn 

publicystyczny 
23.30 ,,24 godziny" - mag. public. 

O.OO „Widziane w ten sposób" - roz
ważania nad współczesnością 

7 30 Echa tygodnia /dla niesłyszą
cych/ 

8.00 „Sandokan" /6/ - ,,Bunt Daja
ków" - serial anim. 

8.25 Słowo na niedzielę/dla nie
słyszących/ 

8.30 Film dla niesłyszących „Si
natra'' /1/ - serial prod. USA 

9.20 Powitanie - Giovanni Pierlui
gi da Palestrina „Offertorium 
na Niedzielę" 

9.30 Programy lokalne 
10.30 Amerykańskie ABC 
11.00 ,,Zapomniana zatoka" /1, 2/ -

serial dla dzieci prod. angiel
skiej /1991 r/ reż. Tim Dowd, 

11.50 Amerykańskie ABC 
12.00 „Siedem narzeczonych dla 

siedmiu braci" [Seven Brides 
for seven Brothers] - western 
muzyczny prod. USA /1954 
r. I reż. Stanley Donen, wyk. 
Howard Keel, Jane Powell, 
Jeff Richards, Russ Tamblyn, 
Tommy Rall 

13.40 Amerykańskie ABC 
14.00 Animals 
14.25 Amerykańskie ABC 
14.30 Podróże w czasie i przestne

ni - Bezkresna podróż /2/ -
serial dok. 

15.30 Taka piękna para - Maria Bo
gna i Adam Brodzisz 

16.00 Wysypisko fU 
16.15 Amerykańskie ABC 
16.25 „M. A. S. H. "/12/ - serial 

prod. USA 
16.50 Gra - teleleturniej 
17.20 Wydarzenie tygodnia 
17 .50 Camerata 2 - magazyn mu

zyczny 
18.25 Studio sport - Wyścigi konne 

- derby 
18.50 Mistrzostwa świata w piłce 

nożnej I 1/8 finału/ 

21.00 Panorama 
21.25 Jubileusz Andrzeja Kopi

czyńskiego 
22.05 Amerykańskie ABC 
22.15 „Dom Franka" /4/ • serial 

prod. australijskiej 
23.05 Radical Graża - koncert live 

Stanisława Sojki 
O.OO Panor<1I11a 
0.05 Malta '94 - IV Międzynaro

dowy Festiwal Teatralny 
0.25 Studio Sport - Tenisowy Tur

niej Wielkoszlemowy - Wim
bledon - fi na! mężczyzn 

1.55 Zakończenie programu 

9.00 „Wildlife" - serial przyrodni
czy (,,Rekiny") 

1000 Tenis: Wimbledon - finał si
ngla kobiet i debla mężczyzn 

12.00 „Normalnie" - magazyn dla 
ludzi niepełnosprawnych 

12.30 Wyścigi samochodowe: Pu
char ADAC (na żywo) 

13.30 Żeglarstwo: GP w Australii i 
Nowej Zelandii 

14.00 Golf: Hennessy Cup Ladies w 
Kolonii 

16.30 Taniec towarzyski: GP Krefeldu 
18.30 Wyścigi samochodowe: Pu

char ADAC 
19.30 Mistnowie sportu: Niki Lauda 
19.45 Tenis: Wimbledon - finał si

ngla mężczyzn 
20.45 Jeżdziectwo: Mistrzostwa 

Niemiec w skokach (najwa
żniejsze wydarzenia) 

21.45 Lekkoatletyka: Mistrzostwa 
Niemiec 

22.45 Wiadomości sportowe 
23.00 „Ring wolny" - boks 

O.OO Bilard: European 9 Bali Ma
sters 

·i···:,><>·T "·. V 
''P'O'l ON I A 

8.00 Powitanie, program dnia 
8.05 „Jeszcze jeden człowiek" 

film fab. USA, 1976, reż. 
Richard Sarafian 

9.55 Programy katolickie -
Poszukiwanie prawdy, 
Słowo na niedzielę 

10.25 Świat z pierwszej ręki 
11.00 „Plecak pełen przygód" 

I 111 serial dla młodzieży 
11 .30 Cztery czwarte - magazyn 
12.15 Słoneczne studio - pro

gram dla dzieci , 
12.45 Teatr dla dzieci, reż. 

Andrzej Maleszka, Male
szka na wakacje: ,,Mama -
Nic" /1/4/ odc. pt. ,,Foto
modelka" 

13.20 Film animowany 
13 .35 „Czterdziestolatek - 20 lat 

później" /12/ serial kome
diowy TVP 

14.25 Wszystko jest biogra
fią:,,Wieczysty wrot" -
film o Leopoldzie Bucz
kowskim 

TELE 
TOP 

5.35 „Riptide" - serial sensa
cyjny 

6.30 „Maria" - serial obycza-
jowy 

7 .20 Nowy dzień - magazyn 

8.00 Teledyski 

8.15 „Yattaman" - serial ani
mowany dla dzieci ' 

8.45 „Sally czarodziejka" -
serial animowany dla 
dzieci -'. 9 .05 Magiczne igraszki 

9.30 „Manuela" - serial oby
czajowy 

11.20 „Moje dzieci, moje ży
cie" - serial obyczajowy 

13.00 Non stop 

13.25 Tacy sami - pr. Ewy 
Ławniczak 

13:55 Pets - program o zwie
rzętach 

14.25 Telewizja w pokoju 

15.15 Na żywo - pr. Sylwii I 
Stojek ' · · 

15.20 Filmy o Polsce: ,,Stary 
sad" 

I 15.45 Kronika wydarzeń tygo
dnia 

16.00 Powitanie, program dnia 
16.10 Kino familijne: ,,Wakacje" 

/1/4/ serial dla mlodzie
ży/1977/, reż. Anette Olsen 

17.00 Teleexpress 
17.15 Spojrzenie na Polskę 
17 .30 Telekino wspomnień: ,,Jano

sik" /7/ serial TVP 
19.00 Co nowego. Maria 

Koterbska - program rozry
wkowy 

19 .20 Dobranocka 
19.30 Wiadomości j 

20.10 Sentymenty: ,,Głowa do ka- I 
pelusza" - program kabare
towy 

21.00 Panorama I 
21.25 Gość TV Polonia 
2 l.40 „Dzięcioł" - film fab. /1971 I, · 

reż. Jerzy Gruza 
23.20 Muzyczna Jedynka - Finał 

czerwcowy 
O.OS Program na poniedziałek 
O. I O Sportowa niedziela , 
1.10 Jazz 
1.40 Zakończenie programu 

7 .OO Piłka nożna: MŚ - aktualności 
7.30 Piłka nożna: MŚ - aktualności 
8.00 Piłka nożna: MŚ - aktualności 
8.30 Piłka nożna: MŚ - aktualności 
9 .00 Mag. wyścigów motocyklo-

wych 
9.30 Formula l: GP Francji - roz

grzewka (na żywo) 
IO.OO Piłka nożna: MŚ 
ll.30 Wyścigi motocyklowe: Mi 

strzostwa Niemiec (najwa
żniejsze wydarzenia) 

12.00 Wyścigi motocyklowe: GP 
Wioch (na żywo) 

14.00 Formula I : GP Francji - wyś
cig (na żywo) 

16.00 Kolarstwo: Tour de France 
1630 Wyścigi motocyklowe: GP 

Wioch 
17.00 Golf: lrish Open (najważnie

jsze wydarzenia) 
19.00 Piłka nożna: MŚ - ćwierćfi

nał w Dallas (na żywo) 
21.00 Fonnula I: GP Francji - wyścig 
22.00 Piłka nożna: MŚ - ćwierćfi

nał w San Francisco 
0.30 Piłka nożna: MŚ 

PRO 

16.15 „Baseballista" 
16.45 Uff - pr. muzyczny 
17 .30 Magazyn mody Design 
18.10 Jaja na boczku ... czyli 

żarty na bok 
19.10 „Spra~iedliwi" 

20.05 „Błękitna stal" - western 
USA 

21.20 „Magnum" - serial sensa-
cyjny 

22.15 Kronika sportowa 
22.45 Taka rybka 
23.15 „Trzeci człowiek" - sens. : 

USA, 1949 

17.00 Wywiady z gwiazdami -
serial dok. 

18.00 Poznaj świat dzikich zwie
rząt: Delfiny, słonie mor
skie i wieloryby - serial 
przyrodn. 

19 .OO Na skrzydłach Luftwaffe -
serial dok. 

20 .OO Taniec ze zmarłymi: 
Obrzędy z Madagaskaru 
serial dok. 

21.00 Dinozaury: Poszukiwanie 
szkieletów gigantów - se
rial dok. 

22.00 ,,Discovery" w niedzielę: 
Tajemnica kręgów na an
gielskich polach - serial 
dok. 

23.00 Ci, którzy maJą odwagę: 
Kierowcy samochodów 
wyścigowych - serial 

23.30 Dzikie Południe: Nowe 
sposoby nawożenia roślin 
- serial dok. 

O.OO Poza rok 2000 - magazyn 
popularnonauk,owy 

8.50 „Gwiżdżący" - thriller, W. Bryt. 5.30 Blok filmów i magazynów dla 9.00 „Najszybsza mysz Meksyku" 6.00 • 17.00 Blok filmów 
1987 (powt. z soboty) dzieci: Film animowany 9.30 „Królik Bugs" animowanych dla dzieci 

10.35 ,.FM" - film muzyczny, USA 5.40 ,,Miś Yogi" (powt. z soboty) 9.55 „Garfield i jego przyjaciele" 17.00 „Kreskówki na zadany te -
, 1978, reż. John A. Alonzo. (100 6.00 „Duch z butli" 10.20 „Myszy u władzy'' mat'' - seriale animowane 

min) 625 „Transformers" (powt. z sobo- 10.50 „Simpsonowie" (A) 
1220 Magazyn reklamowy ty) l l.lS „Mali włóczędzy" _ serial 17.30 „Jonny Quest'' - serial ani-
12.50 „Playtime TV" - show gier 6.50 „Winspector" 11.30 „Flip i Flap" _ serial rnowany (NS) 
13.15 „Bravo TV" - mag. muzyczny 7.10 „Power Rangers" (powt. z so- 1 18.00 „Kapitan Planeta" - serial 1.50 „Szef policji" - serial 1530 „Califomia Highschool" - serial boty) " animowany (A) 12.50 ,,Niebo nad Afryką" - serial 18 30 15.55 „Camp Wilder" - serial 7 35 „Syrenka Marina" . ,.Flinstonowie" - serial ani-13.20 ,,Podróże z Malcolmem Do-16.25 „Dream On" - serial 8.00 „Li-La-Launebar" - magazyn mowany (NF) uglasem" - serial dok. 19 oo w· ' B · D ffy" 16.50 „Proszę o uśmiech" 8.30 „Fantastyczne przygody Billa i · " 1eczor z ugsem 1 a 14.20 „The Family Jewels" - ko- · J · (NS) 17 20 „Miłość na świeżym powietrzu" Teda" - sena animowany 

- show 9.05 ,,Jaskiniowcy" media, USA !965, reż. Jerry 20.00 Filmowy wieczór TNT na 
17.50 „Bravo Girl and Boy" - show IO.OO „Człowiek z UNCLE" _ serial Lewis <95 min) temat: ,.Filmowe doświa -
18.50 16.15 „Nosiła żółtą wstążkę'' - we- dczen·a TNT sch ·' ą Wiadomości 11.00 „Z powrotem w przeszłość" _ 1 - ouz c na 19.00 ,.Dr Quinn" - serial serial stem, USA reż. John Ford. psy": ,.Challenge to Lassie" 
20.00 Wiadomości 12.00 „Tropikalna gorączka" - serial (100 min) Kapitan kawalerii - dramat obyczajowy, USA 
20.15 „McHale' s Navy" _ komedia, 13.00 ,,Major Dad" _ serial nicch~tnie odnosi się do kon- 1949. reż. Richard Thorpe, 

USA 1964, reż. Edward J. Mo- 13.30 Studio sport: formuła I - Gra- fliktu z Indianami, uważając wyst.: Lassie, Edmund 
ntagne, wyst .: Ernest Borgnine, nd Prix Francji wojnę za bezpodstawną... Gwenn, Donald Crisp, Alan 
Joe Aynn, Tim Conway, Charles 15.00 Studio sport: tenis _ Wimble- 18.10 „Szczęśliwa podróż" - serial Webb i in . (73 min) Wiemy 
Ballentine i in. (88 min) Grupa don ,94 19.10 „Matlock" - serial pies „opłakuje" zmarłego pa-
marynarzy z lodzi patrolowej w 18.45 Wiadomości 20.00 Wiadornóści na ... (NFIS) 
oryginalny sposób wspomaga 19.10 „Minilista przebojów" (powt.) 20.15 „Dzieci gorszego Boga" - 22.15 ,.The Sun Comes Up " - dra-
ulokowany na jednej z południo- 20.15 „Wirujący seks" • film muzy- dramat obyczajowy, USA mat obyczajowy, USA 1949, 

h 1986 rez. Randa Ha1·nes reż. Richard Thorpe, wyst. : wyc wysp sierociniec... czny, USA 1987, reż. Emile ' " • 
2205 (111 mln) Lassie , Jeanette McDonald, . ,,L'Occhio Del Male" - wioski Ardolino, wyst.: Patrick Swa-

fi 22.30 Z b ' · · k " " f.l Lloyd Nolan. Lewis Stone i 1lm przygodowy, 1983, reż. Lu- yze, Jennifer Grey, Jerry „ a OJcza p1ę nosc - 1 m · kry · I USA 1991 · in. (93 min) Zrozp·aczona c10 Fuki (84 min) Znaleziony w Orbach, Cynthia Rhodes i in. mma ny, , rez. 
J h D . I (93 · ) w wdowa wini psa Lassie za czasie ostatniej ekspedycji amu- (96 min) o n 1r am min I · · · l H 22 okolicach San Francisco zo- śmierć jej syna ... (A/F/S) et sc1ąga na eg1pto oga ackcra .15 „Spiegel TV" - magazyn info- O.OO ,.It's a Dog's Life" _ film 

Poważne kłopoty rm · staje zamordowany pewien ··· acyJny przygodowy, USA 1955 , 23.45 „Tiffany Memorandum" - 23.00 „Prime Time - Spatausgabe" - gracz, a wszystko wskazuje reż. Herman Hoffman. 
franc. -wlos. film sensacyjny' magazyn na to, że sprawczynią jest wyst.: Edmund Gwenn, De-
1967, reż. Terence Hathaway. 2320 „Playboy Late Night" - show piękna Catherine... an Jagger, Jeff Richards , Sa-
(80 min) Amerykański dzienni- 0.15 „Kana! 4: Taniec" - show 0.15 Wiadomości lly Fraser i in. (83 min) Sy-
karz poznaje w paryskim kasy- 0.50 Studio sport: formula I 025 „Dwóch na dwóch" - mpatyczny kundelek opo-
nie gry politka z Ameryki Płd., 130 „Strasznie mila rodzinka" - se- talkshow wiada historię psiego żywo-
który chciałby go zaangażować rial 0.55 „T J . Hooker'' - serial ta ... (A) 
jako ochroniarza. Propozycja 200 ,,Kto tu jest szefem" - serial 1.50 „La Frusta e il Corpo" • 1.35 „Behave Yoursclf' _ kome-
jestjednak zbyt póżna. . . 235 „Explosiv" (powt. z piątku) wlos.-franc. film SF, 1963 , dia, USA 1951, reż. George 

1.15 Magazyn reklamowy 3.05 „Hans Meiser" (powt.) reż. John Old Jr (81 min) Beck 

SKY «···· 

OR U N !A 
7 .OO „Oddział specjalny 2" -

film sens. prod. USA 

9.05 „Pies, kot i..." - cz. 15 i 
16 - film animowany 

9 .25 „Baśnie i waśnie" - film 
animowany 

8.00 TV Polonia 
10.15 Program dnia 
10.25 Z cyklu Polskie kino. ,,VIP" 
12.25 Canal+ przedstawia - notat-

nik filmowy 
12.50 Punkt widzenia - pr. public. 
13.15 Okolice mody 

.2, 3 Iipca 1994 /1Jlf18ll1 

,,Ania z Zielonego Wzgórza" ( 1) 

1ti,11 Serial jest wierną adaptacją słynnej senty
mentalnej powieści Lucy Maud Montgomery. Rodzeń10.35 „Dziwne przygody ko

ziołka Matołka", cz. 15 i 
16 - film anim. 

11.30 Tygodnik sopocki - pro
gram Piotra Skurzyń
skiego 

13.35 „Różowa dama" - serial 
14.25 Dozwolone od lat 40 - prze

boje starszych nastolatków -
notowanie 24 

14.50 „Nietykalni" - serial USA 
15.50 Wydarzenia tygodnia 

16.15 Trans World Sport 

'" stwo Maryla (Dewhurst) i Mateusz (Farnsworth) chcą 
adoptować chłopca z sierocińca. Ale przez pomyłkę 
pod ich dachem pojawia się dziewczynka, rudowłosa 
Ania (Fellows). Zostaje na Zielonym Wzgórzu. Począt
kowo jej stosunki z mieszkańcami Avonlea i dziećmi z 
sąsiedztwa nie układają się zbyt dobrze. 

12.05 Zakupy w Mango 

12.35 „J ak rozpętałem drugą 
wojnę światową" - cz. 2 
- komedia prod. po!. 

14.15 M-3 Magazyn Muzycz-

' 17.10 „Uśmiech jaszczurki" - serial 
hiszp.-ang. 

ny Młodych 

15.20 „Dziwne przygody ko
ziołka Matołka" - film 
anim. 

18.10 „Trójka" zaprasza w świat 
przyrody - film dok. 

18.35 „Próba sil" - serial dok. odc. 
19.10 Program na poniedziałek 
19.20 TV Polonia 

14.55 Powitanie 
15.00 ,,He-Man", odc. 14 - serial 
15.30 ,,Daktari",odc. 13- serial 

16.30 „Szpital miejski", odc. 18 -

16.30 „Pies, kot i. .. " - cz. 15 
16.40 Program dnia 

serial 
17.30 „Charlie na kuracji" 
18.00 4x4 Magazyn motoryzacyjny 
18.30 Magazyn redakcji katolickiej 
19 .OO Informacje 
19.20 Film animowany dla dzieci 
19 .30 Nie tylko koncert: Ray Char-

les, cz. II 
16.50 Rodzi się dziecko 
17.25 ,.Pies, kot i ... " - cz. 16 
17 .40 Przegląd tygodnia , 
17 .50 Giełda pracy 
17 .55 Notatnik konsumenta 
18.00 Credo - magazyn religijny 
18.30 Or]s.iestra wojskowa ... 
18.45 „Pies, kot i. .. " - film anim. 
19.00 „Jak rozpętałem drugą 

20.00 ,,Zawieszeni na włosku", cz. 
3/4 - amerykański miniserial 

21.00 Kino Satelitarne: ,,Obcy", 
Wiochy-Francja 1967 

wojnę światową" - cz. 3 -
komedia prod. polskiej 

20.40 Zakupy w Mango 
21.35 Notatnik kulturalny 
22.20 ,,Jak daleko stąd, jak bli-

sko" - film prod. poi. 
O.OO Kocia muzyka 
0.30 Psiaki, kociaki i inne 

zwierzaki 
1.30 M-3 Magazyn Muzyczny 

Młodych 

2.30 Rodzi się dziecko - pro
gram Iwony Lange 

3.00 Zakupy w Mango 

22.45 Oskar - magazyn filmowy 
23.15 ,,Zawieszeni na włosku", cz. , 

3/4 - amerykański miniserial 
0.15 Nie tylko koncert: Ray Char

les, cz. II 
0.45 Pożegnanie 

·ATY 
17.30 ,,Krecik i muzyka" - film anim. 
17.35 Konkurs dla dzieci 
17.40 „Kimba - biały lew" (11) -

serial rysunkowy 
18.05 „Herbatniki" z cyklu ,.Sąsiedzi" 
18.15 Opowieść o bogactwie i prze

znaczeniu z cyklu „Baśnie z 
tysiąca i jednej nocy" 

18.30 „Santa Barbara" - serial 
19.20 „Byle do poniedziałku" - ko

media 3.25 M-3 Magazyn Muzyczny 
Młodych 

4.25 Na dużym ekranie - ma
gazyn premier kinowych 

4.55 M-3 Magazyn Muzyczny 
6.40 Credo - mag. religijny 

19.45 Do trzech klipów sztuka 
20.00 „Człowiek klanu" - dramat 

~MTV 

8.00 „Weekend reggae" 
10.30 Wiadomości - wydanie wee

kendowe 
11.00 Magazyn nowości filmo 

wych (Pip Dann) Premiery, 
recenzje, analizy rynku, fra
gmenty filmów, wywiady 

11.30 Europejska lista przebojów 
13.30 Nowości muzyczne Paula 

Kinga 
14.00 Studio sport (Dan Cortese) 
14.30 „Historia reggae": Bob Ma-

rley, Ziggy Marley, UB40 i in. 
15.30 „Weekend reggae" (cd .) 
18.00 ,,Prawdziwy świat" - serial 
18.30 Wiadomości - wydanie wee-

kendowe 
19.00 Lista przebojów USA 
21.00 „120 minut z Paulem Ki

ngiem": muzyka undergrou
ndu 

23.00 „Beavis i Butthead" - serial 
23.30 Heavy metal i hard rock 

Koncerty, reportaże , wywia
dy, teledyski 

2.00 Marijnc przedstawia 
3.00 Noc z teledyskami 

TV 
8.05 Wiadomości tv kanadyjskiej 
8.35 „Les Babibouchettes" - pro

gram dla młodzieży 
9.00 „Specjalny wysłannik" (po

. wt.) 
10.30 Magazyn muzyczny 
11.30 „L' amour sorcier" Manuela 

de Falli 
12.05 Gość TV 5 
12.45 Wiadomości TV szwajca

rskiej 
13.05 „Szkoła fanów" - show 
13.45 „Ogród dzikich zwierząt" -

magazyn dla miłośników 
zwierząt 

14.45 „Ucieczka" - magazyn tury
styczny 

15.15 Film dokumentalny 
15.45 „Listy" - magazyn telewi-

dzów 
16.00 Wiadomości 
16.10 „Fort boyard" - teleturniej 
17.40 Magazyn satyryczny 
18.30 Wiadomości 
19.00 „30 mln przyjaciół" - maga

zyn dla miłośników zwierząt 
19.25 Prognoza pogody dla pięciu 

kontynentów 
19.30 Wiadomości tv belgijskiej 
20.00 „7/7" - asktualności tygodnia 
21.00 Wiadomości telewizji frapcu-

skiej 
21.35 „90 Days" (90 jours pour to

mber en amour,,) - komedia, 
Kanada 1985, reż . Giles Wa
lker, wyst.: Stefan Wodo
wslawsky, Christine Pak, 
Sarn Grana, Fernanda Tava
res i in. (100 min) Dwaj starsi 
panowie mają dziewięćdzie
siąt dni żeby sii; zakochać ... 

23.15 „Spectacle de la St.Jean Ba
ptiste" - show 

0 .45 Wiadomości tv francuskiej 

sensacyjny. USA 
2 I .40 Exlibris - pr. Michała Komara 
21.55 Konkurs filmowy 
22.00 Minikoncert MCM 
22.25 Co nas czeka? 

NBC.SUPER 
CHA N N E·t 

9.00 „Rivera" - show 
IO.OO ,)ak zaplanować wakacje?" 
10.30 „Wspomnienia" - show 
11.00 Supersklep 
1200 „Ushuaia" - przegląd filmów 

i podróżniczych % 
13.00 „Chcę mieć dziecko" - pro-

gram medyczny 
14.00 Studio sport: zawody hippiczne 
14.30 „Twoja przygoda" - mag. 
15.00 Studio sport: zawody moto-

rowe 
17 OO „Oko w oko z mediami" 
1800 „Grupa pana McLaughlina" 

- magazyn publicystyczny 
18.30 Raport z Wall Street 
19.00 Wiadomości ITN 
19.30 ,)ak zaplanować wakacje?" 
20.00 „Świat mody" 
20.30 „Teraz" - przegląd wiado-

mości 

21.30 Magazyn jazzowy 
22.00 Wiadomości ITN 
22.30 ,.Kroniki katastrof' 
23.00 Studio sport: zawody samo- f 

chodowe 
O.OO ,)ak się bawić?" 

• t RAI 
U N 0 ' 

9.30 „Błękitne drzewko" - pro
eram dla dzieci 

IO.OO :Horyzonty Zielonej Linii" 
., - magazyn rolniczy 

1055 Msza katolicka 
1155 „Słowo i życie"· katolicki 

magazyn informacyjny 
12.15 „Zielona linia" - magazyn 

rolniczy 
13.30 Wiadomości 
14.00 Studio sport: MS w piłce 

nożnej - aktualności 
14.15 „Baw się razem z nami" - :, 

quiz radiotelewizyjny 
14.35 „Pociąg" - franc ./wlos. dra- '' 

mat obyczajowy, 1963, reż. ) 
John Frankenhcimcr, wyst.: \ 
Burt Lancaster. Michel Si
mon, Jeanne Moreau, Paul • 
Scofield i in. (132 min) Po 
zajęciu Francji przez hitle
rowców cenne dzieła sztuki t 
wywożone są pociągiem do 
Niemiec... f 

16.40 Disney Time - filmy animo
wane dla dzieci 

18.00 Wiadomości 
1820 ,,Fanelli" - serial 
18.50 Prognoza pogody 
1855 Studio sport : MŚ w piłce 

nożnej - mecz 1/8 finału 
21.05 Wiadomości 
21.25 Studio sport: MŚ w piłce ,:. 

nożnej - aktualności ,. 
22.25 Studio sport: MŚ w piłce ·~· 

nożnej - mecz l/8 finału 
0.30 Studio sport: MŚ w piłce 

nożnej - aktualności 
0.40 Wiadomości Flesz 
0.45 Prognoza pogody 
0.50 „Goniec" (I) - spektakl tea

tralny na podstawie sztuki 
C. Alianello, reż. Anton 
Giulio Majano 

,,Indyjski grobowiec" 
W Starym Kinie 

Karawana kupców znajduje na pustyni nie
przytomnych Harolda ! Se~thę. Bohaterowie szybko po
wracają do sil w goścmneJ w10sce, ale jeden z jej mie
szkańców powiadamia władze o ich kryjówce. Nadciągają 
wojska maharadży Chandry. Do Esznapuru przybywa sio
stra Harolda z mężem w poszukiwaniu zaginionego brata . 
Tymczasem Chandra zarządza koronację Seethy na maha
rani ... 

IIlltl!I 
lffl!Jll Frank Sinatra (Philip Casnoff) urodził się w 
1935 roku w rodzinie włoskich emigrantów w New Jersey. 
Tu skończył studia i zaczął pracować w lokalnej gazecie. 
Ale już wtedy jego główną pasją było śpiewanie, a idolem 
- Bing Crosby. Szybko zdobył lokalną sławę, a w połowie 
lat trzydziestych jego piosenki osiągnęły wielką popular
ność w miejscowych programach radiowych. 

,,Trzy dni .Kondora" 
~"li!~~~ Film jest adaptacją bestsellerowej powieści 
sensacyjnej Jamesa Grady' ego „Sześć dni Kondora". 
Joe Turner jest pracownikiem utajnionej sekcji CIA w 
Waszyngtonie, analizującej pod kątem ,.przecieków" 
informacji litcratmę szpiegowską i sensacyjną. Pewne
go dnia wychodzi na chwilę po zakupy. Po powrocie 
znajduje wszystkich kolegów zamordowanych. 

,,Siedem narzeczonych dla siedmiu braci" 

"""" Musical. Oregon. rok 1850. S1ednuu braci 
Pontipee pracujących wspólnie na farmie ma opinię za
wadiaków i uwodzicieli. Pewnego dnia najstarszy z 
nich, Adam, wraca do domu z miasta z żoną. Dziewczy
na wkrótce oczarowała pozostałych mężczyzn. Postana
wia pomóc im w zdobyciu żon. 

,,Dom Franka" 
(4, ostatni) 

I . t '~ ~· :: 

l ,., , ; Ranny Tim Pa
ge wyjeżdża z Sajgonu i 

~ 
wraca do Angli i. W ro
dzinnym domu w Kent 
powoli odzyskuje siły. ,..1 Spędza też krótkie waka

' cje z Seanem Flynnem we 
Francji. Wkrótce obaj 

" przyjaciele postanawiają 
opuścić Europę i ponow
nie wyruszają do Wietna
mu. 

1~;111 t2CLt .. . . . w,,.,,,,,rn:,,J,,., Dramat obycza1owy. USA 1986, rez. Randa Ha1-
nes. wyst.: William Hurt, Markc ~fatlin, Pipcr Laurie, Philip 
Bosco i in. (I I I min) Między glu-:honiemą dzicwc,:yną i jej 
nauczycielem rodzi si,;: miłość ... 

Wirujqcy seks 

. Film muzyczny. Wyst .: Patrick Swayzc, Jenni
fer Grey, Jerry (na zdj,;:ciu), Orbach, Cynthia Rhodes i in . 
(96 min) Nastoletnia Frances poznaje w czasie wakacji na
uczyciela tańca ... 

wersje językowe: (A) -angielska, {F) • fińska, (Fr) • francuska, (N) • norweska, (S). szwedzka,{*). program w wersJi dla meslyszących O tym programie szerzej w piątkowym dodatku TELEDIIENNIK I 
Opracowanie Bożena Kamió.ska 

Zdjęcia: KAPA oraz Prasowa Agencja Telewizyjna 
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Wystawy morskie 
w sezonie letnim 

Po dLiesięciu micsiącal.'.h pracy, w tym pól ro
ku jako samodzielna instytucja - Filharmonia 
Bałtycka zakończyła kolejny sezon artystyczny. 
Nic b)I on na pewno zły zważywszy na zabiegi 
reorgani~acyjne. Melomani midi okazję posłu
chać dnel muLycznych w interpretal.'.ji kilku 
świetnych dyrygentów i solistów. Spodzit·walam 
się zatem, i.e w ostatnim przed urlopem orkie
stry kon1.crdc zabrnni jakaś wit;ks,.a forma v. 
znakomitej akusty<:e wnętrrn Kościoła św. M1-
l;ołaja w Gdańsku. Tymczasem program obej 
mował pozycje dwóch klasyków wiedeńskich L 

akn·ntem pokli.unym na organy, gdyi: stanowiły 
one instrumeyit solowy w kaLdym L prezentowa
nych utw0row. Wystąpił auqriadi artysta -
Franz Haselbock - profesor Wyższej Stkoly Mu
zycznej w Wiedniu, dmkonale wany polskiej 
publiczności. Wybrał on dwa koncerty C-dur Jó
zefa Haydna. Faktura ich w~kazuje bar<l.liej na 
technikę klawesynową. gdzie łatwo Jest nealizo
wa~ zdobnictwo czy drobne wartości nutowe . 
Natomiast na organach nie zawsLe brzmiq czy
telnie, co wynika z budowy instrumentu. Toteż 

piawsza część pierwszego z granych koncertów 
przebiegała dość oporme. Kameralna obsada 
orkiestry też nie mogła stanowić solidnej p<xlsta
wy towarzyszącej. Przemysław Stanisławski za 
pulpitem dyrygenckim nic bardzo radził sobie z 
drugim koncertem Haydna, w efekcie, w zespole 
brakowało synchronizacji. cly, j11k kto woli, 
wspblncgo pulsu z organami. Lepiej wypadły 
cztery sonaty koś1.·iclne Wolfgang11 Amadeusza 
Mornrta - miniatury w zasadzie nie maj,1ce nic 
wspólnego z klasycwą formą sonatową. grane 
niegdyś podnas mszy mi,;d1.y Gloria a Crello. 
Choć i tu braJ...owalu finezyjnego wykońc1e11ia. 
No eói., w Lmieraln.:j obsadzie wyrafoie sły
chać najmniejs,e niedokładności. W sumie kon
cert trwał mespclna godlin,,:, przygotowany jak
by w pośpiechu i już. z myślą o urlopie. Publicz
ność zupełnie nie dopisała, 1:apewnc przez 
okropny upal, niezbyt atrakc)jny program i mar
ną reklamę. Powstało uczuc11„ ddikatnie mó

W sezonie letnim (do 31 sierpnia) ulegaj,1 zmianie godziny 
otwarcia wystaw w Centralnym Muzeum Morskim i w jego od
działach . 

Wystawy mieszczące się w głównej siedzibie CMM na Wyspie 
Królewskiej (Ołowiance): ,,Dzieje Polski nad Bałtykiem" (ekspo
zycja stała ze zbiorów CMM), ,,Dziedzictwo Bałtyku" (ekspozy
cja czasowa z Muzeum Marynarki Wojennej w Karlskronie 
przedstawiaj:1ca wyniki archeologicznych badai1 podwodnych 
ornz historię i techniki nurkowania w S1wecji - czynne będą co
dLiennie od godz. IO do 18. 

Statek „Sołdek" cumujący przy nabrzeżu Wyspy Królewskiej 
(Ołowianki) będ.1:ie otwarty również od IO do 18 codLiennie. Na 
statku czynne są wystawy stale: ,,Ss. «Soldek« budowa i eksploa
tacja" i „Mo<lclc statków tbu<lnwanych w polskich stoczniach w 
ostatnim 45-lecm". 

R6wnid. codzicnme od I O do 18 moi.na będ,.ie oglądać wysta
wę CLasową w żurawiu Gdańskim prlygotowaną przez Muzeum 
Marynarki Wojcnnej w Gdyni, obrazującą 75-letnie dzieje Mary· 
narki Wojennej RP od roku 1918 <lo 1993 oraz ekspozycję stalą 
,.ł,odzic ludów_ pozaeuropejskich" mieszczącą się w budynku 
prLykglym do Zurawia. 

,,Dar Pomorza" cumujący w Gdyni przy Skwerze Kościuszki 
będzie udostępniony codziennie od 10 do 20. 

wiąc, niedosytu. Szkoda ... 

• I k cie tu ta 
Stanisława Grażyńska 

• Za głowy 
Muzeum Rybołówstwa w Helu - codziennie w godz. 10-18. 
Muzeum Wisły w Tczewie - codziennie l 0-16, a w czwartki od 

IO do 18. 

DzistaJ wielka zaba,,..a na 81- kowej w wykonaniu dziec1. Dodat- festiwal 
skupiej Górce, przy ul. Zielo- k,1wą atrakcją je~t wyst<;p ze,połu 
nogórsk1eJ 4. Już o godz. 11 roz- Matomi ze Szczecma, który spe- 24 jachty z Karl,krony, 5 • z 

pocznie si .. , pod egidą !-.1ieJ.skiego ·a1 arod Królewca i 11 jachtów pobkich 
Y CJ izuJe się w p iach utworów · · J · I 1 · · 1 k 

Ośrodka Sportu i Rekreacji i Fun- \\.eznue u Lla w L ,x1e zeg ars 1m 

d „ p D . . G Czerwonych Gitar, Karin Stanek, w Gdym od 3 do S hpca. OrgamLa-
aq1 omocy ziecwm E~I- El · Pre I · L p torzy - Urz"d M,·asta ·1 ()'r„gowy· 
1 R ak . ~ ,1sa s eya 1 uc1ano avarot- " " , 

!t A • pierwszy w acyJny ,estyn Z"'iązek. Żeglar,k.1 - prLygo1owali z 
rodzinn tiego. Realizmu dodaje fakt łudzą- -

y. lej okazji atrakcnny program do-
W pięciogodzinnym programie cego podobien,twa muzyków z ,tępny dla wstysti..ich. 

przewidziano wiele atrakcji dla Matom1 do naśladowanych arty- Fe,tiv.al zainaugurują występy 

„małych i dużych"' mieszkańców. stó,,... O 16 wystąpi zespół Bajm. Z<'>pulów muLyczny,h - J lipca od 

W szrmki wielu konkursów będą Wst~p do .. Cricolandu" kosztu- godz.IO przy ba,cnie żeglarskim . 
ł , al na e,tnidlie prud Klub.!m „Kotwi-

mog) stanąc C' e rodziny, preLCn- je 10 tys. złotych, zorganizowane c.1". Gośćmi jach,tmcnów ,.i puls,:y 

tując swoje sportowe umiejętno- .,.,yciectli mogą bezpłatnie dostać górale, którzy IJńcem i ~pie"'cm 
ści. m.in. w futbolu i kulturystyce. . ""Pisv. WJ~ si„ bt;d" tam od godz. 12 

się na teren wesołego miasteczka i r· " " 
Nie zapommano o sprawnych ina- (ponownie we wtorek). a potem -
czej. dla których przygotowano korzystać 2 ulgowych biletów na po uhczneJ paradzie załóg jachtów 
mnóstwo niespodzianek. Tenisowi mcltóre laruzele. Osobom mcpeł- ucze,micząq·.:h w zlocie - prc,_y-
zapaleńcy rozegrają turniej dehlo- nosprawnym „C'ricoland" gwaran- dem miasta o godL 15 uroczyście 
wy rodzin. tuJ'e danno"'e wc1'ś,·ie i bezpłatny prLd.ażc na trzy dru ł..luu.c Ncp1u

nowi 
Kolof)tu zabawie dodadzą kon- dostęp do wszelkich urządzeń. Niedzielny program festiwal wy 

ceny muzyczne zespołów mlo- W poniedziałek na plaży nie ma jeszcze o godz. 20 koncert p10-
dzieżowych: The Alien Sotnia, Se· opodal rc.,tauracji ,.Parkowa" w senek żeglarskich, które zaprezen-
cood Fak tują w gdyńskiej marinie zalog , 

Jehtkow1e odbędzie się kole1·ny fe- · h · h · p 
:,.iastępnego dnia będLie można - p,· tow z tru.: m,a,t. rLy cstra-

stę wybrać do .,Cricolandu" na styn, k1órego początek 1aplanu,,..a- dLk zapowieJLiana jest wystawa 
no na godz. 19. pla,tycznyi:h prac marynistycz-

lnsw:i:cJCja zdjrna 1rediug obra:u Edgara Dąasa ,.Balem1ca {)oprawiająca ko-
11ium •• Les/a,.-a Michdo11skiego. Fot. Lesław Miclialm..-ski. 

Mmi Playback Show i wysłuchać ( ! ,.) ny1.h. Nocą przy ognisku na pluy 
przebojów!!"' iud muz'.)ki rozryw- e p. Ot. uslysLymy ~zanty Będ,it> także 
""!'= ___ ....,_ ..................... ;......_~_..=-~-----...:.- p1eczt>nie kiclt>a.ck 

2l 

PonieJz1Jkk tu dzic:n sportowy 
U,zc,tmcy zlutu roze~raj.i mii,:dzy W Gd ' Id I G I rłl foto• 
sobą o godz IO tum1cJ pi!k.arsk1. w I ans • a• 

I samo południe zaś rozpoczną się grafii pny ul. Grobla I (róg 
\ regat~ "'. kla.,ie O~~ z ud1.iakm z_a-I świętego Ducha) C%J11na i•lł 

wodnikow powy2.e1 35 rnku zyc1a. wystawa słuchany Studiu• 
O godL. 17 zobaczymy szwedzko- fil I k I kl 
rosvjsko-pohkie regaty ,załup wio- Fotogra Iw li~ U Po I eh 

l slo~ych. Artystów Fotograflków. 
Wszystlo wskazuje na to, że pogoda dopisze i na molo wybiorą się 

tłumy spacerowiczów. A warto, bo atrakcji będzie co niemiara. Supockie l'ia zakończenie zlolU. 5 lipca , Na ekspozycj<; złożyły się 
. . • . . • . . .. . . • .... , . • przcw!dziana jc,t parada jachtów prace trzydLieściorga słucha-

Towarz1stwo Ube1.p1cczemowe ,.l-kst1a ogłosiło ,.Dm Hestii I fun<luJc na trasie Gdynia-Sopot (ank) w w' k d . . d 
przebogaty program. Już o godz. IO.OO ro1poczną się wysti;p_v zcspoló,,.. . czy. . • ie u O . ~zesnastu_ O 

dz1~i~,.vch. O J,H)() na e~trad,: "J..rn,.:Z4 B,,gu:,/aw .\fl'c (idziemy o zai . IIZ),~lc;:stu la'., ktorZ) w_wi<;k-
J../"'1. ,ie w J...;,,pc/uszu) i J,:n) R:,biń„J..i. O 16.00 zmien,4 ich Zt"f'(>/v mu I , • I !>ZO~<..t ,ą .stud~nrami, lub. ab„o/-

zyczne .prupa Balladowa Po Drodze" ... Kre .... ni l Zna1omi Krol1kaM. G• a w ,esne1 I wental!l_!..gd~t~skich _wy~szyc_h 

,.Alianta' 'a w godz. 19 - 22 da<l,.ą czadu „S\..yy,a\ker" i mne grupy roc ' . I ~cze Im. a takze uczmam1_ szk o! 

kowc:. O godz. 17 .OO, w \..łubie „1'on-Stop",,.. poblii.u mola odbędzie re- \l, Sopocu: trwa H M1ęJzynaro- sredn.1ch. Przedstawiają oni 

cital Stanisla1,1;a T)'ma. Prz.ey,idliano laUe po\..azv' konkursy. balono,,..e dow~ Fesu .... al Dz1cc1ę~y. Lorgam- zdJę_c1a. ~ykonane w ramach 

l · · pod b · "\ h · 1· · · · · ·. zo.,.,any puez ~llodziczowy Dom semtnar1ow tematyczny•·h· fo 
oty I inne o ne 1mprezv ,, v c cie 1smy szczego\neJ uwadz.c polec1c l · · · ~ · -

. . , · • . . Ku tury I nnązaną z nim „Algo- fi d k l h · 
lotenę fantową szpitala rcumato!o~1cznego. Przy stots\..ach z l?sai:ni Promotion". Zjechały się dzieci t~gra ta o umenta na, tec m-

,,..szyscy _grając~ ~dą częstowani c1asteczk_am1 ze słynneJ z wypiek o':"' niemal z całej Eurnpy. takzc me pel- k! swobodne, ~ortret , form~ 

szp11alneJ kuchm I wezmą udział w losowaniu nagrody glo,,..neJ - telcw1- nosprawne, bo imprez.a z założenia zmtcgrov. ane Ued no z. zad an 

wra Si~ta III ufundowanego przez Unimor . Dochód z kwesty przezna- ~luży integracji radości, nauce by- f>?legalo .na wykonanm 1lustra-

czony zostanie na zakup wideofiberosl..opu. c,a z sobą ~z względu na ulomno- CJI do :,"lerszy ks. Jana Twar-

Niedzielne imp_rez_y przygotowało, jak za~sze. K.Jpieli,ko Morskie se, 1 l innosci _'!'1 sobotę O godz: dowsk1ego,_ Andrzeja B~rsy. i 

Sopo. t. l'przyJemmame przechadzek rozp<:x:zme o godz. 15.00 So""'·ka IS.O< zacznie .się w Operle LesncJ E.E. Cummingsa), przcmkame 

Ork 
. . ,·~-. k.on.:crt. na ktOI) scrd.:czm.: n.una- k : · · h · 

·1e~tra_ Pro.menadowa. O _godz: 16.00 zaplanov.}ny Jest recital Dan u- w iamy, szczególnie rodziny z I szt u , repona_z. peJza.z, arc 1-

s~ \\ OJC1ka I Jagny J,:drzynsk1eJ. aspoł ,,Daned z Gdanska wystąpi z dziećmi Zabawa zapowiada się tektura_ oraL to~~y uzytkowe: 

p1osenkam1 kabaretowymi I country o godz. 17 .OO. A między godz. 18.30 wvśmicnita. Wystąpią mali artyści W taJmk1 SLtuk1 fotograficzncJ 

- 19.30 zespoi „S.:rem'' z Lit.,.,y będzie grać najmodniejsze przeboje z Litwy, Szwecji, Polski. Będą tań- wprowadzali słuchaczy; Zbi-

światowe. czyć. śpiewać. recytować i niektó- gmew Paweł Borkowski, Ste-

w terminarzu imprez mogą nastąpić nieznaczne przesunięcia. Dyrek- rym z nich nic ~ą zupdnie w_ tYI? I fan Figlarowicz, Krzysztof fa-

cja Kąpieliska prosi o wyrozumiałość, jeżeli zdarzą się kilkuna~tominu- przeszkadrnć inwalidzkie woz_kL I kubowski i Zbigniew Trcppa. 

towe opóznienia. Wielu bywalców mola ma o to pretensje. A przcc1ez - , Btt~ · tyl~o J'O. 1? tys. zł. - morna 
I 
Gościnnie spotykali się z adcp-

człowieku, me irytuj się • na molo idziemy po to, by się zrelaksować, na yc prze weJsc,cm. . tarni fotografii: Maciej Kostun, 

wymknąć spod rygorów dnia co<lLiennego. Dobrej zabawy! Rit. , Rit. Zbigniew Kosycarz, Stefan 

III Piknik Kaszubski odbę
dzie się jutro na terenie ośrod
ka wypoczynkowego Gdyń
skiego Przedsiębiorstwa Bu
downictwa Przemysłowego w 
Gowidlinku koło Sierakowic. 

W bloku programowym dla 
dzieci, rozpoczynającym się o 
godzinie 13.00, wystąpi zespól 
dziecięcy Flesz z Gdańska i ze
spół Kama. Swoimi umiejętno
ściami popisze się także iluzjo
nista. Przed występem kabare
tu Bogdana Smolenia z progra
mem ,,Hurtownia polska", pla
nowanego na godz. I 7 .OO, 
odbędzie się wiele gier i zabaw 
sportowo-rekreacyjnych dla 
dorosłych. Wystąpią także ze
społy folklorystyczne z Polski i 
Litwy. Od 20.00 do O.OO trwać 
będzie zabawa taneczna oraz 
dyskoteka. Tańce przerwane 
zostaną około godziny 22.00 
pokazem sztucznych ogni . 

(JB) 

~•c 
Turysta ograbiony 

Spacerujący w ciepły wie
czór po Gdańsku turysta z Nie
miec na długo zapamięta wizy
tę w tym mieście. Na ul. Ko
rzennej zaatakowało go od tylu 
dwóch młodych mężczyzn. 
Ofiara została pobita i ograbio
na. Złodzieje zabrali plecak, w 
którym znajdował się m. in. 
aparat fotograficzny firmy Ca
non wraz z czterema obiekty
wami. Straty - 57 mln zł. 

Naważył i ... 
Włamano się do sklepu GS 

w Leśniewie kolo Pucka. Przez 
wybitą szybę w drzwiach i po
ciętą kratę złodzieje wynieśli 
telefon, wagę i krajalnice o 
łącznej wartości 137 mln zł. 

Lato, 
lato ... 

Fot. Grzegorz Jasny 

Komputery i złodzieje 
Z siedziby gdyńskiej spółki 

,,Nowator" skradziono w nocy, 
ze środy na czwartek, sprzęt 
komputerowy za 130 mln zł. 
Do pomieszczeń 1.ajmowanych 
przez spółkę przy ul. Stryj
skiej, złodzieje dm.tali się po 
wypchnięciu okna i wyłamaniu 
krat zabezpieczających. 

Wczasowiczu, 
bqdi czujny! 

Włamano się do domku lct
ni skowego w Centralnym 
Ośrodku Sportu w Cetniewie. 
Złodziej zabrał plecak, buty, 
kosmetyki, odzież i telewizor. 
Straty 6 mln zł. 

aks I 

Kraszewski i Witold Węgrzyn. 
Zajęcia składały się z wykla-1 dów z historii i teorii fotogra-

TELEF_ON 
--131 20 6~ 

DO IEPORTEU.: 
Zamiast wody brunatna ciea 

Z kranów w osiedlu domków jed
norodzinnych w Osowej zamiast 
zimnej wody, cieknie brunatna ciecz. 
Sytuacja ta powtarza się tak często, 
że mieszkańcy stracili już cierpli
wość. Interwencje w SAUR nie 
przynoszą rezultatu. Najczęściej sły
szą, że wszystkiemu winne jest płu
kanie rur. Przestali już w to wierzyć. 
Uważają, że na złą jakość wody ma 
wpływ brak urządzenia uzdatniają
cego. Czyżby poprawę musici.J wy
musić. nie płacąc za wodę? - pytają. 

Jedna sprawa, 
dwa punkty widienia 

Opublikowaliśmy w środę infor
mację o nieodpowiednio usytuowa
nym koszu do koszykówki w trójką
cie ulic: Stolarskiej. lgielnickicj i 
Oiejarnej w Gdań~ku. Okazało się, 
że nie wszystkim on wadzi. Zwolen
nicy takiego, a nie innego jego usy
tuowania zwracali się do administra
cji z prośbą, aby w tym właśnie 

a 
Od poniedziałku w gdańskich kra

nach może sie pojawić zielona woda. 
I Zarówno ciepła,jak i zimna. 

Powodem tej. jakby nii: patrzeć. 
niemilej „niespodzianki" jest akcja 
Gdańskiego Przedsiębiorstwa Ener
getyki Cieplnej, mająca na celu wy
k.rycie nieszczelności wymienników 
cieplej wody. W tym celu, woda tech
nologiczna zostanie zabarwiona 
barwnikiem w k.olorze zielonym. 

Nie budzącej zaufania, zarówno 
cieplej, jak i zimnej wody, nie można 
używać do celów spożywczych. Fakt 
jej pojawienia się w kranach należy 
zgłaszać w Pogotowiu Ciepłowni
czym GPEC, tel. 31-20-88, lub Za
kładzie Energetyki Cieplnej, tel.: 41-
48-02, 41-48-55. (elp.) 

miejscu młodzież mogła grać w ko
szykówkę. Jak twierdzą - najmłod

szym, bawiącym się w piaskownicy 
nie przeszkadza. 

Siukaj wiatru w polu 
- Byliśmy pracownikami Agencji 

8-Bis mieszczącej się przy ul. Bitwy 
Oliwskiej na Żabiance - piszą nasi 
Czytelnicy. Z dniem 31 maja, w 
związku z likwidacją zakładu, otrzy
maliśmy wypowiedzenie, a od lute
go nie otrzymywaliśmy wypłaty. 
Wszyscy jesteśmy rencistami. Renty 
mamy niewysokie. Ta chałupnicza 
praca była naszym dodatkowym za
robkiem. llckroć ktoś z nas uda! się 
do agencji, prezes był nieuchwytny. 
a zastępca twierdzi!, że o pienią
dzach nic nie wie. Po dokumenty. 
które powinni~my otrqmać mu,id1-
śmy jeździć kilka razy, bo nie były 
przygotowane na czas. Obecnie fir
ma definitywnie zwinięła manatki. 
pozostawiając byłych pracowników 
na lodzie. Nie wiemy co robić? 

(es) 
Przypominamy, że telefon do re

portera czynny jest codziennie z wy
jątkiem sobót i niedziel w godz.10-
13. 

W poniedziałek dyżur pełni red. 
Adam Suska. 

fii. z pokazów autorskich, za
jęć plenerowych, ćwiczeń, 
konsultacji Na zakończenie 
słuchacze przedladali (nieobo
wiązkowo) swoje prace do za
liczenia. 

Organizatorem i kierowni
kiem studium jest Stefan Figla
rowicz. Zajęcia finansowane 
były prLez Fundację Kultury, 
Urz;Jd Miasta Gdrubka, a takie 
samych słuchaczy. Studium 
Fotografii ZPAF funkcjonować 
zaczęto dwa lata temu. Forma 
studium nie wymaga tak du
żych nakładów jak szkoła, po
zwalając na indywidualny roz
wój osobowości twórczej słu
chaczy w różnym wieku i o 
różnym stopniu zaawansowa
nia. oczekiwaniach i celach ży
ciowych. Idea studium jest 
kontynuacją uruchomionego 
dwadzieścia lat temu przez 
ZPAF, przy organizacyjnej po
mocy Gdańskiego Towarzy
stwa Przyjaciół Sztuki, Spo
łecznego Studium Fotografii, 
którego absolwenci biorą czyn
ny udział w życiu artystycz
nym, a czworo z nich wstąpiło 
do ZPAF. 

Clive Harris w Gdyni 
7 lipca odbędzie się kolejne spo

tkanie Clive' a Harrisa z chorymi. 
Bezpłatne karty wstępu z podaną go
dziną i miejscem leczenia będą wy
dawane dziś (sobota) w godz. 14 -
18 w holu Wydziału Nawigacyjnego 
Wyższej Szkoły Morskiej przy al. 
Zjednoczenia 3 w Gdyni. Każda oso
ba będzie mogla otrzymać tylko jed
ną kartę wstępu. Leczenie jest bez
płatne. 

Niedzielna wycieczka 
KTP „Bąbelki" zaprasza w nie

dzielę na wycieczkę pieszą na trasie 
Swarzewo - Władysławowo. Zbiór
ka chętnych o godz. 820 na dworcu 
PKP w Gdyni w holu. 

Spotkania AA 
... odbędą się w następujących 

punktach: w sobot~ o godz. 16 -
,,Panorama", Gdynia, ul. Traugutta 9 
(w Klubie Abstynenta ,.Krokus"); 
,,Perełka", Sopot, ul. 3 Maja (w ko
ściele św. Michała) i o godz. 18 -
.,Przystań", Nowy Port, ul. Marynar
ki Polskiej (w Morskim Domu Kul
tury, sala 47); w niedzielę o godz. 11 
-,,Niedziela". Gdańsk, ul. Łąkowa 58 
(w Klubie Abstynenta „Jantar"); 
,,Alon", Sopot, ul. 3 Maja (w biblio
tece, filia nr 5); ,.The Meeting will 
be in Engli,h", Gdańsk, ul. Łąkowa 
58 (w Klubie Abstynentów ,)antar") 
i o godz. 17 - Bez Nazwy, w koście
le przy szpitalu na Zaspie. 

Ogródek nad Radunią 
... zainauguruje dziś o godz. 21 

Nadbałtyckie Centrum Kultury. 
Ogródek będzie działać w lipcu i 
sierpom przy Ratuszu Staromiejskim 
w Gda1\sku, serwując spragnionym 
miłośnikom doznań wszelakich mu
zykę ogródkową, piwo i kiełbaski z 
grilla. Zarówno w sobotę i w nie
dzielę wystąpi Gdańska Orkiestra 
Ogródkowa. 

GDAŃSK 
Opera Bałtycka (al. Zwycięstwa 
15) - Koncert młodości - Mię
dzynrodowa Młodzieżowa Orkie
stra Symfoniczna XVII Bydgo
skich Impresji Muzycznych, dyr. 
Grzegorz Sutt, nie.dz. g. 17 
SOPOT 
Wybrzei.e, Scena Kameralna (ul. 
Boh. Monte Cassino)· Sie kocha
my· premiera, sob., nie.dz., g. 19 
GDYNIA 
Muzycmy (Pl. Grunwaldzki l) -

Summer Jazz Days, sob., niedz. , 
g.20 
Miejski (ul. Bema 26) - Listy mJ

łosne niedz., g. 19 
ELBLĄG, Dramatyczny, nie-
czynny • 

IMPRFZY 
Park Rozrywki CRICOLAND w 
Gdańsku, al. Zwycięstwa - czyn
ny codziennie od godz. IO do 21, 
~ob. i św., 10-22. Superatrakcja 
ISAUR JUMP, Wodna Kolejka 
Górka i Wielki Taj-Fun. 

GDAŃSK, Neptun, ul. Długa: 
Naga bron 33 1/3, USA, od 15 I., 
g. 10, 11.30, 13, 17, 19; Angie, 
USA, od 15 I., g. 20.45 
Helikon, ul. Długa: Trzy kolory. 
Niebieski, frJszwajcJpol., od 15 
I., g. 16; Komedia małżeńska, 
poi., od 15 I., g. 18; W imię ojca, 
USA.od 151.,g.20 
Kameralne, ul. Długa: Pani Do
ubfire, USA, od 12 I., g. 14.30; 
Trzy kolory. Biały. polJfr., od 15 
I., g. 16.45; Fonepian, Nowa al., 
od 15 I., g. 18.30; Naga broń 33 
1/3, USA, od 151., g. 20.45 
Żak, Wały Jagiellońskie I: Psy II 
- ostatnia krew, poi.. od 18 I., g 
18; Indochiny, fr., od 151., g. 20 
NOWY PORT, Nord, ul. Mary
narki Polskiej 15 (Towarzystwo 
Morskiego Domu Kultury w 
Gdańsku) - Centrum Kultury 
Amerykańsko-Polskiej, Wuthe
ring Heights, USA, od 15 I., g. 
17, 19 
PRUSZCZ GD., Krakus, ul. 
Grunwaldzka IO: I kto to mówi 
III, USA, bo., g. 16.30; Chłopięcy 
świat, USA, od 15 I., g. 18.30 
Ikar (Klub Garnizonowy), ul. Po
wstańców Warszawy - Trzy kolo
ry. Biały, pol.,od 151.,g. 18,20 
WRZESZCZ, 2.nicz, ul„ Szyma
nowskiego 12 (dolby stereo) - Na 
ZllMjezej tie!M, USA, od 15 I., g. 
16; Mr. Jones, USA, od 15 I., g. 
18; Tombstone, USA, od 15 I., g. 
20 
Bajka, ul. Jaśkowa Dolina: Pan
na z mokrą głową, poi., od 12 I., 
g . I: Trzy kolory. Czerwony, 
frJszwaj., od 15 I., g. 18; Raport 
Pelikana, USA, od 15 I., g. 20 
Zawisza, ul. Słowackiego 3: Do
skonały świat, USA. od 15 !., g. 
16, 10; The Bodyguard, USA, od 
151., g. 18 
SOPOT, Bałtyk, ul. Boh. Monte 
Cassino 30: Cienista Dolina, 
USA, od 15 I., g. 17.30; Mr Jo
nes, USA.od 15 l.,g. 1530,20 
Polonia, ul. Boh. Monte Cassino 
55: Trzy kolory. Czerwony,od 15 
l., g. 20.15; Naga broń 33 i 1/3, 
USA,od 151.,g.15, 16.45, 18.30 
GDYNIA, Warszawa, ul. Święto
jańska: Naga broń 33 1/3, USA, 
od 15 I., g. 16, 18; Milioner w 
spodenkach,USA,od 121.,g. 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 wiszą
cą skalą, ang., od 15 I., g. 20 
Grabówek, Fala, Beethoven, 
USA, bo., g. 15.30; Jurassic Park, 
USA, od 12 I., g. 17; Naga broń 
33 1/3, USA, od 151., g. 19.15 
WŁADYSŁAWOWO, Albatros, 
al. Niepodległości 10: Panna z 
mokrą głową, poi., bo.; Intersec
tion, USA, od 15 I. 
JASTARNIA, żeglarz, Aladyn, 
USA, bo.; Na zabójczej ziemi, 
USA, od 15 I.; Raport Pelikana, 
USA, od 15 l.; Tajemniczy ogród, 
USA,od 12 I. 
KOSCIERZYNA, Rusałka, Psy 
II. Ostatnia krew, poi., od 151., g. 
18,20 
STAROGARD GD., Sputnik, 
nieczynne 
TCZEW, Wista, Prawdziwy ro
mans, USA, od 15 I., g. 17 .45; Li
sta Schindlera, USA, od 15 I., g. 
20 
ELBLĄG. Światowit, remont 
Syrena, Na zabójczej ziemi, 
USA, od 15 I., g. 16, 18, 20 
KWIDZ'YN, Kinoteatr, Serfujący 
ninja, USA, bo., g. 18; Gra pozo
rów,' ang., od 18 I., g. 20 

::~ .. :~r:t!.~!i:l[;:r~ 
GDAŃSK, ,,Staromiejska", 
Podwale Staromiejskie 89, tel. 
31-40-59 
WRZESZCZ, ,,Pod Filarami", ul. 
Grunwaldzka, tel. 41-08-03 
Apteki pracujące non stop: 
GDAŃSK, ,,Dworcowa" - Dwo
rzec Główny 
PRZYMORZE, ul. Opolska 3; 
tel. 56-38-22 
ZASP A, ul. Pilotów 21 ; tel. 56-
92-7 l 
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. 10-13; 
SOPOT, ,.Kuracyjna", al. Nie
podległości 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 
KARTUZY, ul. Kościuszki 17, 
tel. 81-32-13, wg. 8-20 
KOŚCIERZYNA, pl. I 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 ! 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 
WFJHEROWO, Pny Rynku (ca
łą dobę) 

ELBLĄG, ,,Bios", ul. Nowowiej
ska 3 
MALBORK, ,,Cefarm", ul. Jasna 
IO 
PASŁĘK. ,,Pasłęcka", pl. Grun
wal<lLki 6 
KWIDZYN, ,,Cito", ul. Brater
stwa Narodów 
NOWY DWÓR GDAŃSKI, ,,No
va", Plac Wolności 9 
BRANIEWO. ,,Lek-Pol", ul. Ko
ściuszki 65 
ORNETA, ,,Dla Zdrowia", ul. 
Mostowa3 
SZTUM, ,,Alfa", ul. Sienkiewicza 
10 

OSTRE 
DV~UR. 

GDAŃSK. 
sobota - Chirurgia, Interna i Oku
listyka - Akademia Medyczna, 
Gdańsk, ul. Dębinki 7 
niedziela - Chirurgia, Interna i 
Okulistyka - Szpital Miejski, 
Gdańsk-Zaspa, ul. Jana Pawia II 
nr 50 
GDYNIA. Szpital Miejski, ul. 
Wójta Ra<ltkego l, tcl.20-15-01 
Morski, Redłowo, ul. Powstama 
S~m.i-go I, tel. 22-00-51 
KARTU2Y. Szpital Rejonowy , -
ul. Ceynowy 7, tel. 81-10-73, 81-
10-10 - wszystkie oddziały dyżu
rują całą dobę 
KOŚCIERZYNA. Szpital Rejo
nowy, 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. Ście
giennego 7 - wszystkie oddziały 
dyżurują 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. Paderewskie
go li, tel.31-02-16 
GNIEW. Rejonowy, ul. 7 Marca 
10, tel. 35-23-47 
WFJHEROWO. Szpital Rejono
wy, 72- I 3-0 I, wszystkie oddziały 
dyżurują całą dobę 

ELBLĄG. 
- wewnętrzny, sob. niedz. Woj. 
Szpital Zespolony, ul. Królewiecka 
- chirurgia, sob. niedz. Woj. Szpi
tal 2.espolony, ul. Królewiecka 
- anestezjologia, sob. nie.dz. Woj. 
Szpital 2:espolony, ul. Królewiecka 
- położniczo-ginekologiczny, sob. 
nie.dz. Woj. Szpital aspolony, ul. 
Królewiecka 
- noworodki, sob. niedz. Woj. 

Szpital Zespolony, ul. Królewiecka 
- dziecięcy, sob. niedz. W oj. 

Szpital Zespolony, ul. Królewiecka 
- okulistyka, psychiatria, chemio
terapia, Woj. Szpital aspolony, 
ul. Królewiecka 
- stacja dializ, ul. Zw. Jaszczur
czego 
- zakaźny, ZOZ, ul. Żeromskiego 

~:t;il:!!t::1 
GDAŃSK, ul. Aksamitna l - le
karz ogólny, gabinet zabiegowy 
dla dorosłych w wolne sob., 
niedz. i święta - całą dobę, w po
zostałe dni w godz. 19-7 
- poradnia dla dzieci chorych i 
gabinet zabiegowy w wolne sob., 
niedz. i święta - całą dobę w po
zostałe dni w godz.19-7 
Ogłosunia płatne: 
WYJAZDOWA POMOC LE
KARSKA, dzieci, dorośli, szcze
pienia, EKG; 57-63-25, 56-27-40 
LEKARZ DOMOWY, ALK.ME
DYK., 31-89-53, 20-68-16 
PIELĘGNIARSTWO - wizyty 
domowe, zabiegi, opatrunki, 
opieka, rehabilitacja, 56-10-13 
WETERYNARYJNE WIZYTY 
DOMOWE (całodobowe) - 56-
89-56 
POGOTOWIE WETERYNA
RYJNE - 983 (całodobowo) 
POGOTOWIE DLA ZWIE
RZĄT, tel. 22-21-48 (czynne całą 
dobę) 

WRZESZCZ, al. Zwycięstwa 49 
- czynne całą dobę 

Str.Il 

- wypadki - 999 
- nagle zachorowania: tel. 32-29-
29, 41-10-00. 
Biuro Pnewozów Sanitarnych -
32-39-24 lub centr. 32-30-76, 32-
36-14, 32-39-44 w. 236 
Ambulatorium chirurgiczne -
czynne całą dob.;. 
- Laryngolog przyjmuje w dni po
wszednie w g. 19.30-7.30, w so
boty robocze 17 J0-7 .30. w wol
ne soboty, niedziele i święta · ca
łą dobę, 

- stomatolog w dni powszednie w 
g. 19 .30 7 30, w soboty robocze, 
wg. 17J0-7JO, wolne soboty, 
niedziele i święta - całą dobę. 

ZASPA, ul. Pilotów 21, tel. centr 
56-69-95, 4 7-82-51 - nagle za
chorowania, wypadki, ambulato
rium chirurgiczne czynne całą do-
bę 
Przychodnia Międzyrejonowa, ul. 
Startowa l - w dni robocze w g. 
19-7.30 
- kkarz pediatra, lekarz ogólny ,,.. 
wolne sob. , niedz. i święta wg. 8-
8 oraz stomatolog w godL. 10-1 6. 
- gabinet zabiegowy dtiecięcy w 
dni robocze wg. 19-7.30 , w dni 
wolne od pracy w g. 8-8, 
- gabinet zabiegowy ogólny, w 
wolne sob., niedz. i święta g. 8-1 8 
SOPOT, ul. Chrobrego 6/8 - wej
ście od ul. Mieszka I. Telefony: 
51-11-56, 51-24-55 i tel. alarm. 
999. Ambulatorium chirurgiczne 
czynne całą dobę. 
GDYNIA, ul. Żwirki i Wigury 
14, czynne całą dobę - nagle za
chorowania i prLewozy chorych, 
tel. 20-00-01, 10-00-02 - ambula
torium stomatologiczne czynne w 
g. 20-7 
OBUJŻE - 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 chirurgicz
ny, 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. Rehabi
litacyjna. Medycyny Szkolnej. ul. 
Grunwaldzka 25, tel. 82-35-62. 
Poradnia Internistyczno- Cukrzy
cowa, ul. Grunwaldzka 25 , tel. 
82-22-82 
KARTUZY, tel. 999 
KOŚCIERZYNA, ul. Skłodow
skiej 1, tel. 86-30-00 
STAROGARD GD., ul. Ściegien
nego, tel. 220-33. 999; Pnycho
dnia rejonowa, ul. Hallera 27 wg. 
8-16. tel. 234-16; 
TCZEW, ul. Wojska Polskiego 5, 
tel. 3 I-1"-55, 999; Przychodnia 
obwodowa. ul. Wojska Polskiego 
5, tel. n-l]-1$, 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; 
Pnychodnia Rejonowa. os. Wito
sa IO, tel. 35-28-38 
PELPLIN, Przychodnia rejono
wa, os. 700-lccia 2, tel. 36-12-14 
KALlSKA, Ośrodek Zdrowia, ul. 
Nowowiejska 5, tel. 891-32 
ZBLEWO, Ośrodek Zdrowia, ul. 
Główna 17. tel. 32 
SKARSZEWY, Pnychodnia re
jonowa. ul. Dworcowa 11 , tel. 
88-25-00 
PSZCZÓŁKl, Ośrodek Zdrowia, 
ul. 22 Lipca 8, tel. 55 
SKÓRCZ, Przychodnia rejonowa, 
ul. Główna, tel. 82-42-99 
CZARNA WODA, Ośrodek 

Zdrowia, ul. Słowackiego, tel. 87-
86-17 
WEJHEROWO, tel. 72-12-00, 
999 
ELBLĄG, ul. Bema (czynne całą 
dobę); wypadki 999; Woj. Szp. 
2.espolony ul. Królewiecka 146, 
!el. 34-41-11, dz. pomocy ambu
latoryjnej - stomatolog, g. 19-7 
(soboty robocze od g. 15-7, nie
dziele i święta całą dobę), chirurg 
w dni powszednie, niedziele i 
święta całą dobę; 

Lecznica dla zwierząt, ul. Grun
waldzka 108, tel. 33-72-49 (całą 
dobę); Hotel dla psów, ul. Grun
waldzka 108 (całą dobę) 
BRANIEWO - wypadki 99 
KWID2YN - wypadki 999, 39-
09; Lecznica dla zwierząt , ul. 
Warszawska I I 2, tel. 38-61, g. 7-
15; Pogotowie wet. g. 17-7 
MALBORK, ul. Słowackiego, 
wypadki 999, tel. 24-75 
SZfUM - wypadki 23-33 

POLICJA • 997 
GDAŃSK, dyżury oficerów Ko
mendy Wojewódzkiej Policji, tel. 
39-53-33; oficer dyżurny ruchu 
drogowego, tel. 31-92-12; oficer 
dyżurny Komendy Rejonowej 
Policji, tel. 38-62-22 (Straż Miej
ska 31-30-ll) 

Straż Poi.arna· 998 
,.HADES" • Kompleksowe usługi 
pogrzegowe - wiele świadczeń 
bezpłatnych, 41-43-97; 51-96-12. 
Całodobowo. 

:'\ ',NA ELEFON' 
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: 
RADIO TAXI GDYNIA (dojazd 
bezpłatny) tel. 25-21-21 i 91-99 
ZKM GDYNIA - MIKROBUSY 
DLA OSÓB NIEPEŁNO
SPRAWNYCH, tel. 23-50-78, w 
g. 7-21 
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Arabia Saudyjska - Szwecja tak zachodzi pytanie, czy 
(3 lipca w Dallas o godz. 19). podopieczni Alfio Basile będą 
Arabowie już dokonali dużo, na tyle skoncentrowani, by po-
ale mimo wszystko Szwedów radzić sobie z niebezpiecznym 
chyba nie „przejdą". Piłkarze zespołem Rumunii, w którym 
„trzech koron" grają twardo, znakomite wrażenie sprawiła 
nieustępliwie i w grupowych gra dwóch internacjonałów: 
eliminacjach sprawiali bardzo Hagi'ego i Raducioiu. Nasz typ 
korzystne wrażenie, zwłaszcza - Argentyna. 
Martin Dahlin, który popisał Holandia - Irlandia (4 lipca 
się dwiema kapitalnymi bram- w Orlando o godz. 18). To bę-
kami głową w meczu z Rosją. dzie nadzwyczaj zacięty mecz. 
Nasz typ - Szwecja. • Nieco więcej szans dajemy 

Rumunia - Argentyna (3 lip- Holendrom. 
ca w Pasadenie o godz. 22,30). Brazylia - USA (4 lipca w 
Gdyby Argentyńczycy wystą- San Francisco o godz. 21 .30). 
pili z Maradoną w składzie, Dla popularyzacji piłki nożnej 
sprawa byłaby raczej jasna. A w USA dobrze się stało, że 

Amerykanie wyszli z grupy. 
Na więcej nie pozwolą im jed
nak Brazylijczycy - kandydaci 
numer jeden do tytułu. Nasz 
typ - Brazylia. 

Nigeria - Włochy (5 lipca w 
Bostonie o godz. 19). Olbrzy
mie słowa uznania dla Nigeryj
czyków, ale chyba do ćwierćfi
nału ,.prześliznie" się Italia. 
nasz typ- Włochy. 

Meksyk - Bułgaria (5 lipca 
w Nowym Jorku o godz. 
22.30). Stawiamy na Meksyk. 

Paweł Kowalski 

I Wimbledon '94 
W finałach międzynarodowych 

mistrzostw Anglii na kortach 
Wimbledonu zmierzą się- Marti-
na Navratilova (USA, rozstawiona 
z nr. 4) z Conchitą Martinez (Hi
szpania, 3) oraz Pete Sampras 
(USA, 1) z Goranem Ivanisevicem 
(Chorwacja, 4). 

W półfinale Martinez pokonała 
Lori McNeil (USA) 3:6, 6:2, 10:8 i 
dzisiaj stanie w decydującej roz
grywce naprzeciwko Navralilovcj, 
marzącej o dziesiątym wimbledoń
skim tytule. 

2, 3 lipca 1994 

oatletów w Kr kowlt 

Rozegrany w Krakowie czwórmecz lekkoatletyczny Ulkończył 
się sukcesem ekipy Ukrainy - 352 pkt., która wyprzedziła Biało
ruś - 338 , Polskę - 327 i Węgry - 218. Podczas imprezy naj
lepsze rezultaty uzyskali: Elena Zwieriewa - 65.64 w dysku oraz 
Genadij Sidorow - 5.60 w tyczce. Na dobrym poziomie stał 
również konkurs skoku wzwyż; zwyciężył Oleg Żukowski (wszy
scy Białoruś) - 2.30 pned zawodnikami Polski: Robertem Koło
dziejczykiem - 2.27 i Przemysławem Radkiewiczem - 2.20. 

Biało-czerwoni odnieśli sześć CLwarta w kuli - 15.32, Małgo
zwycięstw (tylko wśród męż- rzata Sobczak (KL Gdynia) piąta 
czyzn); Piotr Piekarski triumfował w skoku w dal - 5.92 i ósma w 
na 800 m - 1:49.08, Sławomir trójskoku - 12.47, a Ewa Chmie
Kąpiński na 3000 m - 8:02.64, łowiec (MKS-AZS A WF Gdańsk) 
Paweł Januszewski na 400 m pp!. piąta na 1500 m-4:25.56. 
- 50.83, Helmut Krieger w kuli Karol Dudij (MKS-AZS Gd.) 
- 19.36 oraz Dariusz Trafas w wywalczył drngą pozycję na 1500 

Dallas. Argentyna przegrała 
z Bułgarią 0:2 (0:0). Bramki 
dla zwycięzców: Christo Sto
iczkow (61) i Nasko Sirakow 
(90). Czerwona kartka Canko 
Cwetanow (Bułgaria). Żółte 
kartki: Ruggeri, Ro<lriquez, 
Batistuta (Argentyna) oraz Ba
łakow, S toiczkow, Janko w, 
Cwetanow, Iwanow (Bułgaria). 
Sędziował Neji Jouini (Tune
zja). Widzów 63 tys. 

Niezwykle trudno pokusić 
się o wskazanie faworytów w 
meczach I /8 finału piłkarskich 
mistrzostw świata w USA. 
Obok czysto piłkarskich umie
jętności o powodzeniu zadecy
duje przecież także fakt, która 
drużyna najlepiej poradzi sobie 
z upalną pogodą i dużą wilgot
nością powietrza. Doświadcze
nie wykazuje, że gdy MŚ 
odbywały się na drugiej półku
li, lepiej radziły sobie tam dru
żyny Ameryki Południowej. 
Do nich należało ostatnie sło
wo w walce o tytuł. Wiele 
wskazuje na to, Że i tym razem 
tak może być, gdyż w gmpach 
eliminacyjnych najkorzystniej
sze wrażenie, najbardziej usta
bilizowaną na dobrym pozio
mie formę wykazali Brazylij
c7ycy. Powróżmy jednak. ' 

........-- ~-........-~.,,,,,,~,..........,.,,~,......., ......... ..,,.,,""'"',....,,.~~,....., 

W 1/2 finału mężczyzn Sam
pras zwyciężył swego rodaka Tod
da Martina (6) 6:4, 6:4, 3:6, 6:3, a 
Jvanisevic uporał się z Borisem 
Beckerem (7) 6:2, 7:6, 6:4. Nie
miec jest 6-krotnym finalistą 
Wimbledonu (w latach 1985-91) i 
trzykrotnym triumfatorem tej im
prezy. 

oszczepie - 76.68. Pierwsza na m -. 3:45.98, Adam Dobrzyński 
mecie zameldowała się również trzecią na 3000 m z przeszk. -

Argentyna: Islas - Caceres, 
Ruggeri. Diaz, Chamot - Ro
driquez (67 Bello), Simeone, 
Redondo, Balbo - Batistuta, 
Caniggia (26 Ortega). 

Bułgaria: Michajłow - Krc
menlicw, Iwanow, Cwetanow, 
Chubczew - Jankow, Lec:i·kow 
(77 Borimirow), Balakow, Si
rakow - Kostadinow (74 Kiria
kow), Stoiczkow. 

Foxboro. Nigeria zwyci9ży
ła Grecję 2:0 ( I :O). Bramki: Fi
n i di George (45) i Daniel 
Amokachi (90). Zółte kartki: 
Oliseh, Keshi (Nigeria) oraz 
Mitropoulos, Kalitzakis (Gre
cja). Sędziował Leslie Mottram 
(Szkocja). Widzów 53 tys. 

Nigeria: Rufai - Keshi, 
Emenalo, Okechukwu, N'wanu 
- George (84 Adepoju), Siasia, 
Oliseh, Amunike - Amokachi, 
Yekini (69 Okocha). 

Grecja: Karkamanis - Ale
xiou, Kalitzakis, Karagiannis -
Hantzidis, Tsalouchidis, Nio
plias, Kofidis, Mitropoulos. 
Alexandris - Machlas (80 Di
mitriadis). 

Tabela końcowa grupy D 
I. Nigeria 3 6 6-2 
2 . Bułgaria 3 6 6-3 
3. Argentyna 3 6 6-3 
4. Grecja 3 O 0-10 

Zdaniem 
trenerów 
Alfio Basile (trener Argen- , 

tyńczyków): - Drużyna jest 
przejęta sprawą Diego Marado
ny. Morale naszych piłkarzy 
obniżyło się, co „zaowocowa
ło" kiepską postawą na boisku. 
Maradona był liderem drużyny 
na boisku i poza nim. Co gor
sza, odnowiła się konruzja 
Claudio Caniggii, ale do meczu 
z Rumunią wszystko powinno 
być w porządku. 

Dym.iuu: Penew (trener Buł
garów): - Mimo braku Marado
ny, Argentyna pozostała wiel
ką drużyną. Naszym założe
niem było nic przegrać meczu. 
Gra ułożyła się po naszej my
śli. Niestety, będę musiał prze
meblować skład, ponieważ 
trzech piłkarzy pauzuje za kart
ki. Teraz czas odpocząć, a pó
źniej przygotować odpowie
dnio do meczu z Meksykiem. 

Clemens Westerhof (trener 
Nigerii) : - Ciężko jest grać 
przeciwko dmżynie, która jak 
w przypadku Grecji, nie miała 
nic do stracenia. Jestem nieco 
zaskoczony, że wygraliśmy ry
walizację w grupie . Zwycię
stwo Bułgarii nad Argentyną 
jest niespodzianką. Przed nami 
teraz drużyna Włoch. Nigdy 
nie graliśmy przeciwko nim. 
Liczę jednak na sukces. 

Alketas Panagoulias (trener 
Grecji): - Wyjeżdżamy z baga
żem trzech porażek. Szkoda, że j 
nie udało się nam strzelić żad- I 
nej bramki. Mam nadzieję, że 
to coś moich piłkarzy nauczy, 
może nabiorą doświadczenia. 

Niemcy - Belgia (2 lipca w 
Chicago o godz. 19 naszego 
czasu). Niemcy mieli kłopoty z 
drugimi połówkami meczów. 
Jeśli jednak wytrzymają, a są 
drużyną turniejową, rozkręca
jącą się z meczu na mecz, to 
,,wypunktują" Belgów. 
Wprawdzie odesłali Stefana 
Effenberga do domu, ale mimo 
wszystko trzykrotni mistrzowie 
świata mają więcej atutów od 
„czerwonych diabłów". Zatem 
nasz typ - Niemcy. 

Hiszpania - Szwajcaria (2 
lipca w Waszyngtonie o godz. 
22.30). Szwajcarzy zagrali zna
komicie z Rumunią, mają w 
składzie kilka indywidualności 
(Suttcr, Knup, Sforza, Chapui
sat - choć ten ostatni grał fatal
nie z Kolumbią) i mogą spra
wić psikusa Hiszpanom, którzy 
w mistrzostwach świata szcze
gólnej roli nigdy nie odegrali. 
Nasz typ - Szwajcaria. 

Drugoligowcy przed sezonem 11 ' 

Prezentację przygotowań do 
startu wybrzeżowych piłkarzy 
rozpoczynamy od Arki Gdy
nia, która po krótkich waka
cjach najwcześniej wznowiła 
zajęcia. Przypomnijmy, że 
obok tej drużyny w drugoligo
wych rozgrywkach region nasz 
reprezentować będą w grupie I 
również: Lechia Gdańsk i Bał
tyk Gdynia oraz Pomezania 
Malbork, która przydzielona 
została do grupy II. Po wczo
rajszym inauguracyjnym tre
ningu w terenie rozmawiamy z 
trenerem żółto-niebieskich, 
Jackiem Dziubińskim. 

- Czy Arka wystartuje w 
rozgrywkach II ligi, czy wyco
fa drużynę, oddając zawodni
ków do mającego powstać 
miejskiego klubu o nazwie 
Gdynia? 

- Przygotowujemy się do 
rozgrywek normalnie, licząc 
przede wszystkim na siebie. 
Arka na pewno będzie grała w 
II lidze jako Arka. 

- Ćwiczyliście dzisiaj w po
twornym upale na plaży i w te
renie. Zawodnicy wrócili bar
dzo zmęczeni, ale narzekań nie 
słyszałem. 

• SKT O: 
W inauguracyjnym meczu 

pierwszej ligi tenisa ziemne go za
wodniczki GTT Lechia Gdańsk 
uległy aktualnym mistrzyniom 
Polski, SKT Sopot 0:6. W grupie 
tej (A) grają jeszcze: Górnik We
soła i TKS Szczawno. W równole
głej grupie B występują: Mera 
Warszawa, Energetyk Gryfino i 
Olimpia Poznań. 

W najciekawszych grach sopo
cianki, Magdalena Mróz i Kata
rzyna Teodorowicz pokonały, od
powiednio, Hannę Kuklińską 6:0, 
6:3 i Dorotę Muras 6:3, 6:3. (SUS) 

- Nie wypada skarżyć się na 
upał, skoro podczas mistrzostw 
świata w USA najlepsi grają w 
jeszcze większych temperatu
rach. 

- W kadrze zespołu widzę 
sporo zmian. 

Postanowiliśmy nie 
przedłużać kontraków z zawo
dnikami wypożyczonymi: Pio
trem Tomeckim, Grzegorzem 
Pycem, Adamem Wielogór
skim i Piotrem Włodarczy
kiem, którzy powrócili do swo
ich poprzednich klubów. Chce
my, aby pozostał Roman Ru
baj. Trenuje z nami takźe 
dwóch innych zawodników Po
goni Lębork. Napastnik Da
riusz Kałamaszek i obrońca 
Dariusz Ulanowski. Do zespo
łu powrócił Marek Ziółkowski, 
ale ma jeszcze sporą nadwagę. 
Włączyliśmy do kadry naszych 
wychowanków: Krzysztofa 
Kosicka, Waldemara Kalinow
skiego, Adama Heringa i Mar
cina Manteufela. 

- Czy to wszystkie planowa
ne zmiany w Arce? 

- W poniedziałek będziemy 
rozmawiali z Walerym Go
szkoderią. Zainteresowani je-

Młodzi piłkarze Polonii Gdańsk po
nieśli wczoraj drugą porażkę w półfinało
wym turnieju mistrzostw Polski juniorów. 
Wczoraj w meczu z rówieśnikami Lecha 
Poznań osiągnęli łudząco podobny do 
przedwczorajszego spotkania z Zagłę
biem Lubin wynik O: I (0:0), tracąc bram
kę w końcówce . Szczęśliwym strzelcem 
gola dla poznaniaków był Przemysław 
Blachewicz, który wykorzystał zamie
szanie podbramkowe w 79 minucie Uu
niony grają 2x40 min.). 

Motocross w tropikalnych warunkach 

Gdańszczanie znowu bardzo dużo 
uwagi poświęcili obronie własnej bramki. 
skupiając główną uwagę na rozbijaniu ak
cji przeciwnika. Schowani jakby za 
podwójną gardą, nadko decydowali się 
na kontrakcje. Atakowali zbyt małą ilo
ścią zawodników. Mimo wszystko mogli 

• e W tropikalnych warunkach 
prawie 100 zawodników z ponad 
20 klubów rozegrało w Chełmnie 
(woj . toruńskie) piątą eliminacJę 
motocrossowych mistrzostw Pol
ski. Drużynowo GAMK Gdarisk 
zajął drugie miejsce za AP Gło
gów, a pr.i:cd Motoklubem Olsztyn 
i Unią Poznmi . Po dotychczas ro
zegranych rundach prowadzi AP 
Głogów przed GAMK Gdańsk i 
Poznań. Indywidualnie najlepiej z 
motocrossowców GAMK zapre
zentował się Aleksander Giruć, 
który zajął drngie miejsce w klasie 
250 ccm, ulegając po zaciętej wal
ce Jackowi Lonce z Głogowa. Oto 
zwycięzcy w poszczególnych kla
sach i lepsze miejsca gdańszczan. 

80 ccm, młodzicy: I. T. Nowa
kowski (Unia Poznań). 3. J. Wal-

Imprezy 
sportowe 

TE.~S 
Sopot, korty SKT, niedziela 

godz. 10 - mecz I ligi kobiet 
SKT Sopot - Górnik Wesoła. 

PlŁKANOżNA 
Gdańsk, niedziela • ostatnie 

mccte półfinałowego turnieju 
mistr.wstw Polski juniorów. 
Grają: Polonia Gdań„k - Gwa
rek Zabrze (godz. 11, stadion 
Polonii, ul. Marynarki Pol· 
skiej) i Zagł~bic Lubin - Lech 

czak, 5 . R. Ruchniewicz (obaj 
GAMK). 

80 ccm juniorzy: l. R. Warchol 
(AP Głogów), 3. M. Czyżowski, 4. 
P. Skindzier (obaj GAMK). 

125 ccm: I. A. Kaliminis 
(WKM Więcbork), 4. M. Wójcik, 
6. S. Wójcik (obaj GAMK). 

250 ccm: I. J. Lonka (AP Gło

gów), 2. A. Giruć (GAMK), 3. Ja
cek Olszewski (Motoklub 
Olsztyn). 

500 ccm: 1. A. Tomiczek (AP 
Głogów). 

Do rozegrania pozostały je 
szcze cztery rundy, w tym jedna 
na torze w Gdyni Kolibkach 31 
lipca br. (Wa) 

Poznań (godz. 9 .3((' stadfo; 
Polonii, ul. Marynarki Pol· 
skiej). 

Gdynia, stadion Checzy w 
Chyloni, niedziela godz. 11 -
barażowy (rewanzowy) mecz 
o wejście do I ligi kobiet , 
Checz Gdynia - Sparta Zło
tów. Pierwszy mecz w Złoto· 
wie wygrała Sparta 3:0. 

IMPR.EZY 
REKRBACYJNB 

Sopot, plaia przy Łazien 
kach Północnych, sobota 
godz. I O - ogólnodostępny 
turniej siatkówki plażowej 
Zapisy od godz. 9.30. 

(Wa) 

Przed rozpocz.ęciem półfina
łu młodzieżowych indywidual
nych mistrzostw Polski na żuż
lu w Gdańsku nikt nie dopu
s:zczał myśli, iż jeden z dwójki 
gdańskich zawodników może 
mieć kłopoty z awansem. A 
jednak. Marek Dera musiał 
sporo się namęczyć i gdyby nie 
pomoc kolegi Jacka Kalinow
skiego, który na dwa ostatnie 
biegi pożyczył mu swój moto
cykl, do Tarnowa na finał je
chałby sam ,,Kali". 

Rywalizacja rozpoczęła się 
dla niektórych zawodników 
bardzo pechowo. W I biegu ta
śmy dotknęli Dobrucki (Polo
nia Pila) i Walczak (Apator), za 
co zostali przez sędziego wy
kluczeni. Z kolei już w II wy-

ł 
ścigu byliśmy świadkami dość 
groźnego karambolu z udzia
łem trójki jeźdźców. Na 2 łuku 
postawiło maszynę Kruka (Mo-

l rawski), na którego wpadł Po
prawski (Iskra) i nasz Jacek 
Kalinowski. Najbardziej ucier
piał ostrowianin, który złamał 
nogę . 

W ogóle stawka była bardzo 
wyrównana i do ostatniego bie
gu toczyła się walka o przepu
stki do Tarnowa. O ósme pre
miowane awansem miejsce ro
zegrano wyścig dodatkowy, 
który wygrał Adam Fajfer 
(Start). Pozostali dwaj uczestni-

steśmy też Andrzejem Gołec
kim z Bałtyku. 

- Jakie macie plany pnygo
towań do rozgrywek? 

- Do 14 lipca trenujemy w 
Gdyni. Potem obóz (14-24) w 
Wałbrzychu. Tam rozegramy 
trzy gry kontrolne ze Ślęzą 
Wrocław, Lechią Dzierżoniów 
i KP Wałbrzych, lub innym sil
niejszym przeciwnikiem. Ligę 
rozpoczynamy w sobotę (30 
lipca), meczem z Miedzią Le
gnica. 

- Z jakimi szansami? 
Bez wspomnianych 

wzmocnień pewnie znów 
przyjdzie nam walczyć o utrzy
manie. Obiecuję jednak, ż.e za
skoczymy naszych kibiców 
bardzo dobrym przygotowa
niem. 

- Wracając do mistrzostw 
świata. Pierwsze wrarenia i fa
woryt? 

- Bardzo ciekawe były dwie 
pierwsze kolejki . Potem trochę 
kalkulacji i kunktatorstwa. Ki
bicuję Brazylijczykom i na 
nich stawiam. 

- Dziękuję za rozmowę: 
Adam Suska 

lndolencia 
zdobyć pierwszą swoją bramkę w turnie
ju, ale wykazali zastraszającą indolencję 
strzałową . W 55 min. obsłużony przez 
Banosza Skierkę dokładnym podaniem 
Piotr Kun nie atakowany posiał z 12 me
trów piłkę w aut, a w 74 min. po błę<lzie 
bramkarza Lecha, Roberta Adamskiego, 
Dańusz Makowski nie zdołał z kąta cel
nie strzelić do pustej bramki. 

Juniorzy Lecha wygrali zastużenie, 
„wybiegali" zwycięstwo. Ich gra. choć 
dość płynna w polu, też była mało sku
tecrna. Poznaniacy stosowali system ty
siąca podań, jakby chcieli wjechać z pił
ką do bramki. 

cy, Wilk (Stal Rzeszów) i Wa
lasek (Morawski), nie dojechali 
do mety, notując upadki. 

Na koniec odbył się wyścig 
o memoriał tragicznie zmarłego 
20 lat temu na torze w Rzeszo
wie, zawodnika Wybrzeża, Je
rzego Białka. Zwyciężył Bajer
ski, który nie dając szans rywa
lom, odebrał puchar ufundowa
ny przez ojca Jerzego - pana 
Edwarda Białka. Powtórzy! 
tym samym sukces sprzed ro
ku. 

Wyniki: 1. Jacek Kalinowski 
(Wybrzeże) 13 (3,3,1,3,3); 2. 
Dobrucki (Polonia P.) 10 
(t,3,2,2,3); 3. Bajerski (Apator) 
10 (3,1,3,2,1); 4. Kuciapa (Stal 
Rz.) 10 (3,1,3,1,2); 5. Flis (Stal 
G.) 10 (1,2,3,2,2); 6. Dera (Wy
brzeże 9 (2,0,1,3,3); 7. Walczak 
(Apator) 9 (t,3,3,1,2); 8. A. Faj
fer (Start) 8 (2,2,1,1,2); 9. Rez. 
Walasek (Morawski) 8. 

NCD w I biegu uzyskał To
masz Bajerski 65 ,45. Sędzio
wał Andrzej Kulesza (Gdańsk) . 
Widzów 2,5 tys. 

* * * 
Drugi półfinał odbył się w 

Świętochłowicach . Kolejność : 
I. Cierniak 15, 2 . Baron 13, 3. 
G. Rempała Il, 4. S. Ułamek 
11, 5. Szuba 11, 6. Świątkie
wicz 9, 7. Jaguś 9, 8. Kwieciń
ski 9, 9. Rez. Niemczura 9. 

Maciej Polny 

PAP/CAF-AP 

i' Snajp: rzy I 
I MS I 

Na czele listy najlep
szych strzelców mistrzostw 
świata majduje się Rosja
nin Salenko - 6 bramek. Nie 

. powiększy on już jednak 
swego dorobku, gdyż Ro
sjanie zostali wycliminowa- !I 

ni z turnieju. ~ 
Na drugiej pozycji znaj- I 

duje się na liście Niemiec f 
Klinsmann - 4 gole. 

Po 3 trafienia mają na 

I swoim koncie: Batistuta 
(Argentyna), Romario (Bra
zylia), Dahlin (Szwecja) i 
Stoiczkow (Bułgaria). 

Po 2 gole zdobyli nato
miast: Amin (Arahia 
Saud.), Amokachi (Nige
ria), Caminero (Hiszpania), 
Caniggia (Argentyna), Goi
coechca (Hiszpania), Hagi 
(Rumunia), Hong Myung- . 
bo (Korca Płd.), Knup . 

. (Szwajcaria), Luis Garcia 
(Meksyk), Raducioiu (Ru
munia) 1 Valencia (Kolum-1. bia). 

!!,,,.......,.....,_ ... ~~:mA: lJ8!.i $iN'r'i 

W drugim spotkaniu wczorajszego 
dnia Zagłębie Lubin przegrało z Gwar
kiem Zabne 0:2 (0:2). 

I. Gwarek 4:0 4--0 
2. Lech 2:2 1-2 

Zagłębie 2:2 1-2 
3. Polonia 0:4 0-2 
W niedzielę ostatni dzień półfinału. 

Postanowiono, że oba mecze odbędą się 
na stadionie Polonii przy ul. Marynarki 
Polskiej (zatem znowu zmiany). O godz. 
9 .30 Zagłębie zmierzy się z Lechem i po 
tym meczu Polonia z Gwarkiem. 

• • * 
W Mielcu juniorzy młodsi Lechii 

Gdańsk wygrali swój pierwszy mecz pól
finału MP z Legią Warszawa 6:2, a wcro
raj taki.e odnieśli zwycięstwo, pokonując 
ZtywZ.Góra3:2.Brawo! (Wa) 

nasza sztefeta 4x400 m - 5:38 .72. Krzysztof Kusiak (obaj 
3:07.64. Lechia) był czwarty w tyczce -

Inne wyniki - kobiety: debel 
- ćwierćfinały: Jana Novotna , 
Arantxa Sanchez (2) - Pam Shri
ver, Elisabeth Smylie 6:2, 6:4; Gi
gi Fernandez, Natalia Zwieriewa 
(I) - Lmda Harvey-Wild, Chan
da Rubin 6: I, 4:6, 6:0; półfinały: 

Z ósemki reprezentantów klu- S.~, a Marcin. Czajkowski (MKS-
bów trójmiejskich najlepiej spisała AZS Gd.) srodmy na 100 m -
się Donata Jancewicz-Wawrzy- 10.91. 
niak (SKLA Sopot, obecnie mie- Z zawodniczek i zawodników 
szka w Danii) , druga w skoku polskich wyróżnić też należy: Bar-
wzwyż - 1.92; osiągnięcie to jest barę Grzywocz - 53.28 na 400 m 
tylko o J cm gorsze od jej rekordu i Joannę Wiśniewską - 59 .06 w 
okręgu gdańskiego. Wygrała, z dysku oraz Ronalda Mehlicha -
tym samym wynikiem, Larisa Sie- 13.77 na 110 m pp!. i Krystiana 

Fernandez, Zwieriewa - Manon 
Bollegraf, Navratilova (4) 6:4, 6:4; 
mężczyźni: debel - półfinały: 
Grant Connel. Patrick Galbraith 

rebianska (Ukraina). Paulina Gu- Ciemalę - 16.23 w trójskoku. 
gniewicz (Lechia Gdańsk) była (s) 

(2) - Mare Goellner, Jewgienij 
Kaficlnikow (14) 4:6, 6:3, 6:4, 6:2; 
Todd Woodbridge, Mark Wood- · 
forde (5) - Wayne Ferreira, Mi- , 
chael Stich ( 16) 6:2, 7:6, 6:2. (s) [łl 

I 

• Podczas mistrzostw 
S;.i:wecji w pływaniu w Norr
koeping, Jan Karl~son popra
wił wlasnv rekord świata na 
50 m st. motylkowym 24,27 
sek. 

• Amerykań!.ka łyiwrnrka 
Tnnya Harding, zamieszana 

. 

?\ 

w atak na swą rywalk\! Nancy 
Kerrigan została dc,,yzją 

1
, · 

Amerykańskiego Zwią.:ku 
Łyżwiarstwa Figurowego do 
żywotnio wykluczona z. tej 
organizacji. Została tez po
zbawiona tytułu mistrzyni 
USA. 

• Od I bm. funkcje trene
rów głównych kadry narodo· 
wej w pike ręcznej objęli Je
rzy Ciepliński oraz Jacek 
Zglinicki. Pierwszy z nich 
opiekować się- będzie zawo
dniczkami, a drugi zawodni- . 
kami. Poprzedni trener kadry • 
kobiet, Jerzy Noszczak, po
prosi! o zwolnienie go z tej 
funkcji .u.~ w przypadku 
Bogdana Kowalczyka (kadra 
mężczyzn) z końcem czerwca 
wygasł jego kontrakt. 

• Niemiec Michael Schu 
, macher uzyskał najlepszy 
czas pierwszego treningu ofi
cjalnego przed Grand Prix ; 
Francji w Fonnule l. (Wa) ·· 

·RAD I O 
- A.RN E ,.--

SOBOTA 
UKF 71.09 MHz stereo 
6.00-10.00 Przebudzenie na 
życzenie; 6 .05 Kalendarium, 
piosenka dla solenizantów; 
7.15 Trójmiasto na żywo; 
10.05-14.00 Drugie śniadanie 
prowadzi Mariusz Pucyło; 
10.20 Czas na folk; 10.35 Ser
wis sportowy; 10.40 Muzycz
ne kalendarium; 10.50 Infor
macje kulturalne; 11.15 Kon
kurs - 5 sekund; 11.35 Trój
miasto na żywo; 11.53 Serwis 
sportowy; 12.45 Trzy łyki 
klasyki; 13.15 Gorączka złota 
- konkurs; 13.35 Serwis spo
rtowy; 13.45 Kto następny -
konkurs; 14.05-18.00 Popołu
dnie z Radiem ARnet - pro
wadzi Tomasz Buza; 16.05 
Wokół X-tej Muzy; 18.05-
20.00 Muzyka non stop; 
20.05-1.00 Prywatka z Ra
diem ARncr; 1.00-20.00 Mu 
zyka non stop 

NIEDZIELA 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
O.OO Serwisy informacyjne; 
1959-24.00 Między kulturą a 
makulaturą - audycja Wojtka 
Namiotko i Waldemara Dziw
niela; 20.05 Gość; 20.30 Jo-
anna Maria Mędrzecka - prze
kłady poetyckie; 21.05 Agnie-Srebrne rakietki 

Barw SP 5 Gdańsk, która 
zdobyła srebrny medal na 
ogólnopo lskich igrzyskach 
młodzieży szkolnej w Krako
wie, bronili Andrzej Lasota i 
Jakub Martwicki. Szkoli ich 
Ryszard Weisbrodt. (wa) 

(· szka Łazarska zaprasza; 21.20 
Irena Kuran-Bogucka - poezja 
hiszpańska: 2135 Serwis spo
rtowy; 22.05 Babcia Władzia: 
23.10 Konkursy; 1.00-6.00 

en na Polance 
• • I IG 
HTM Arka powiadomiła 

nas, że wczoraj otwarty został 
jej basen (nie ten duży) na Po
lance Redłowskiej. Amatorzy 
kąpieli mogą z niego korzystać 
codziennie w godz. 10-20. 

Jednocześnie trener klasy 
mistrzowskiej, Józef Barba
chen zaprasza chłopców rocz
ników 1984-86 na zajęcia pił
karskie już od poniedziałku co
dziennie o godz. 11 i 16 nasta
dionie Arki. 

Muzyka non stop 

.RAD LO __ 
EL 

UKF 73.1 MHz stereo 
SOBOTA 

Pełne wydanie serwisu lokal
ne go, z kraju i ze świata: 
6.00, 12.00 20.00; Wydanie 
serwisu k raj - świat 7 .OO -

;;,e 22.00 co godz.; Wiadomości 
'' sportowe - 8.10, 17.10; Ko

munikaty reklamowe - 7.22, 
8.22, 9.22, 11.50, 12.22, 
13.22, 14.22, 17.22; Ogłosze
nia drobne - 7 50, 850, 950, 
11.50, 12.50, 1'3.50, 14.50, 
1750; ' 
5.00 - 10.00 Blok RADIO EL 
NA DZIEŃ DOBRY: 
Informacje drogowe - 5.40, 
6.40; Kron ika wypadków 
6.30; Przegląd prasy lokalnej 
7.30; Informacj e kulturalne 
8.30; Giełda pracy 8.40; ,,Pól 
żartem - pól serio" (Pav.:eł 
Kasperczyk, Janusz Pietru
szyński) 10.05-12.00; Infor
macje sportowe 12.30; G iełda 
pracy 14.40; Koncert życze11 -
wydanie specjalne 15.07; 
Wiadomości kultura lne 
16.00-1 7 .00; Wiadomości 
sportowe 17 .IO; Kronika 
miejska 17 .30; Program au
torski 17 .35-19.00; Rock Eks-

• press nowości muzyki rocko
wej (Tomasz Słoll) 19.05; Li
sta przebojów Radia EL (Ja
nusz Pietruszyński) 20.00-
24.00; ,,Małe co nieco z noc
nym Bambuszem" (Artur To
maszewski) 0.00-6.00 

NIEDZIELA 

RAD I O ,~-
GD A N S K 

SOBOTA 
UKF 67 .85: 103 .7 MHz stereo 
Wiadomości: co godzinę 
Rybacka prognoza pogody 
w pr.: 0.58, 6.28, 13.00, 
21.00; 5.00-9.00 Studio Bał
tyk - magazyn muzyczno-in
formacyjny: 9.05 Zahawa ze 
sponsorem; 12.05 Bumerang; 
13.05 Cały ten rock; 14.05 
Piosenki na telefon; 15.05; 
Weekend z Radiem Gdańsk; 
18.30 Sobotnie studio sport; 
20.05 Prywatka z Radiem 
Gdańsk - prowadzi Marcin 
Sobesto; 22.00 Radio BBC; 
23.00 Made in Pnland: 23.45 
Noc i poezja, O.OS Radio no-

cą - American top 40; 4.05 
Muzyka przed świtaniem 

NIEDZIELA 
Wiadomości: co godzinę; Ry
backa prognoza pogody w pr 
I: O.SS, 7.55, 21.00; 5.05 Nie

dzielny poranek; 6.05 Puls 
ziemi - między polem a sto
łem; 7.05 Melodie na dzień 
dobry: 8.05 Gdański Magazyn 
Katolicki; 8.20 Historia w dur 
i moll; 9.05-11.00 Nieustra
szeni łowcy nagród - zabawy, 
konkursv - aud. z telefonem 
z udzial~m słuchaczy; 11.05 
Notatnik kulturalny Wybrze
ża; 12.05 Minął tydzień ; 
13.05 Cały ten rok; 14.05 P io
senka na telefon ; 15.05 Mu
zyczna sjesta; 16.05 Studio 
sport: 17.05 Lista przebojów 
Radia Gdańsk; 19.30 Poetyc
kie przypomnienia ; 20.05 
Koncert niedzielny; 21.05 Z 
boisk i stadionów: 21.30 Mag . 
kaszubski; 22.00 Radio BBC; 
23.05 To lubię; 23.45 Noc i 
poezja: O.OS Radio nocą -
nocny grajek; 4.05 Muzyka 
przed świtaniem 

UKF 67.07; 101.71\IHz stereo 
SOBOTA 

5.50 Lektura na dzień dobry -
Mary Craig ,.Błogosławień
stwa": od 6.00 do O.OO (co go
dzinę) Wiadomości; od 6.30 
do 18.30 (co godzinę): Skrót 
wiadomości; 6.10, 7.10, 8.10, 
11.10, 14.30. 16.10, 17.10, 
20.10 Wiadomości lokalne; 
6.43, 22.15 Ewangelia z ko
mentarzem; 6.52 Przegląd 
prasy; 7 .25 Patron dnia; 7 .44, 
15.44: ,,Wykop" drogowy ; 
7.40, 18.10: Serwis sportowy; 
11.40 Wideokino; 12.10 
Książki marne, durne, bezna
dziejne (M. Adamiec); 12.35 
Książkowy lotek: 13.40 Pro
pozycje kulturalne; 18.40 
Wiadomości z życia Kościo
ła; 19.40 „Pluszowy kącik" ; 
20.50 Lektura na wieczór; 
23.05 Radio Plus noc; 4.00 
Poranek muzyczny 

NIEDZIELA 
650 Lektura na dzień dobry -
Mary Craig .,Błogosławień 
stwa"; od 7.00 do 17.00 i od 
19.00 do O.OO (co godzinę) : 
W i adomości; 7.43, 22.15 : 

Jacek Kalinowski, zwycięzca gdańskiego pólfinalu, myśli już o finale w Tarnowie. Czy " 

Pełne wydanie wiadomości 
od godz. 8.00 do 20 co dwie 
god z iny; 6.00 - 12.00 Nie
dzielne dzień dobry. Muzyka, 
informacje, ciekawostki; 
12.05 - 17.00 Audycja autor
ska (Justyna Kremska, Janusz 
Pietruszyński); 17 .00-20.00 
Krzyżówka Radia EL (Paweł 
Kasperczyk); 20.05-24.00 Ka
Icndariu m muzyczne Radia 
EL „Z zamrażarki" (Marcin 
Borchardt); 0.00-5.00 „Czy 
lubicie to co słyszycie?" (Ar
tur Tomaszewski) 

Ewangelia z komentarzem; 
8.10 Patron dnia; 8.40 Nie
dzielna szkółka języka pol
skiego; 10.30 Narodzeni z 
Boga - audycj a El żbiety 
Ostrysz;14.10 Głośne myśle
nie - ks. abp. Tadeusz Go
clowski:14.30 Konkurs b iblij
ny; 15.15 Goście redakcji reli
gijnej;l 7.30 Transmisja mszy 
świętej 18.40 Wiadomości z 
życia Kościoła; 19.40 „Plu
szowy kącik"; 20.40 Serwis 
sportowy: około 2050 Lektu
ra na wieczór; 21.10 Jazz 
Pizza; 23.05 Magia musicali; 
1.05 Konkursy; 4.00 Poranek 
muzyczny Radia PLUS 

powalczy o medal? Liczymy, że tak się stanie i będziemy trzymać kciuki. . . 
Fot. ManeJ Polny 
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