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Tego, co się najbardzie j w życiu liczy: zdrowia i milo- I
ści, miłości i zdrowia w dniu Bożego
Narodz enia i w
każdym innym dniu
•
naszym
zyczymy
Czyteln ikom.
Zespół 11 Dziennika"
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Narodzenie to
w chrze-

święto

ścij aństwie dość
młode, spopulary-

zowane w IV
wieku . W Biblii nie ma daty
narodzin Jezusa, nawet o rok
urodzenia specjaliści toczą
s po ry. Zydom obchodzenie
u rodzin nic wydawało się
czymś właściwym, zatem ich
daty nie odnotowywali. Z
czasem jednak potrzeba zaistnienia takiego świ~ta była coraz mocniejsza · tym silniejsza im więksi:e triumfy odnosi I kult Mitry, bardzo do
chrześcijaństwa podobny. Połączono zatem dzień narodzin
Jezusa z hucznie obchodzonym w Rzymie Dniem Narodzin Niezwyciężonego Słoń
ca. przypadającym na 25 grudnia.
Wigil ia, czyli czuwanie, to
dzień postu i oczekiwania na
narodziny Zbawiciela. W kącie
udekorowana choinka. Na stole
biały obrus, świąteczne stroiki,
opłatek. Pod obrusem - siano,
symbol iłobka i ubóstwa, ale i
urodzaju. Uroczysta atmosfera,
specjalna zastawa i talcr1:, zostawiony dla - di:iś nieoczekiwanego gościa, a kiedyś - dla
duchów zmarłych przodków. 7.
9 lub 11 potraw, których nie
można nie spróbować, jeśli ma
się w nowym roku dobrze powodzić. Z tym dniem jest
związanych wiele starych i:wyczajów - np. nic wolno odchoJzić
żek.

oJ Molu i kli1.<ć na stół ły
póki wszyscy nie zjedzą.

bo kogoś 1.a rok moi.e zabraknąć; ie wolno się kłócić,
sprzątać, zostawić na strychu
prania.
Gdy błyśnie pierwsza gwiazdka, której wypatrują dzieci
na pamiątkę Gwiazdy Betlejemskiej. rodzina może zasiąć

·n

nie mogą się zwykle doczekać
chwili rozpakowywania prezentów. A potem karmią do-

\V NU1\1ERZE
• Wojna i pokój w sercu
Rozmowa z dr. med. Piotrem Pankiewiczem, psychiatrą.
autorem komentarza do eseju Ericha Fromma „Wojna w
człowieku''

• Wigilia w Strzebielinku
Wspomnienie Henryka Napieralskiego nocy wigi lijnej
1981 z obozu internowanych w Stri:ebi elinku

Zwycięiyć z rakiem

O głośnych już na całym świecie wynikach badań dr. Stanisława Burzyńskiego w walce z rakiem pisze Elżbieta Cy
buIska

• The Beatles w BBS i... u nas!
Tę J inne płyty sły nnej czwórki z Liverpoolu możesz
losować w świątecznym konkursie muzycznej kolumny

30-metrowa choinka ofiarowana przez Republikę Słowacji
i wielka rzymska szopka, z fi.
gurami wykonanymi 150 lat temu, obwieszczają od piątku
pielgrzymom przybywającym
na p lac św. Piotra nadejście
świąt Bożego Narodzenia.
Świecąca gwiazda na S7czyc ie i „wieniec adwentowy''
udekorowany czterema świeca
mi, u stóp cho inki. nawiązują

Was dziś

świątecznie

regionach

wciąż wychodzą

z

do swoich ,.bydlą
tek". gospodyn ie opasują jabłonie powrósłami, żeby dobrze owocowały.

opłatkiem

do tradycji nordyckich. które
papież. 12 lat temu postanowi!
przybliżyć tradycji włoskiej.
Wieczór przed pasterką,
którą odprawi w Bazylice św.
Piotra. Jan Paweł II sp~dzi ze
swymi najbliższymi przjaciólmi, w tym z kardynałem Andrzejem Deskurem, na tradycyjnej wieczerzy wigilijnej,
złożonej z 12 dań.

(PAP)
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Swą Wigilię obchodzill takie, choclai nieco pned 24 gru•
dnia, twórcy ludowi. W tym celu wyznaczyli sobie spotkanie
u podnóża najwyiszego na Niżu Europejskim wzniesienia •
Wieżycy. Do wieczerzy zasiedli w Kauubskim Uniwersytecie
Ludowym.

i śpiewnie jak informują nas dyrektor
KUL Marek Byczkowski i
prezes Gdańskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowvch,
Edmund Zieliński . Hafciarka z
Wdzydz, Władysława Wiśniewska odczytała fragment
Ewangelii, po czym wszyscy
obecni przełamali się opłat
kiem. Kolędy śpiewali Walkuszowie z Hopowa.
Twórcy udekorowali choinkę kolorowym ł ańcuchem,
świeczkami, gwiazdkami ze
słomy, drewnianymi ptaszkami. Nie zabrakło oczyw i ście
szopki, którą wykonali uczestnicy plenerów artystycznych
organizowanyc h przez KUL.
W izbie postawiono snopy sło
my, a pod obrusem położono
Było odświętnie

siano. Potraw, jak kale tradycja, by ło dwanaście. oczywiście postnych, przyri:ądzonych
przez panie z uniwersyteckiej
stołówki. Zupa brzadowa i pólci - to tylko niektóre z regionalnych smakowitości.
Gdy goście spożywali wigi1ij ną w i ecze rzę, pojawiło się
nagle dzi w ne towarzystwo,
które swe najście obwieściło
dzwonkiem. Weszli policjant,
d i abeł, dziad, baba oraz ...
gwiazdor, dźwigający worek z
prezentami dla uczestników
spo tka n ia, u fundowany mi
przez dyrektora Wydziału Kultury, Nauki i Sportu UW w
Gdańsku.

.,Patrząc po biesiadnikach
szukałem znanych twarzy i
osób · wspomina prezes gdań-

produkty oznaczone
tym sym bolem p omagasz
budować domy opieki dla dzieci

11

Rzecznik MSZ specjalnie dla „DB11

J

ak poinformował nas powiedzi~ł Maciej Nawrot. dyr. Macie! Nawrot z De· Oczywiście nie ma żadnej
partamentu Propagandy gwarancji, że ją otrzymamy.
Przedstawiciel MSZ n ie
I lnformacli MSI, trólka chciał
zdradzić, jakiego rodzauprowadzonych w Angoli ju trudności
pojawiły się w toprzez organizację FLEC·Re· ku rozmów, prowadzonych ze
novada Polaków • Ryuard strony polsk iej przez charge
Zaborowski, Piotr Dletrych I d'affaires ambasady polskiej
Krzysztof Kur, najprawdopo• w Angoli Andrzej a Br aitera i
dobnie! będzie musiała spę· specja lnie de legowanego w
tym celu do Angoli dyrektora
dzić święta w dżungli i nie
zostanie zwolniona przez Departamentu Azji, Afryki.
Australi i i Oceanii MSZ, R oporywaczy.

24 grudnia, sobota, imieniny Adama i Ewy
25 grudnia, niedziela. imieniny Eugenii i Piotra
26 gnuinia,poniedzialek imieniny Dionizego i Szczepana
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'lnchmur~enie
umiarkowane i /okol·
nie duże. Wciągu dnia

~
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północno-wschodni

umiarkowany.
(A.)

Z drugiej strony nie można
w toczących się
negocjacjach w ostatniej chwili
nastąpi upragniony prze ł om i
źe uwięzieni zos taną zwolnieni
tuż przed Bożym Narodzeniem. - W MSZ wszyscy niecierpliwie czekamy na ewentualną wiadomość o tej treści -

wykluczyć, że

utrzymujące się mgły.

Wiatr zmienny, później

Na opłatkowym spotkaniu środowisk twórczych oraz ludj morza zainicjowanym pr;:,ez
gospodar~a Muzeum Morskiego, dyrektora Andneja Zbierskiego (na zdjęciu w środ·
ku), tradycyjnym opłatkiem i życzeniami obdarowało się wiele ::.nanydz osobistości
nas~ego grodu. Spotkanie uświetnione obecnofrią arcybiskupa Tadeusza Gocław·
skiego i innych osób duchownych oprawili muzyc;:11ie Piotr Kusiewicz oraz Roman
Perucki. Spotkanie odbyło się w sali mu:eum na wyspie 0/01riankaF I u · · K
O . mOC/e] OS/itn

S.S.

Świqteczny

opka u stóp
Wiei ycy

K upując

Patrz na str. 2

dzień.

I Promy

Angola - porwani
Wigilia w „Rodzinie Nadziei

twicjsze byłoby nasze życie,
gdyby choć cząstka nastroju tego dnia pozostała w nas na co

Atmosfera wigilijnej wieczerzy jest niepowtarzalna.
Świece, zapach choinki, Judzie
elegancko ubrani i życzliwie
do siebie nastawieni. O ileż la-

Twórcy ludowi

• Salon Alicji i Notes konsumenta

pozdrawiają

brze domowe zwierzęta, żeby
nic nic mówiły o różnych
.,przestępstwach'', kiedy już w
nocy otrzymają dar głosu. Na
wsi gospodarze w niektórych

w Watyk anie

DZIŚ

Topie"

FOT. JAROSLAW RYBICKJ
do stołu, oczywiście po podzieleniu się opłatkiem. Najmłodsi

Choinka

Rys.Z.Jujka

•
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mana Czyżyck i ego, który
swego czasu był polskim ambasadorem w tym kraju i najlepiej zna miejscowe warunki.
Przypomnijmy, że o ewentualnym rychłym zwolnieniu Polaków przez porywaczy mówiono już przed trzema tygodniami. · Porwani od wielu lat
przebywają za granicą i - jak

korek
Około I OO kierowców polskich ciężarówek utknęło w
szwedzkim porcie Ystad i
prawdopodobnie nie zdąży powrócić do kraju na święta. Mimo że w piątek odpły n ęło
stamtąd aż 6 polskich promów,
nie dla wszystkich starczyło
miejsca i wieczorem przed bramą portu utworzyła się wielusetmetrowa kolejka oczekują
cych samochodów. W sobotę
armator zaplanował 3 promy
do Świnoujścia. co jednak nie
wystarczy.

skiego STL, Edmund Zieliński
· którzy jeszcze niedawno byli
wśród nas. Zabrakło Marii i Jana Wespów. Alojzego Stawowego, Apo linarego Pastwy.
Władka Licy, Jana Giełdona,
Mielanii Bałwat, Zofii Formeli.
Może dalej rzeźbią i haftują
gdzieś w bezkresie nieba?"
Podczas uroczystości prezes
STL wręczy ł dyplom honoro(PAP)
wego członka STL wieloletniej
opiekunce twórców ludowych
na Pomorzu, Stefanii Liszkowskiej. Natomiast wicewojewoda gdański, Józef Borzyszkow- 1
ski. otrzyma! od prezesa klukę
- kij, będący symbolem władzy
'IY wigilijnym stole z czar·
soleckiej na Kaszubach, służą
ną kawą I skromnym po·
cy kiedyś zwoływaniu zebrań.
spotkali się pra•
częstunkiem
spotkanie
Było to pierwsze
I nPen•
wychowawcy
cownicy,
wigil ijne twórców ludowych.
sjonariuszen gdańskiego are·
Odbyło się z inicjatywy Marka
Byczkowskiego, dyrektora Ka- sztu śledczego. Były kolędy,
szubskiego Uniwersytetu Lu· wiersze i życzenia••• upragnio·
nej wolności.
dowego.
· Pamiętajcie o tym, ż.e przede
(ken)
wszystkim jesteście ludźmi, pamiętajcie o swojej godności i
przemyślcie błędy, przez które
się tutaj znaleźliście - powiedział
ksiądz prałat Henryk J ankowski. podczas wigilijnego spotkani a w Rejonowym Areszcie
Ś ledczym w Gdańsku . W tym
niecodziennym spotkaniu wzięli
też udział: Janina Wehrstein i
Dowgiałło ze stowan am wiadomo - po swym Krzysztof
Patronat, naczelnik
zwolnieniu na pewno nie wró- rzyszenia
RAŚ Henryk Biegalski i kilkudyr.
cą do kraju - powiedział
dziesięciu osadzonych, oraz
Nawrot. - Dla nas jednak nic
strażnicy i wychowawcy. Po ko·
ma to znaczenia, starczy sam
i wierszach deklamowafakt, iż legitymują się polskim lędach
wigilijnym stole,
przy
nych
zobopaszportem. Jesteśmy
przełamali się opłat
wszyscy
wiązani pomóc im tak dalece,
kiem .
jak to tylko możliwe. Ku na- Dziękuj(; tym. bez których
szemu wielkiemu zdziwieniu.
ta wigilia nie mogłaby
pomocy
ich mieszkające w kraju rodzisię odbyć - powiedział nam
ny n iez byt mocno interesują
organizator spotkania, kapelan
się ich losem .
ksiądz Roman Zrój . O stopniu, w jakim MSZ za- aresztu,
że szukając sponsorów
Mimo
angażował się w uwolnienie
każdego tylko o jeden
trójki Polaków, najlepiej może prosiłem
owoc, jedno ciastko ... wielu
świadczyć fakt , że mimo iż
odmawiało. twierdząc, że krymatka dyr. Czyżyckiego jest
minalistom nic nie dadzą . To
bardzo chora i obecnie przebybo przecież jesteśmy
smutne,
wa w szpitalu, ten bez chwili
społeczeństwem katolickim i
wahania zdecydował się na
powinniśmy widzieć w nich luwyjazd do Angoli. by dopomóc
takich samych jak my,
dzi,
w uwolnieniu uwięzionych .
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Roman Warszewski

choć błądzących...

Tomasz Zając
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Papierów Wartościowych w Warszawie "
Notowania akcji 23 grudnia
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Akcje

Kurs
(tys.zł)

AliKOS
BIG
BIG2
BRE
BSK
DEBICA
DEBICA 2
ELEKTRIM
ESPEBEPE
EXBUD
IRENA
JELFA
KABELBFK
KABLE
KREDYTB
KROSNO
MOSTALEXP
MOSTALWAR
NOVITA
OKOCIM
OKOCIM2
OPTIMUS
OPTIMUS 2
POLIFARBCn
POLIFARBWr
PPABANK
PRÓCH~IK
RAFA KO
REMAK
ROLIMPEX

.:;~u

Zmiana Obroty
(ph.) (mln zł)
+o,3
8,8
+4,2
16,6
-8 8
0,09
22,0
-0,3
-0,4
12,4
+J 7
83
+0.6
6.9
-2,9
6,9
+2,6
7,1
-3 8
39
13,7
+2,9
+9 I
11 2
+2,1
2.2
+30
2.6
6,4
+2,4
-O 5
2.8
-2.6
27
+3,6
7.4
+I 8
49
+3.8
07
-3 O
OOl
oo
I 6
1,1
+1.2
+I.O
37
+2 7
13 2
-4 6
OI
+46
23
+5.2
11.4
+4.4
39
24
+2 I
+O 5
20.1
+2,6
16,9
+4.2
03
+4.1
5l
-05
I.I
+3.6
T2 5
+2.5
2.6
4.7
-1.5
13.6
+I.O
+4 2
I5
-2-+
lo
oo
2l
+4 I
5.2
+l.9
8.0
+5,2
4.7

(tys.zł)

ns

JU)/248
358/52
86/66
555/136
6750/1030
194/165
185/156
2800/540
340/139
485/95
625/11 l
420/158
200/108
12001178
190/68
985/160
nk
280171
277/49.5
I 15/107
1700/491
910/675
605/225
660/215
363/82
nk
351/26.5
500/292
1200/225
540/89
95/46
316/164
SOKOŁÓW
85117
STALEXP
280/17]
STALEXP2
nk
335/200
SWARZEDZ
660/J31
TONSIL
830/138
UI\'IVERSAL 115
670/37
VISTULA
122
750/103
WBK
67
1980/49
WEDEL
1565
3300/1085
WOLCZANKA 274
nk
1170/220
ŻYWIEC
1610
3825/665
A\-IERBANK 194
500/134
DOM-PLAST 177
500/133
214
DROSED
350/147
EFEKT
163
1280/)07
INDYKPOL
131
o.o
45
171/117
KRAKCHEM 52
+20
1560/35 5
5.2
l\10STALZAB 50.5
+3 l
60
97/36
PROCHEM
425
+2.4
825/381
1.9
OBROTY: 366.3 mld zł: Indeksy gicldowe: WIG: 7339A t+OJo/c);
WIG 20: 716,3 (+0,5 %) . Oznaczen ia: ns -nadwyżka z leceń
sprzedaży; nk - nadwyżka zkceń kupna. PIO~EER: 422.4 tys. zł.
l\laksymalna cena zakupu jednostki 446 984 zł.
PIONEER: (kurs 22.12) 421.5 tys. zł. Maksymalna cena yakupu
jednostki: 446 032 zł.
62.S
67.S
339
1150
178
175
1010
198
126
250
240
143
273
86
189
151
72
112
690
815
255
255
101
38
477
275
U2
83
246
20 1
240
250
205
188

r

Uwagi kurs max/min
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Poseł Zając

Dziś

I

Wigilia, co polawl
na rodzinnym sto•
le? % kim usiądziemy
do wieczerzy?
się

Według instytutu badania
opinii publicznej „Pentor", tylko 2 proc. Polaków nie planuje
specjalnej wigilijnej kolacji.
Na stolach pojawią się tradycyjne potrawy. Na smażonego
karpia liczy 76 proc. naszych
rodaków, na śledzia - 66 proc.,
a na czerwonv barszcz - 65.
Z badań ~ynika, że ponad
polowa Polaków zamierza spo"i.yć podczas wigilijnej wicczc·
rzy postną kapustę, równic postną zupę lub kompot z suszonych owoców. Nieco mniejszą
popularnością cieszą się pierogi z kapustą i gr,ybami, karp w
galarecie i kluski z makiem.
Tylko J 2 proc. zapytanych
spodziewa się kutii. 6 proc. kiślu z żurawin.
Większość respondentów
(76 proc.) twierdziło, że spędzi
tegoroczne święta w domu, a

zowe'"'.
Oświadcze111e L':ająca wywolało ostre reakcje posłów

UW. ,,To jest obelga dla państwa polskiego i dla jego głowy" - mówił Bronisław Gere
mek. ,,Co to w ogóle ma zna
czyć" - pytał Tadeusz ~fazo
wieck1 „W latach 1987-88
współpracowałem z Ryszar
dcm Zającem w strukturach
»Solidarności« i chciałem
Ol>wiadczyć, że wstydzę si~
tego" - powiedział Jan Lity11
ski_ ,.Pos. Zajqc przekroczył
pewne granice, oskarżając z
trybuny sejmowej głowę pan
stwa bez dania możliwośc
obrony" - oświadczy! Bogdan
Borusewicz

Z Czeczenią
Pięciu posłów

tujących

repre,cnKPN. BBWR UP

UW i PPS utworzyło między
klubowy ze~pół „Solidarni z
Czeczenią"

W Betleiem zakończono w piątek ostatnie
przygotowania do obchodów święta Boiego Na•
rodzenia, które rozpoczną się pokazem ogni
sxtucxnych. Przybędzie więcej nii kiedykolwiek
dotąd wiernych i turystów.
Race i inne odmianv sztucz
nych ogni podarowah~ Franciszkańska Straż Ziemi Swiętcj .
która organizuje tradycyjną pasterkę w należącym do tego zakonu kościele św. Katarzyny
Znajduje się on w pobliżu Bazy-

Place
,,budietówki"

Weto
odrzucone

17 głosów zadecydo\\'alo o
odrzuceniu przez Sejm weta
prez)denta wobec ustawy o
placach budżetówki. Za ponownym uchwaleniem tej ustawy glosowało 30 I postów
przeci w - 124. Nikt nic wstrzy(\\'.)
I mal si.; od głosu .
'
,.
I .'
'
Pr<:zyd.:nt
ma. "lq:Jlug
maleJ
konstytucji, 7 dni na podjęd..:
decyzji, czy podpisać tę u~tawę, czy zasJ..arżyć ją w Trybunale Konstytucyjnym.
Jeśli ustawę podpisze. place
Zespól telewizji Sky Orunia zł, 50 m ln zł i zloty piersciopodz ielił wczoraj pieniądze zenek otrzymała Bożena Klawi- budżetówki wzrosną w przybrane podczas kwesty dla ro- nowska. żona zmarłego opera- sz łym róku o co najmniej 6
dzi ny tragicznie zmarłego tora. Pozostałą kwotę w poro- proc. więcej niż prognozowany
Wojciecha Klawinowskiego w zum ien iu 7 poszkodowanymi wzrost cen . Już w styczniu
pożarze hali Stoczni Gdańskiej
reporterami Rafałem Borow- możliwa byłaby pierwsza rata
oraz dwóch poparzonych re- skim i Januszem Wodzińskim podwyżki w wysokości przeporterów.
przeznaczono na pokrycie ko- ci.;tnie 500 tys. zł na osobę.
Gdyby Sejmowi nic udało
Z ogólnej zebranej w kwe- sztów dalszego ich leczeni~mk)
się odrzucić weta prezydenta.
ście sumy, czyli 92 mln 85 tys.
automatycznie zaczęłab} obowiązywać· ustawa ze stycznia
I 989 r. przewiduj4ca I 06 proc. relację między placami
choinkę
sfery budżetowej i mak'rialnej .
Rzec1.nik prasowy prezydenta Les,ck Spaliński powiedział. że prezydent podeJtnie
Od kilku lat w Helu holu· Helu przekazuje bowiem Uni- decyzję po świętach. Rzecznik
biona jest foka Balbina. wersytetowi Gdańskiemu nie podkreślił. że pozostaje w moZnaleziono ją na plaiy w Ju· używane ju? 1biorniki, tzw . cy oświadczenie prezydenta. iż
racie, gdy była jeszue fo· Imhoffa . służqcc kiedyś do nic pmwoli on na sJ..r1ywdzeczym oseskiem, rannym, nie oczyszczania ścieków - powie- nie prarownikow sfery bud że 
dział nam dyrekto r komisatowej.
rokującym nadziei na prze·
ryczny ,.Kogi", Wiesław Sło
iycie. Dzięki troskliwej miński. - Od strony formalno(PAPJ
opiece pracownik6w Stacji prawnej jest wszystko należy 
Morskie j Instytutu Oceano· cie przygotowane. Dar stanie
grafii Uniwersytetu Gdań· się początkiem budowy foczeskiego w Helu • odzyskała go „osiedla". Balbina zagości
w nim na dobre, gdy założy rodobrą kondycję.
Balbina jest jedną z więk dzinę.
- Jeden ze zbiorników zostaszych atrakcji turystycznych, a
dla naukowców - przedmiotem nie przerobiony na przepompownię wody - powiedział J..iebadań . (Jeszcze przed wojną
foki często spotykano w Zato- rownik Stacji Morskiej Unice Gda11skiej. Teraz prawie wersytetu Gdai\skicgo w Helu .
dr Krzys1.tof Skóra . - Drugi
wymarły.). Mieszka w niewielZ dniem 31 grudnia
kim basenie na terenie Stacji posłuży jako miejsce obserwa1994
r, zostaną wycofane z
cji.
Bi;dzie
miał ścianę widokoMorskiej Uniwersytetu Gdat\skicgo. Na gwiazdkę otrzyma wą do podpatrywania igraszek. obiegu niektóre nominały
banknotów oraz monety •
zwierząt pod wodą.
prezent pod choinkę.
Kazimierz Ne tka poinformowała rzecznik pra·
- Przedsiębiorstwo Połowów
i Usług Rybackich .. Koga" w
sowy NBP, Renata Wiśniew·

22 proc. poza domem (wśród
naj bl iższej rodziny).
W ponad połowie rodzin (58
proc.) będzie w tym roku
szt uczna choinka. Natu ralne
drzewko zamierza przys troić
35 proc. zapytanych, 6 proc.
respondentów przy mało . że w
ich domu choinki nie będzie.
Natomiast z badań OB OP
wynika. że prawie wszyscy pytani przez OBO P (99 proc.)
twierdzą. że w swoich rodzinach przy wigilijnym stole
dzielą się opłatkiem. Zwyczaj
przygotowywania tradycyjnych
potraw wigilijnych wym ieniło
97 proc. respondentów, zaś 92
proc. deklaruje zachowywanie
ścisłego postu w Wigilię. 86
proc. wymieniło obdarowywanie się prezentami.
79 proc respondentów w
swoich rodzinach podtrzymuje
zwyczaj chodzenia na pasterkę
(21 proc. pozostaje w domu).
wspólnego śpiewania kolęd 77 proc. (23 proc. nic robi tego). za; 56 proc. umieszczania

siana pod obrusem (44 proc.
nie kultywuje tego zwyczaju).
Większość badanych (69
proc.) zamierza kupić najbliż
s zym gwiazdkowe prezenty.
Co czwarta z zapytanych osób
(26 proc.) nie ma takiego zamiaru. zaś 5 proc. jeszcze nie
wie.
Na prezenty przeznaczono
od 100 tys. do 500 tys. z ł (44
proc.). Co piąty (20 proc.) zamierza! przeznaczyć na zakup
podarunków od 500 tys. do l
mln z ł. Co siódmy (14 proc.)
kupi p reze n ty za sumę nie
w iększą niż 100 tys. zł. Kwotę
większą niż I mln zł. ale nie
przekraczającą 2 mln zł, przeznaczy na ten cel co dziewi<1ty
ankietowany (1 1 proc.). Tylko
4 proc. planuje zakupy za sumę
przekraczaj4cą 2 mln zł.
Polacy najchętniej chcieliby
znaleźć pod choink.1 odzież i
obuwie (17 proc.) - wynika z
najnowszych badań Demoskopu. Marzymy także o samochodzie (10 proc.). elektronice

Rozejm wBośni
- Zawieszeme broni. poa
pisane przez strony konfliktu
w piątek, a wchodzące w ży
cie w sobotę w potudrne, ma
obowiązywać przez sieden·
dni W tym czasie mają zostać przeprowadzone rozmo
wy na temat dalszego, czteromiesięcznego rozejmu, które
go kon tynuacją powinno stat
się porozumienie o wstrzy
maniu aktów wrogośc

użytkowej
niądzach

(JO proc.) oraz piei wygranych losowych (IO proc.). 13 proc. badanych nie umiało określić swoich wymarzonych prezentów, a
2 proc. stwierdziło, że nic nie

Przemytnicy

chciałoby dostać.

• Niemieckie organy ~c1
gania zlikwidowały międz,
narodową grupę przemytm
czą, która według ich roze
znania przerzuciła do Nie
miec, głównie z Polski. Cf
najmniej 40 mln papierosów
A resztowano 'i członków
grupy w wieku 32-45 lat· .l
Polaków i I Nieme, porn
formowano w czwartek w
Akwizgranie

Samochód chciałoby dostać
osób w wieku 25-29
lat (17 proc.) oraz 30-39 lat (14
proc.). 15-19 letnia młodzież
marzy o elektronice użytkowej
(22 proc.) oraz sprzęcie sportowym i rekreacyjnym ( 14
proc.). Kosmetyki są najbardziej oczekiwanym prezentem
dla 13 proc. osób w wieku 2529. Odzież i obuwie najchęt
niej chcieliby dostać badani w
wicku 50-59 lat (24 proc.) oraz
powyżej 59 lat (20 proc.).
O samochodzie najczęściej
marzą mężczyźni (16 proc.). a
panie o odzieży i obuwiu (20
proc.). Tylko 9 proc . kobiet
marzy o dostaniu kosmetyków.
a 4 proc. o biżuterii.
najwięcej

Złodzieje
-

W wyniku trzymi~
sięcrncj operacji plld kryptonimem .. Biały s;lak" poliq.
z Chicago uj.;ła ośmioosobo
\\ y gang złodziei ~amoch J
dów. Lłoion) l oby w alei
pohkkh. W u-..,ie arcvto
wania skonfiskow:rno poka
żny skład broni.

(opr. W.)

Zagryzione niemowlę

Boże Narod zenie w Betlejem

(bp)
'

SWIAT

----

arp , kl s i
I bar szcz yk

podejrzewa

• W piątkowym oświad
(;Zeniu w Sejmie Ryszard Za
jąc (SLD) powied ział. że są
podejrzenia, że w Jatach
l 980-89 Lech Wałęsa naru
szył prawo dewizowe. Twier
dzil, że Wałęsa otrzymał od
różnych osób i instytucji
m.in. ponad 500 tys. dolaró'w,
60 tys. marek niemieckich,
1660 tys. koron szwedzkich,
150 tys. szylingów austr., 60
tys . funtów brytyj skich, 70
tys. franków fr. oraz 50 tys
koron duńskich .
' Poseł powiedział, ze ,,pu
b1cznie pojawiło się uzasadnione podejrzenie, iż dcw1zy te ulokowane są za granicą, co naruszyło prawo dewi-

•

-

Co na wigiliinym stole, co pod choinkq i z kim?

KRAJ

}·

\

.'

24, 25, 26 grudnia 1994

liki Narodzenia. zbu<lowaneJ w
miejscu, gdzie prawic 2 OOO lat
temu narodził się Jezus Chrystus.
W piątcJ.. od rana setki izraelskich policjantów objęły służbę
patrolową na ulicach Betlejem i

w okolicach. O.:zekujc się tu
~r~_ybycia około 20 OOO chrzesc1pn: 24 grudnia w poł~dme do
Betle~em p,rzy?ywa naJwyzszy
dostoJmk _Kosc10ła ka~olick1ego
w Z1em1 sw1.;teJ. patnarcha laciński l\lichcl Sabbah. J..tóry odprawi mszę pasterską. Będzie
mu towarzys7yć w procesji 6
tys. chrześcijańskil·h ~kautów.
Chociaż Izrael nadal okupuje
Cisjordanię (biblijną Judeę i Sa-

,,

d

•

Tuytygodniowe 111
1arr)lione w
czwartek w Preston lpt>lrll
no-tachodnia A11glia). prlc'l
d(imowego hultcrnera, nunw
ze 15-lctnia matka i jeJ li. t,
cia rozpaczliwie próhov. a
uratow a<. dzicL·J...o podały I
piątek ,rodła pohc)jne . len
dramat moi.e n.•,iltć apdc c
zaostr1cmu hryt) jskiL·h prze
pisów prz}jt;t),h w lipcu
1991 r., dotycz IC}Ch ni.:bc
piccznycl1 r,óv,. Od tej po
i,tnieje h\ta r:r,, któr)ch r
<low la jest zakazana, a p
tych ra~ :q 1ab1 --me. ~a I!, ,
teJ nie !1gurowal dot.id a1
g1ebki bułtcmer
mowłę zostało

mari,;). gdzie znajduje się Betlejem: w d1iedzinie rnrystyki ad
1111mstraCJę przc1ęh JUZ Pakstynczycy. a na czele \\_ladz turystycrn)_ch stoi burm1>1rz BetleJem. Eliasz hc1J. Przekazywanie
władzy następuje na podstawie
Deklaracji Zasad negocjacji pokojowych podpisanej przez 11.ra
el i Or,;anizację Wyzwolenia Palestyny.

!PAP)

1''

.

Kwesta Sky ·Orunia
podzielo na

\

W Warszawie, tocł1i I kil·

ku miastach Polski glo,lowa·
wuoraJ 30 przedstawi
/ cieli słviby ulrowlo I oświa·
ty „S". Klllco osól, odwfe·
iiono do 11pitafa. Głodujący
postanowlfi kontynuo wa ć
protest takie podczas świąt
Boiego Narodzenia.
ło

I

O uniev.ainienie uchwałv
Radv Sekretariatu Ochron;,,
Zdr,~wia ..Solidarnosci ... która
miała bClterminowo rrzcdłu
i.yć ~trajk głodowy zaapelował
wczoraj do :\lariana Krrnkkwskiego. :\tarek Edelman.
kkarz i b. dzialao .s· - To
nicporo,unnen1c. rada nte

Balbinie • pod

Pre ent dla foki

podejmowała żadreJ uchwały
dotyczącej priedlużcnia

Fot. Robert Kwiarek
W domu Fundacji .. Rodzma Nadziei „ w Gdańsku Chełmie
odbyła się juj, wicczcr7a w ii;ilijna. Było świ:1tecznie. podzielono
~ię opłatkiem. dzkci śpiewały kolędy. a ~w. l\11kolaj wręczał prezenty.

Monety i stare, drobne banknoty utracq wainośc
od 1 stycznia

o I• g

f

ska.

IU.IlAKCJ<\: K0-8~6 Gdan,k. Targ Driewny 3n. Tel centrali 315041.
telex il) 12.158. Koresp0ndencjc: 80-958 Gdańsk skr.pocz. 419.
Red. naczdny Jan Jakuhnwski · td. 3135 óO; HY rcJ. naczelne-

_B
o

D

Q)

=

go: Grtegurz R)hiński · 1el. .11 3) 60. Tadeusz Skutnik - tel 31 73
15; sekretar1 generalny rt•dakcji Janusz Wikowski . tel. 31 27 33. sekretarze: Janusz Czerwiński. Tadeusz Jabłoński. Danuta Kuta · tel
31 27 33. Aleksandra PaJmlCka - tel. 31 79 26. Dmły : Spolccrno-Politycrny - ki,'r. Barbara Szczepuła , tel 31 20 62; Kuliuralny - kier.
Anna J~siak. tel. 31 79 26; Ekonom,czno-Morski - kier. Jan Kreft .
tel. 315328: Reporterski - kier. F.lihieta Przewoźniak . tel. 31-1517;
Sportowy · kier. Janusz Wożniak. tel.31 18 97; Fotoreporterski - kier.
Maciej Kostun, tel. 31 511 41 w. 166: Łączności z Czytelnikami · lei.
46 22 44; .,Rejsy" - red. prowadzący llenrJk Tronollicz · tel. 3150 41
w. 267; ..Relaks" - red. prowadzący Dariusz Wasielewski - 1el. 31 73
15; grafik - Krzysztof Iinatowicz. Telefax sekretarialu 3135 60.
Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania i skracania nadsyła 
nych materiałow oraz nic zwraca lekstów me zamówionych.
REKLA~IY I OGŁOSZENIA
Dział Sprzedaży Reklam i Ogłoszeń . ..Dom Prasy". Targ
Drzewny 3n, 80-886 Gdansk: Biuro dyrektora tellfax 3 ł 04 42;
Centralne Biuro 0?,łoszcń -tcllfax3l 80 62, tcUJ 50 4 ł w. 169,
127. Biuro Akwizycji ..Dziennika Bałtyckiego''- lelJfax 31 14 74. tel.
31 17 51. Biuro Ogi. w Gdyni ul. Władysława IV 24. tel. 20 08 32
tld4289 prasa pl., Biuro Ogi. w Gdyni ul Ś"iętojań,ka 14łh. tel. 20
04 79, Biuro Ogi. w Sopocie. ul. Kościuszki 61. tel 51 54 55. Biuro
Ogi. w Elblągu, ul. Lączności 3, telifax 32 70 94. tel. 32 50 80. Za treść
ogłoszeń redakcja nie odpowiada
SPRZEDAŻ I KOLPORTAŻ
Dział sprzedaży : tel./fax 319614; 315041 w. 272. Kol portaż z
dostawą do domu: lei. 315041 w. 154. Prenumerata w,zys1kie ekspozytury ,.RUCH" S.A.. o/Gcla1i,k: tel 4 ł 87 29 oraz Ul7ędy pootowe.
DRlK: Drukarnia Offsetowa ..Prasa Ballycka··. Pruszcz GJa1i.,k1, ul
Ohro1iców Westerplatte 5, prezes Yann Gontard teł. 82 30 ó8. fax
82 30 67.
S hav

Środkami płatniczymi przcstami byt' bank11nty o numinat,Kh I O 1!. 20 ,I i 50 zł oraz
monety I gr. 2 gr. 5 gr, 20 gr.
50 gr. I 11, 2 zł. 5 zł. JO zł. SO
zł, I OO zł, 200 zł, 500 z ł. l OOO
zł, 2000 zł , 5000 zł. a tabe
monety okoliczności owe o nom ina lach 100 OOO zł. 200 OOO
zl. 300 OOO zl. 500 OOO zł i I
ooo ooo 11.

W 199 ł r. NRP wprowadził
do obiegu srebrne i z łote monety okolianościowe o nominałach [()() tys . zł. 200 tys . zł.
500 tys. z ł i I mln ;,!. Nar~ wersach wszystkich tych monet znajdujq sę wizerunki: Tadeusza KościuszJ..i na J..oniu.
pomnika F. Chopina w ParJ..11
Ła,icnk(msJ..im, popiersia .i<'> 1efa Piłsudskiego l\knnica bi·
la taU.e 1h,tc 111011cty o nominale 200 OOO zł z okazJ1 200 .
roonicy Konstytucji 3 maja I
70 -lccia M 1c;d1.ynan>dowych
Targów Pozna1\sJ..ich. Wśród
wprowadzonych ostatnio do
obiegu monet okolicrnościo-

wych znajdowały się równiei
monety wybite z okazji 225-lec i a Men11icy Warszawskiej
oraz poświęcone ż. olnierzom
mjr. Hubala.
Decyzja prezesa NBP ornacza. ie od I stycznia 1995 r.
nic bi;d,ie moi.na płacić. ani
doko11ywać jakil-ltkolwieJ.. innych transakcji wycofanymi
h;1nhnotami orał monetami.
Ba11knoty I monety wycofu
je się te względu na dcnomina
ej.; 1.łotcgo. Wyrnlanc 1. obiegu
banknoty i monety b~·d,ie
moina wymieniać na nowe
złote do kotka 20 I O r . w bankach J..rajowych.

(PAP)

NOTOWAN
IA
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Kupno/sprzcdat (w zł)

I~

(kurs
oficjalny)

y

~SD (dolar amer~'kanski)
'"5R:\ffmarl..a nirmircka)
·J{I· (frank trancusk1)
INLG (gulden hoknJcrski)
' HF \frank szwajcarski)
lSEK \korona szwecllka)
0KP (funt bryty1sk1)
ITL !lir włoski)
5liR (rubel rosyJ,ki)
[l.lnto (tys. ,ł/gr)
'---

!';BP

23 964/24 942

15 188/15 808
4.\9//4)il

13 571/14 125
18 004/IR 738
319713327
37 143/38 659
14.58115.18
29\37

Dane nrzeb,anc nrzcz kantorv
..~!ax"
..Xamax "
..Silvant"
Gdansk
Gda1isk
Elbląg
fogiello1iska ł O
Długa 81/83
I Maja 41
24 300/24 400
Inoo124 300
24 100/24 300
15 20(1715 300
15 250/15 350
IS 200/15 350
"t. l\f\l: "t\)\/\1
4)1Ą1/4600
4)Jll/'ill)II
l.1 550113 650
13 500/13 6(Wl
11700/D ROO
17 950/18 (150
18 llXl/18 200
17 850, 17 950
"l 170/3220
315013220
3170/3250
37100/37 6()(1
37 3oom 100
J 7 2ll0/fi O\J\J
1-U0/14.80
14j0!15,00
14.40114.90
217
4/8
1701\ 80
ll-81 17X
1651175

Londyn
I dolar
kurs średni

1.574

5,446
1.762
l.329
7.485
0,645

1639,2
3476 (Moskw-a
381.75 (unqa)

l\lilo nam dodać. że I my troszeczkę przyczyniliśmy si.; dot} eh
chwil mil:ch - nasz wydawca .. Prasa Gdańska" pomógł l\1ikolajowi w staraniad1. żeby torba była odpowiednio cic;żka i do,tatnia .

Pogrzeb generała
Maczka
G

en. Stanisław Wla·
dyslaw Maczek, le·
gendarny dowódca I
Dywizji Pancerne!, został
w piątek pochowany na
Polskim Cmentarzu Wol·
skowym w Bredzie.
Zmarły

grudnia w
Edynburgu w wid,u l02 lat.
gen. Maczek spocz,)ł na wła
sne iycz.cnie ohok swoich
podwładnych - 200 olken'iw
i i.olnieuy I Dywi,ji, któr1y
zginc;li oswobad1.aj..ic to holcmkrskie miasto w paździer
niku 1944 r. spod okupacji hitlcrowsk icj .
Pogrzeb poprzedziła uroczysta msza żaloh n a w głów
nym kościele Bredy - Grotc
Kerk. Zmarłego żegnał m.in .
jeg o syn, prof. Andrzej Maczek. Przybyl i dawni towarzysze broni generała z Belgii, Francji, Holandii. Polski i
W. Bryta nii, w tym Witold
Deimc l. pre7cs Świa t owego
Zw.iqzku Kół I Dywzji.
Zcg n ajqc gen . Maczka.
prz) pomi n ano ki lkakrotnie
to, co powiedział w czasie
walk we Francji latem 1944
r. : ,,Zolnicrz polski hić się
mo że o wo l no ść wszystkich
narodów umiera tylko dla
Polski...
I I

Stojący na cze le delcg.aL-ji
pobkicj s1cf Kancelarii Pre zydenta RP Janusz Ziółkow
ski odczytał posłanie Lecha
\Vałęsy do uczestników uroczystości ... świc;tej pami,;ci
gen. Maczek nic lubił wtcl kiL·h sł,,w . Wil'lkic były .leg.n
c:tyny. Wicika była Jego wiara. prawość i wa lcc z noś C'
napisał prezydent \Val,;sa,
\V 1ir0Gystośdach poguc
nowych wzh;ly ud , ial lionL
O\ohislnści z l ł<,landii i Pol
ski. Kr('l lową ł!(,landii lkatrix reprezentował jej osobisty przedstawiciel. wiceadmi rał C. va11 Brainid1 van Brainich Fclth. Przyhyli minister
obrony Joris Voorhocve i
szef sztahu. gen. li. van dcn
Brecn1cn.
W składzie delegacji z nala z ł się te ż Ryszard Kaczorowski. były prezydent RP na
uchod źstwi e. Obecni byli ambasadorzy Be lgii i W . Brytanii w Hadze oraz zast','pca naczelnego dowódcy sil N ATO
w Europie, gen . Jeremy MacKcnzie .
Generała Maczka żeg nał a
też Ork.icstra i Kompania Re prezentacyjna Wojska Pol
skiego, która oddala salw,;
honorow,} w czasie uroczy
stości na cmcntarl.lt.

(PAP

gll'dowki. O kontynum\aniu glo
dowcgo prote~tu z.adc'Cydowah
suwerennie sami głodując)
My natomia,t zaapelowali~m)
do przewodniczącyd1 rcgio
nów. by powstr;ymalt sii; od
orgamzowania ,;łod!>wck - po·
wiedziała nam Teresa Kamii1·
ska. rzecrna:zka ghxluj4cyd1 t
prze'wodnicząca S,·krctariatu
Ochron, ZJrowia ..S" - R,1c1
natomi,is1 - podkrci,lila Kami
ska - podjęła dccpJi; o kont~
nuowaniu akc.,i czynnej . en 11
strajkach w ~łu1hie 1drnw1a.
Od.:zwul się minister zJ·o·
v.ia Jacek Żod10w.;ki i zapr,1ponowal spotkanie
1wią1ka
mi na temat r1.,1dowcgo pro1c.-k
tu uhC1picc1.e111drowotn1ch
.. Sol idamn~.: .. budictt'rn 1'
żąda rozpoc1.','cia d\\.ustrcnnyd1 fll/il1()\\. z rrądcm na t<'
mat postulatów ... S„ domap
się m. in.: zwir;kszen1a sroi.1
kow na oc hronę Ldrow1a. nu;.kc;, oświat,; i kulturę: \\jpl.1.:cnia kaidcmu pr.1cownik(mi budi'ctówki 2 mln 11 jaJ..o rekompensaty zakgłych sw i:1do, n
płacuwy\'h ora, rc!('f'l'Y sluih)
,drnwia wcJlug w łasn:go pro·
1cktu.
· W Wars1aw1e aJ..t11al111c glo·
duje 6 os( 1h k,i;ś<'., 1.0,t.tła
mlwie,iona do vpital I a i:,,,,
pr1nw,1ła pn1tcst na pok'ccn ,.
lekarza. w Lnd,i g,ł,idu•t: l<
osób (jedną o dw iezwno do
s1p1tnla). pozostałe os(1by gloduj;i w: KraJ..nw ie. St,1rad1!m I
cad1, Po!llaniu, Opolu.

,c

I

0
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Barbara ~fadajcz) k-Kraso11 )ka
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Pierwszy
zarobek

Opozycia iedna sobie zwierzęta

N

ie posuwam się do skrajności
dżajnistów, którzy nie wbiją
nawet klującego komara, a pa-

skudnym wszam po::.1nilają pil'
własną krew; nie spod::iewam
się też reinkarnacji w postaci
kanapoll'ego puJl'ika jakiejś milej damy, ale
u1n1:.am, że osobnicy, któr::y dręczą :;ll'ier::ęta,
nale~ą do hominidów, czyli podlud::i; tam~e
umies::c::.am myś/ill'ych, czerpiących mp-ką sary.i·fak,ję ze strzelania do n1H:;ych le śnyclr braci
mniej.qch
Dlatego I 7 grudnia, po ra::. pierwszy od nie
pamiętnych c::asów, bylem pe/en 11::nania dla Scjm11 RP, a ściślej, dla tej tqd:iestki 1ry1rwafych
posłów, któr::y byli w \Vnokiej l::bie podcws debaty nad dwoma projektami 11staw chroniących
::wier::ęta. Kontynuując d::.iefo posłanki Teresy
Lis::cz z Porowmienia Centrum, która do tej kadencji nie weszła, at dwie panie - Krystyna Sienkiewic:: z Unii Pracy i Katarzyna Piekarska
:: Unii Wolności - upomniały się o inreresy ::1rier::aków; be::interesmrnie całkiem, bo one pr:,eciei głosów im nie pr:;yJpor:,ą. Pani Piekarska.
trochę stremoll'ana, broniła bies::c::ad:kich koni,
tak stras::nie ::aharoll'anych, :.e :.)ją dwa, ::amiast
osiemnas111 lat; ora:: psów. ll')'r::11c1mvch z samochodów lub pr::ywią::.ywanych w lesie pr::.ez wlaścicieli·fajdaków; oraz gęsi i kac:ek, nie/ud:ko
napychanych kukuryd::.ą. by wątroba rosła im do
monstrualnych ro::.miarów; także ::.wier::.ątek,
poddawanych wiwisekcji lub masowo mordmranych dla po::.yskaniafuter; no i tvgrvsa amurskie-

Każde zwierzę ma prawo do poszanowania.
go, wo~onego pr::e::. menażerię ::. Kijowa w ciaCdowiek jako gatunek zwierzęcy nie może
snej klatce po całej Polsce.
Pani Piekarska w swej partii nie należy ani rościć sobie prawa do tępienia innych zwierząt
do lt'wic()lrego for11111 Zofii Kuratowskiej, ani ani ich niehumanitarnego wyzyskiwania.
do prawicowego skr::.ydla Rokity, lee::. do frakcji
Każde zwierzę. które człowiek wybrał na
ekologicz11ej. Jest konsekwentna: jeśli futro, to swego towarzysza, ma prawo żyć tak długo, jak
tylko syntetyc::.ne, pr::.enigdy naturalne! Bard::.o długo po::wa/a na to jego gatunkowa natura.
kocha jwnnic::.kę Wiki, która odpłaca jej 111iloPor~ucenie zwierzęcia jest aktem okrutnym
ścią ::.achlannq i ::.a::.drosną.
i nikczemnvm.
Ś1Iietnie, ie li' par/11me11rie tl\'or::.y się lobby
Ka:,le zwier::ę pracujące dla dowieka ma
pro::.wier::.ęce, najmniej popularne oc::.yll'iście
prawo do rozsądnego ograniczenia czasu i in11·.iród po.iłów PSL (,, Chłop żywemu nie pr::epu- tensywności pracy, do właściwego wyżywienia
ści"? }, z których jeden bronił fas::.amrnnia gęsi
i wypoc::ynku.
ży11n'lll, bo to jest hard~o op/aca/111:. ,,A chciał
u1dne Zll'ieq nie może być traktowane jako
by pan mieć coś takiego?" - replik01r11/ mu zabawka dla człowieka.
Kr::.ys::.tof Wolfram :: UW, demonstrując WysoWy:yskiwanie zwierząt na poka:y ara: wikiej thie 11·ątrol>ę-E;igama.
dowiska nara~a na sżwank godność ::wierzęcia.
\Vice11111rs::.afek Aleksanda Mafach{)lrski
Hm, godność? Czy aby nie pr:esada? Czyż
skonstatował, że przynajmniej ra::. Sejm dyskugodność nie jest wylqc::.nie atryb11tem dowietował nie o polityce, lee::. o moralności. Tak,
c:e1istwa? Baran ma godność? S:czur też?
slm::.nie. To jest sprawa moralna, bo c::.lmriek,
Waham się ... Mysz. chyba nie ma godności,
któn do innych istot ohdar::.onych psychiką od- karp na pewno nie, ryby są o wiele dalsze od
nosi się nielud::ko, jest tak niemoralny, ie ::by- szympansa niż on od człowieka. Ale mój Felek
dlęcony.
ma ją na pewno. Nigdy nie jest znerwicowany,
Ale sprawa jest jes::.c::.e glęhs::.a, wykrac::.a ani agresywny, ani natrętny. Każdemu macha
po::.a sferę mora/110.fri, 11• metafi::.ykę. Znam tak ogonem, zaczepiony umie pokazać kły. Jest
::.wane „d::.ikie" plemiona, które traktują ::.wie- wd::ięc::ny i pobłażliwy. Tolemje nawet Klarę,
r::.ęta jako ró1moprmrne c:ąstki życia, odmienktóra go be;:. pr::.erwy podgryza, s:wrcha i tarne od ludz.i, ale rez ohdarwne dus~ami, choć mosi za uszy. Felek to stuprocentowy d:entel·
mo~e mniejs:ymi trochę. P(llri1111dmy. dumni men, chociaż powied;:.iaibym, gdybym nie bal
Europejqcy, uc:yć się od d:ikich s:arnnku dla się. ~e uchybie jego godności, ::wykly kundel.
pr::yrody. Tak jak uc:vnifa Międ:ynarodowa Liga Praw Zwier;:.ęcia, d:iafająca pod patrona·
Wojciech Giełżyński
tern UNESCO, która głosi międ::.y innymi:

Wigil ia w Strzebielinku
Dzień pned Wigilią Boiego Narodzenia w 1981 roku nagle zmalał reilm więzienny w tel
części Zakładu Karnego w Strzebielinku pod Welherowem, gdzie trzymano Internowanych
członków NSZZ „Solidarność". Tego dnia, poszczególne cele kliku pawilon6w
pnepełnlonych Internowanymi, nalnlespodziewanlel wizytował ksiądz, pnedstawiciel
diecezji koszalińskiej, zwiastun pierwszych • od makabrycznej nocy 13 grudnia, kiedy to
uiętych w Grand Hotelu w Sopocie pnewleziono nas na Kartuską • dobrych, od dobrych

lud:d

pochodzących wiadomości.

NajważnieJsza

z nich dotyczyła Wigilii. Zapowiedziano bowiem. że będzie ją można jutro
obchodzić, ie otrzymamy opła
tek. drzewko i że nadeszły dla nas
paczki z Holandii i z Niemiec Zachodnich.
Po wczorajszym minorowym
nastroju, spowodowanym poże
gnaniem najważniejszego autorytetu. jakim był w naszej celi Tadeusz .Mazowiecki, któn:go nagle
wywiczi<,no w nit·Lnane - doore.
cieple ~Iowa I.,; d7

7.

W powadze, na jaką tylko ludzie zdeterminowani potrafią się
zdobyć. ściskaliśmy sobie dłonie.
wyrażając wzrokiem to wszystko,
czego żadne słowa nie· potrafią

..O Panie. któryś jest na niebie,
Wyciągnij sprawiedliwą dłoń'
Wołamy z cudzych stron do

Ciebie.
O pobki dach, o polską broń."

zawrzeć sobą.

woln<'go

~1.ilędnie świata. wniosły nov.ą
·i.koi.i: myśłi i uczuć do ponurego

pomieszczenia.
dzień rzeczywi~cie
już rano znalazło się w celi
dne1J.ko świerkowe i paczki z koloro1J.ego wolnego świata.
Zapachniało odrobinką normalnego życia.
Na stole królowała nadzieją
uśmiechnięta choinka. ozdobiona
znaczkami i emblematami z napisem „Solidarność"' oraz !-lodyczami z paczek.
Wśród górnych gałązek znalazł się zaimprowizowany nasz
herb narodowy z ortem w koronie, dzieło niezastąpionego w takich okolicznościach kolegi Bogdana Szybalskiego z Elbląga.
Na koncie mego burzliwego
życia jest kilka nietypowych, dla
naszych polskich obyczajów i tradycji gwiazdkowych. nocy wigilijnych. Jedna wysiedleńcza, ża
łobna, smutna i głodna w I 939 roku. druga iołniersko-euforyczna
w oddziale leśnvm w 1943 r.
i trzecia. najgłębiej sięgająca daleko poza sferę osobistych spraw
- wigilia z okresu zbrodni stanu
wojennego. okresu perfidnego podeptania ideałów powstańczej
„Solidarności", wigilia dosłownie
njczyżniana. patriotyczna. w której podobnie jak w 1939 i 1943,
wię11ennego

:-;a drugi

dominującym opłatkowym życze
niem było: ..Oby tylko udało się

nam przeżyć".
Ale w Strzebielinku roku 1981
dochodzi! jeszcze mocniejszy,
ogólniejszej natury motyw życze
niowy: .. To niepoji;:te, na co oni
się porwali, a zatem nigdy nas nie
pokonają".

Obó: internowania w Str:ebielinku. Kapelan ks. Tadeus„ Błoński z Andrzejem Dr::y·
cimskim w obo:oll'ej kaplicy. Zdjęcie wykonane nielegalnie pr:ez internowanych. co
Rep. Wojciech Milewski
po:ostalo nie be: ll'plyll'u na je10 jakość.
Z pierwszą gwiazdką na niebie. zauważoną przez okn9 naszej
celi, otworzyliśmy szeroko
wszystkie okna i poprzez kraty
popłynęła na cały obóz pieśń modlitwa obozowa. napisana
przez kpt. Adama Kowabkiego
w obozie dla internowanych
w Rumunii w październiku 1939
r. żołnierzy kampanii wrześnio
wej ...

,,Cicha noc"

Gdyb y

Oczywiście. że koledzy z miejsca zaktualizowali treść śpiewa
j.ie: ,.Wołamy ze Strzebielinka do
Ciebie".
Po chwili z okien pozostałych
cel i pawilonów, w których siedział kwiat gdańskiej ,.Solidarności". zawtórowano nam:
.,O, Boże. skrusz ten miecz,
Co siekł nasz kraj.
Do wolnej Polski nam

tej p1esn1

w pierwszych dniach uwięzienia
nigdy nie pomyślałem. ie stanie
się ona naszą pierwszą kolędą,
rozpoczynającą wigilię internowanych w Strzebielinku.
A potem rozbrzmiewały kolę
dy, aż do rana, bez przerwy, przeplatane gawędą, v.spomnieniami
i oczywiście polityką.
Po zabraniu Mazowieckiego
w celi przebywało nas jeszcze
szesnastu. Reprezentowaliśmy sobą spory „kawał Polski" i jej kolorytu, było więc komu i o czym
dyskutować. Przebywali wśród
nas: sekretarz redakcji „Tygodnika Solidarność", jeden z twórców
tajnych Wolnych Związków Zawodowych Krzysztof Wyszkowski z Gdańska. przewodniczący
Zarządu Regionu Elbląg Tadeusz
Chmielewski, wraz ze swym kolegą Bogdanem Szybalskim,
członkiem Krajowej Komisji
NSZZ „Solidarność''. członek Zarządu Regionu Slup.~k Krzysztof
Szeglowski. przewodniczący Regionu z Przemyśla, koledzy
z Warszawy, Radomia, Wałbrzy
cha, Poznania, Jeleniej Góry,
Świdnicy, Damnicy k. Słupska,
Grudziądza oraz nas dwóch
z Bydgoszczy, Jerzy Sulimierski,
doradca prawny Zarządu Regionu
Bydgoszcz, i Henryk Napieralski
członek Krajowej Komisji NSZZ
,,Solidarność", a zarazem przewodniczący oddziału „Solidarność Ziemi Krajewskiej".
Było już dobrze po północy,
kiedy Boguś Szybalski rozwinął
gazetkę z drugiego obiegu, jaką
przemyci! do obozu , odczytał
z niej „Pierwszą Brygadę"' i zaproponował wszystkim opanowanie całej, wówczas jeszcze nie
wszystkim dobrze znanej pieśni hymnu Legionów Piłsudskiego.
Nim zaczęło świtać „Legiony"
zostały wraz z kilkoma innymi
pieśniami narodowymi nobilitowane do godności pozycji w repertuarze kolęd internowanych
w Strzebielinku.
W pier.vszy dzień świąt w kaplicy więziennej spotkałem swego kolegę z Bydgoszczy Antoniego Tokarczuka. - Wyszła nam wigilia, brakowało tylko pasterki na
placu apelowym - zawyrokował
z satysfakcją. Istotnie, Tosiek trafił w dziesiątkę. Bez arcypolskiej
pasterki noc wigilijna jest niepeł
na.
Lecz 24 grudnia 1981 roku nikt w Polsce nie miał nocnej pol~kiej pasterki - nie było bowiem
dla niej miejsca w kraju zmiaż
dżonym przez politycznego zło
czyńcę Wojciecha Jaruzelskiego.

Henryk Napieralski

Gdańsk, 20 grudnia 1994 r.

•1e mysz y•••

Kałdego roku w wigilijny wiecz6r w wielu domach rozbrz'!'iewa jedna
z nalpiękniejszych kolęd, laką dotąd skomponowano • aC1cha noc" ...
A wszystko zaczęło się 175 (at temu
w maleńkiej wiosce Oemdort, medaleko
Salzburga: ostatnia próba chóru przed. uroczystą pasterką i podenerwowany wikary
parafii św. Mikołaja. Josef Mohr. Z przerażeniem odkrywa bowiem, że ... myszy
uszkodziły organy. Zanosiło się na to, że
w kościele nie zabrzmi muzyka organowa.
Ale po cóż ma się przyjaciół? Zmartwiony wikary zwrócił się po radę do swego przyjaciela, też organisty, Fr3:nza G~bera z sąsiedniej wioski. Wspólme uradzili: skoro nie będzie tradycyjnej muzyki parafianom należy się zadośćucz~nicnie
chociażby w postaci jakiejś noweJ, przyjemnie dla ucha brzmiącej pieśni.
Po paru godzinach wikary Josef ułożył
kiłkustrofowy wiersz o Dzieciątku narodzo-

Powrócić daj!''
Ucząc kolegów

n~m. w betlejemskiej stajenc~ : tę cic~ą
1 sw1ętą. noc. Franz „dorzuci.I mełod1ę
1 w. czasie _raster~ odbywał.o s1ę„prawykoname ,,P1esm bozonarodzemoweJ (początkowy tytuł).
Parafianom nowa pieśń bardzo się
spodobała. Śpiewali ją potem i u siebie
w domach przy choince. Nikt jeszcze wówczas _nie. przewidy"."al,_ że .t3: prosta kolęda
podb1Je swiat I stame się mesm1ertelna.
Kolęda zawędrowała do Zollcrtalu, gdzie
stała się znana dzięki mistrzowi Mauracherowi, który usłyszawszy ją - zanotował nuty. Wkrótce była już popularna w Lipsku
i Dreźnie. Tam też po raz pierwszy ukazały
się w druku słowa i nuty kolędy, nazywanej
już .,StiHe. Nacht". Sa1:1 kró~ '.rydel):'k Wilhełm IV 1Jego poddam lub1h Ją nucie.

Zanim jednak miliony ludzi na

całym

świecie usłyszały kolędę przez radio,
z płyt znana już była w Europie i Ameryce, zaś dzięki misjonarzom także w Afryce, Indiach i Ameryce Południowej. Przetłumaczono jej słowa na ponad 100 języ

ków.
Obaj przyjaciele, Josef Mohr i Franz
Gruber, nie dożyli światowego sukcesu
kolędy. Sławna stała się też wioska Oerndorf, dzięki kaplicy „Cicha noc" zbudowanej właśnie w miejscu, gdzie kiedyś
stal kościół św. Mikołaja. Co roku zjeż
dżają tu turyści, aby wysłuchać i zaśpie
wać tę najpiękniejszą z kolęd. W miejscu, gdzie się narodziła.
I przy naszym stole wigilijnym nie zabraknie z pewnością „Cichej nocy" ...

(T.A.)

Z w~zystkich ankiet wym~. że większość Polaków
przeznacza swój pierwszy
w życiu zarobek na prezenty
dJa swoich bli1>kich - jeśli nie
u;:,łynnia go, dosłownie
w postaci flaszki w gardła
nowych kolegów z pracy ,
Nic mieści się w tej przecięt
nej jedynie były mistrz tenisowych kortów - Wojciech
Fibak, który wyznał ostatnio,
że swoje pierwsze zarobione
1000 dolarów w turnieju
jeszcze juniorskim wydal na
wpisowe na kolejny turniej
Fibak jest dziś jednym z czołowych przedstawicieli poi
5kiego biznesu - i to w towa
rzystwie światowym. Jak
sam ocenia, firmy, w których
jest udziałowcem miały około hiliona obrotu w roku
1993, a jego zysk sięgał 150
miliardów złotych. Fibak na
ministra gospodarki! - chciałoby się zawołać. Tylko cu
będzie, jak się nie zmieści
' w przeciętnej wobraźni decydentów'l

Gdy człowiek nie moie kochać...

,
•
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Z dr. med. Piotrem Pankiewiczem, psychiatrą, adiunktem Akademii Medycznej w Gdańsku,
autorem komentarza do eseju Ericha Fromma „Wojna w człowieku",
rozmawia Ewa Zwierzycka·Szelągowicz
Nadeszły święta,

czas
refleksji nad istotą bytowania. Jest to okres, w którym zwiększa się nasze pragnienie pokoju. A tym właśnie
- zagadnieniami ludzkich oczekiwań - zajmuje się Erich
Fromm w wydanej niedawno
w Polsce książce pt. "Wojna
w człowieku". Jaka jest istota
jego przesłania?
-

głębszej

ważne - dzisiaj - kiedy wiedza
często nie prowadzi do mądro
ści. Uważał on. że psychologii

nie można oddzielać od etyki.
W swych rozważaniach bliski
jest chrześc ijańśk iej wizji
świata.

Szereg jego prac znanych
jest już czytelnikowi polskiemu: .. O sztuce miłości",
„Ucieczka od wolności", czy
..Szkice z psychologii religii".
Miłośnikom jego dziel polecam książkę, o której mówimy.
Jest napisana w sposób niesły
chanie zajmujący. w przystęp
nej i sugestywnej formie.

- Fromm sygnalizuje, iż na
trwały pokój nie mamy co liczyć, dopóki nie nastąpi zmiana w naszym wnętrzu. Z jego
rozważań jakby pośrednio wynika, że może on mieć miejsce
- Pros~ więc o przystępne
tylko wtedy, gdy ludzie wyi sugestywne jej przybliżenie.
rzekną się stosowania przemo- fromm twierdzi, że nie ma
cy i zaczną kierować się umiło
waniem życia. Jest to zbieżne bardziej fundamentalnego rozz przekonaniami Mahatmy różnienia między ludżmi niż
Gandhiego, który także odrzu- podział na tych, którzy kochają
ca! przemoc. Pokoju nie są życie i tych, którzy wolą
w stanie zagwarantować żadne śmierć. Jego zdaniem te dwie
uk.lady międzynarodowe - zale- sprzeczności tkwią w człowie
ku. Stąd dramat istnienia. Waż
ży on od nas samych.
ne jest, która z nich dominuje
Toteż w tych pełnych uroku
dniach. powinniśmy się nad w postępowaniu. Tych pierwtym głębiej zastanowić, jeste- szych. kochających życie. nazywa biofilami. Tylko miłość śmy bowiem uczestnikami
czasów, w których pokój jest
poważnie zagrożony. Tak waż
ne jest zatem budowanie go
w sobie, w swojej rodzinie.
Wykorzystajmy stwarzaną
przez święta Bożego Narodzenia szansę na pojednanie z sobą i innymi. Przypomnijmy.
jak patrzyliśmy na świat
w dzieciństwie. Jakiego świata
wtedy pragnęliśmy. Jakie ideały wyznawaliśmy w młodości.
Nasze marzenia mogą być realizowane, tylko często o tym
zapominamy.
- ,,Wojna w człowieku", czy

nie seksualne. lecz - jako fascynacja śmiercią, zabijaniem,
tym, co martwe. Orientacja ta,
zdaniem Fromma, wynika z lę
ku przed życiem. Klinicznymi
przykładami nekrofilii byli
(według Fromma) Hitler i Stalin. Człowiek może wybrać dobro albo zło. Te wybory pocią
gają następne. Jednak zawsze,
w przypadku błędnej decyzji,
człowiek może dokonać odnowy.
- Jak Fromm ocenia współ
C7.eSJlll cywilizację tecbniCZJ14?
Jakie są jego wskannia moral_
ne dla naszej epoki?
- Uważa! on. a esej ten pisał
w latach sześćdziesiątych, że
współczesna cywilizacja techniczna nie jest ukierunkowana
na życie. Jej celem jest produkcja przedmiotów, a nie rozwój
ży a. Zaczyna brakować miejsca na człowieczeństwo. Ludzie są administrowani właśnie
tak. jakby byli przedmiotami.
Taka sytuacja prowadzi czło
wieka do desperacji i nienawistnego stosunku do życia.
Autor uważa, że ludzie w cza-

to praca ważna?
- Mimo ie jest to pozycja
niewielka. wydaje mi się. że tak. Fromm mianowicie zastanawia się. jaka
jest prawdziwa natura człowie
ka i szuka odpowiedzi na to
podstawowe pytanie. Wiele jego prac nie ukazało się jeszcze
w języku polskim ze względów
ideologicznych. Ich autor przez
pewien czas zajmował się
marksizmem, jednakże przeciwstawiał się materializmowi
jako systemowi nieludzkiemu.
Tc dwa przeciwstawne systemy były w gruncie rzeczy systemami materialistycznymi. Jeden: praktycznym, drugi: teoretycznym. Oba, w podobny
biurokratyczno-mechan istyczny sposób traktowały ludzi.
Oba przygotowywały totalną
zagładę. Fromm je odrzuca.
- Na czym konkretnie poleobjętościowo

ga jego fenomen?

czniemy sięgać szczytów,
gwiazd, będą pokładać się ze
śmiechu biesy w podziemiach
grzesznych miast". A ja od siebie muszę apelować: odwróć
my się od tej cywilizacji śmier
ci.

- CLy Fromm wniósł coś nowego do wiedzy o ludzkiej
agresji?
- Tak. Jeżeli chcemy zrozumieć istotę ludzkich zachowań
agresywnych i poznać, jakie
jest ich źródło. to przynajmniej
częściową odpowiedź znajdziemy w tej pracy. Jeżeli
chcemy więcej wiedzieć o tym.
dlaczego ludzie stosują wobec
siebie przemoc i okrucieństwo,
to powinniśmy zapoznać się
szerzej z poglądami autora.
Spośród znanych mi wielu teorii dotyczących ludzkiej agresji, ta zdaje się najtrafniej wyrażać istotę zjawiska. Autor
uważa. że stosowanie przemocy wynika najczęściej z nieumiejętności rozwiązywania

przez ludzi problemów swojego życia, niemożności kochania innych ludzi, niemożności
zrealizowania własnych możli
wości. Nie mogąc kochać,
człowiek zaczyna poniżać innych ludzi i sprawiać im ból.
Aby ukryć swą niemoc, chce
zdobyć władzę, która w konsekwencji pozbawia go cech
ludzkich. Antoni Kępiński nazywa! takie zjawisko ..psychopatologią władzy". Fromm.
w odróżnieniu od Freuda, uważa, ie skłonności niszczycielskie w człowieku pojawiają się
dopiero wtedy, gdy miłość ży
cia nie znajduje szans rozwoju.
Instynkt życia stanowi pierwotną zdolność człowieka. Instynkt śmierci natomiast to
przejaw patologii.

- Czy aprobowanie poglą
dów Fromma skłania pana do
pacyfizmu?
- T~k, ale nie skrajnego.
Uważam, ie człowiek ma prawo się bronić. Może występo
wać w obronie idei, które uważa za słuszne, nawet ryzykując
życiem.

Natomiast w miejsce
przemocy postawiłbym metody
nacisku, które przemocy nie
stosują.

- Zakończmy
wo...

Fot. Jarosław Rybicki
zdaniem Fromma - może zapoczucie jedności ze
światem. Orientacja ta stanowi
całościowy sposób bycia. Tylko poprzez miłość i oparte na
niej emocjonalne związki z innymi ludźmi, człowiek może
uwolnić się od nieznośnego
poczucia samotności i bezsiły,
beznadziejności, lęku i zagubienia. Fromm afirmuje życic.
Uważa. że pełny rozwój biofilii
przejawia się w orientacji
twórczej. Osoba biofilna pragnie przemieniać świat rozumem, miłością. przykładem nie silą. Cieszy się życiem
i wszystkimi jego przejawami.

pewnić

- Jest on chyba najbardziej
popularnym przedstawicielem
neopsychoanalizy, znakomicie
przygotowanym filozoficznie
i psychologicznie. Jego dorobek naukowy jest imponujący,
a twórczość charakteryzuje się.
niezwykłą wprost, wnikliwością i subtelnością rozważań.
W swoich pracach potrafi! syntetyzować dorobek różnych
myślicieli i badaczy wielu dyscyplin naukowych. Skupi! się Powinniśmy pokochać życie,
szczególnie na badaniach rela- bo nic ma na świecie nic barcji międzyludzkich, a także po- dziej cudownego.
Natomiast nekrofilia, w uję
między jednostką i społeczeń
stwem. Fromm uważany jest za - ciu Fromma nie jest rozumiana
jak powszechnie - jako zboczemędrca naszych czasów. To

sach obecnych nie kochają ży
cia, a nawet wielu jest zafascynowanych śmiercią. Twierdzi,
że jest obecnie mniej miłości
do życia niż w poprzednich
epokach.
Stwarza to groźną sytuację.
Zabijanie przedstawiane jest
w mass mediach jako rozrywka
wywołująca dreszczyk emocji.
Codziennie jesteśmy zalewani
mnóstwem informacji dotyczą
cych śmierci, przemocy, zniszczeń. Przyzwyczailiśmy się do
tego stopnia, ie nie robi to na
nas wrażenia. Wszystko to prowadzi do oddalenia się od ży
cia. Przeraża fascynacja śmier
cią, ziem i zniszczeniem. Zupclnie proroczo ujął to Julian
Tuwim pisząc przed wojną
o czasach, które nadchodzą.
W wierszu „Treść gorejąca": .,
gdy w gorączce i pośpiechu za-

więc

pokojo-

- Powstrzymać wojny moż
na poprzez budowanie pokoju
przede wszystkim w sobie. Powtórzę raz jeszcze: nie uczynią
tego systemy zbiorowego bezpieczeństwa. Nie możemy zgodzić się z absurdalną zasadą, ie
zbrojenia chronią pokój. Jeżeli
ludzkość nie wyrzeknie się stosowania przemocy, to nie ma
dla niej przyszłości. Zacznijmy
budować cywilizację życia
i miłości, za którą ludzie tęsk
nią od samego zarania. Przekszałcenie świata może się
udać, gdy działanie człowieka
złączy się z miłością do życia.

Miłość jest bowiem silniejsza
niż śmierć, a kończąc powtórzę

za Adamem Mickiewiczem to,
co powiedział o miłości: ,,Jedna jest tylko rzecz warta ludzkiej pieczy. Ludzie o wszystkim myślą prócz tej jednej rzeczy".

- Dziękuję za rozmowę.
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Wesele, wesele...

BABSKIE
ADANIE

Ś ad tradycji
Oczywiście na Boie Narodzenie! Wtedy to właśnie najwięcej par chce
stanąć na ślubnym kobiercu. To wydarzenie w życiu młodych ma wtedy jakąś
specjalną uroczystą oprawę. Tak przynajmniej sami uwaiają.

Kiedy?

Jak ślub - to i obowiązkowo wesele.
Wprawdzie dziś czasy trudniejsze, wesela
mniej huczne, ale i tak niektórzy na zasadzie zastaw się a postaw się urządzają
przyjęcia, spraszając moc gości. Rodzice
zaś wychodzą z zalożeia: niech młodzi
mają przynajmniej mile wspomnienia ...
Kiedyś jednak wesela rzeczywiście
w całym tego słowa znaczeniu były huczne. Obok najbliższych brała w nich udział
i cała okolica. Ceremoniałem zaś sterowali
doświadczeni w obrządku weselnym ludzie. Przywódcę gmpy męskiej nazywano
marszałkiem lub starostą. A jego władzę
podkreślały: ozdobna laska, bukiet kwiatów dopięty do kapelusza, klapy marynarki
czy chusta zatknięta za pas.
W gronie kobiet funkcję taką pełniła
starościna lub starsza dmhna - przeważnie
matka chrzestna panny młodej. Do niej to
należało też m.in. przygotowanie ciast,
zwłaszcza kołacza: drożdżowego placka
pięknie zdobionego (miał wróżyć przyszły
dostatek i pomyślność młodych).

Jednym z najważniejszych obrzędów
weselnych były oczepiny. Zdejmowano
wtedy z głowy panny młodej wianek lub
welon - symbol panieństwa, a zakładano
czepiec symbolizujący przyjęcie do grona
kobiet zamężnych. I wtedy rolę główną
pełnił ów kołacz. Starosta ustawia! go
przed młodą parą, potem dzielił go na kawałki. Goście podchodzili wówczas do nowożeńców, składali życzenia, dawali podarunki i pieniądze. Młoda żona. dziękując
za dobre słowa i podarunki, czQstowała
każdego gościa kawałkiem kołacza.

Tradycyjne wesele przypominało trochę
spektakl teatralny. Poszczególne jego czę
ści oddzielano różnymi śpiewami, tańca
m i , przemowami. W nieklórych dornach
wiejskich te obyczaje przetrwały do dziś,
dzięki czemu etnografowie mają jeszcze
co spisywać, aby uchronić to od zapomnienia. Zreszu1 1 w naszych miejskich
zwyczajach też można by odnaleź.ć jakieś
ślady dawnej tradycji. Na każdym weselu

pozostaje coś z dawnych
ników.
'

zachowań

czyli:

uczest-

Jak niegdyś urządza się też dzi.~ panień
skie i kawalerskie wieczory. Małżeństwo
to przecież przekroczenie pewnej bariery
obyczajowo-towarzyskiej. pewnego progu
dojrzałości. To także w jakimś stopniu
i rozluźnienie więzi z rówieśnikami, i wejście w zupełnie nowe środowisko. Warto
więc w ten jeden wieczór pofolgować jeszcze swojej kawalerskiej i panieńskiej fantazji. Pobawić się w gronie towarzyszy
Jak każe tradycja, przed ślubem należa
łoby dać młodym coś na szczęście. Np.
cenną pamiątkę rodzinną, wartościowy

pieniążek. Córkę

ucieszy z pewnością jarodzinny ,.klejnot", syna - np. zegarek
z pozytywką po dziadku.
A przyjęcie weselne? Niech będzie może skromne, ale niech ma indywidualny ,
charakter. będzie po prostu „naszych dzieci", nie dla nas, nie na pokaz. Wzruszenie
nie powinno przesłaniać nam rozsądku.
Wszak to oni wchodzą w doroslc życie ...
kiś

(TeKa)
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Rewelacyine odkrycie doktora Burzyńskiego
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anim jednak doktor

dził

j.: w
długą i ciernistą drogę. o której
du10 pis1..: się w prasie i litcratur7e amerykańskiej. Doktor
Ralph W . Moss. pracownik
słynnego amerykańskiego Sloan - Kattering Cancer Center,
laureat prestiżov.,ej nagrody
Pulitzera wytropi! w toczącej
się walce z nowotworami afery
podobne do Watergate . Opisał
je w książce ,.The Cancer Industry: Unraveling the Politics". Jeden z głównych rozdziałów tej książki poświęci!
doktnrowi Stanisławowi Burzy1iskicmu , w którym przedstawi! wieloletnie zmagania lckarz,1 z PoIsk i z amerykańską
biurokracją, administracją. są 

downictwem. służbą zdrowia
itp.
.
Stanisław Burzyr\ski ukoń
czy! studia medyczne w l 967
roku w Lublinie i już w następ
nym roku doktoryzował się
z biochemii, którą zainteresował się jeszcze w szkole. Badał
wówczas krew pacjentów chorych na różne choroby i chciał
ustalić zależność między obecnością niektórych peptydów
a występowaniem choroby nowotworowej. Po odmówieniu
wstąpienia do partii został nagk powołany do wojska i nie
mógł prowadzić żadnych badań . Znajomi pomogli mu wyjechać w 1970 roku do USA.
gdz ie bardzo szybko zdobył
uznanie i pozycję jako badacz
w Baylor College of Medicinc
w Houston na wydziale ancstczjoloj!ii u prof. Ó. Ungara, laureata Nagrody Nobla.
W Houston doktor Burzyń
ski wyodr1;bnial peptydy
z ludzkiego moczu. Dzięk.i dotacji otrzymanej z Narodowego
Instytutu Raka badania posuwały się napr1.ód. Uczeni pisali
o właściwościach odkrytych
przez Burzyńskiego substancji,
że: ,.Niektóre peptydy mogą
w 97 proc. hamować syntezę
DNA i podział komórek nowotworowych w odkrytych k.ulturach tkanek". Odkryte substancje doktor Burzyóski nazwał
antyneoplastonami (A), a na zwę w z iął z greckiego neoplasm - nowotwór.
Odkryc ie to spotkało si<;
z dużym 7aintcrcsowanicm
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BAL Sylwestrowy - Restauraqa Halong - Gdańsk, ul. Szeroka,
tel. 31-59-13
16431

ATRAKCYJNĄ posiadłość

przy trasie
Reda - Wejherowo sprzedam, tel. 7835-04
47199

FIATA 126p, 1986, 39-07-36 sprzedam
16192

FSO 1985 pilnie sprzedam, 56·92· 12

16409

GDZIE spędzisz Sylwestra? W "Raju".
Gdzie? W "Edenie"· tam milo, smacznie, tanio. Zapraszamy, 51-15-03
44179

KADETT 1300, 89 rok - 130 mln
sprzedam, tel. 41·63-71
16199

MIKOŁAJ,

41 -56-53

16179

jak: gwiażdziak, astrocytoma,
geoplastoma - 67 proc. Wstęp
ne badania w dziedzinie AIDS
wykazały poprawę u 65 proc
chorych.
W badaniach klinicznych
nad hormonalnie odpornym rakiem stercza (prostaty) stwierświata medycznego. Burzy11sk1
trndneJ sytuacji. FDA zakazało
dzono obiektywną poprawę
stal się członkiem Amerykań
mu stosowania leku. Respektou 80 proc. badanych. W przyskiego Towarzystwa Badania wanie tego zakazu uniemożli
padku najbardziej złośliwych
Raka (AACR), Amcrykanskiewiłoby mu zbieranie dokumenguzów mózgu znaczn,1 poprago Towarzystwa Medycznego tacji. a z koki na staranie się
w, stanu zdrowia stwierdzono
(AMA), zbierał odznaczenia o taką zgodę nie było doktora
i dyplomy. Bay lor Cancer Re- Burzyńskiego stać ze wzglę już w ciągu pierwszych tygosearch Center zaproponował dów czysto materialnych. Po- dni leczenia.
- N a c zym polega doniomu członkostwo w Centrum stanowił zaryzykować i mimo
pod warunkiem. że porzuci wszystko leczyć antyneopla- słość odkrycia pana doktora? prywatną praktykę .
stonami. a zarobione pieni,1dze z tym pytaniem zwróciłam się
do doktora Stanisława Burzyń 
Mimo zaszczytnej i kuszącej
przeznaczyć na staranie się
skiego.
propozycji Burzyń~ki odmówił o pozwolenie z FDA .
- Przede wszystkim na za
i tym samym naraził się szaNiepokorny polski lekarz
stosowaniu innej niż dotychnownym uczonym, którzy mieznalazł się w centrum uwagi
li nadzieję. że cząstka zasług
mass mediów i społeczeństwa czas stosowane w badaniach
spłynie na nich i zwrócili sit;
amer) kańskiego. Jego nazwi- metody naukowej. Organizm
ludzki posiada dwa system}
przeciwko polskiemu lekarzo- sko często pojnwiało si,; \\ praobronne: system immuno/o
wi. co przez następne lata Jo- sie. zrobiono o nim duży protkliwie mściło si,; na nim.
gram telewizyjny. \\'ylcczcni giczny, który zah.:zpiccza or
W zaistniałej sytuacji Bupacjenci słali mu Jzit;kczynne ganizm pr:l.cd zakażeniem
drobnoustrojami i system ohrorzyński postanowi! prywatnie
hołdy, a biurokracja chciała za
ny biochemicznej tRDS). który
prowadzić badania kliniczne
wszelką cenę go zniszczyć.
i wypróbować antyncopla, ny Ciosy zaczęły p,1dać z różnych nie pozwala nn rozrost nic konna ludziach . Preparat podawa- stron. FDA postanowiło zmusić tro low anvch komórek rakony chorym na raka dawał za- doktora B urzy1bkicgo do za- wych. Ch.emicznymi składni
dziwiająco pozytywne rezultaprzestnnia pracy naukowej i te- kami tego układu są pochodne
ty. Dzięki tym wynikom po - rapeutycznej nad antyneopla- aminokwasowe i pewne kv.-asy
zwolono Burzyńskiemu leczyć stonami. v,· 1985 roku agenci organiczne zdefiniowane jako
chorych w dużym szpitalu
FDA przeprowadzili rc;·izję antyneoplastony. Mechanizm
w Houston. \Vkrótce jednak po w pry\\·atncj kliniec Burzyń obronny nie jest opany na nisztym, bez podania powodu, skiego i skonfiskowali jedena- czeniu, ale na zmianie „programu" tych komórek z defektem
szpital zakazał leczenia antyneście biurek zawierających ok.
oplastonami, a ponowną zgodę 200 tysięcy dokumentów me- programu rozwojowego. Antyuzależnia! od uzvskania zgody
dycznych i kart pacjentów. Od- neoplastony dzielą się na dwie
na stosowanie leku przez Bay- zyskanie tych dokumentów grupy. zaś A 10 jest pierwszym
antyneoplastonem uzyskanym
lor College of Medicine. na co
trwało kilka lat, a walka była
svntetvcznic.
Burzyr\ski nic miał szans z pozacięta. Próbowano tei dokto· - Jaki jest obecnie stosunek
wodu wcześniejszej odmowy rowi Burzyńskiemu cofnąć lificjalnych czynników meo
współpracy z tą instytucją.
cencję lekarza. choć nikt z paW odpowiedzi na !akie po- cjentów nigdy nic uskarża! się dycznych w USA do odkrycia
stawienie ~prawy doktor Bu- na niego. Oskarżenie ... wniósł pana d oktora?
- W USA jesteśm) w trakcie
rzyński otworzy! w H,luS\on
sam sąd . W odpowiedzi na to
własną klinikQ, której motto
do sądu wpłynęły setki listów ostatecznego zatwierdzenia
brzmi: .. Ponad wszystko nie od wdzięcznych pncjemów Ru- Czterech moich prcparatc.')W do
ogólnego użytku. Mamy barszkodzić'". W kliniec produkorzyńskiego . Być może te listy
wano i podawano chorym an- spowodowały. że sąd postano- dzo dobrą kooperację z rządem
tyneoplastony. Stanisław Bu- wił nic odbierać mu prawa do federalnym · z angcncją FDA.
rzy1\ski nic posiadał zgody Fo- leczenia. Miało to miejsce we ministerstwem zdrowia i Narodowym ln,-tytutcm Raka. FDA
od and Drug Administration
wrześniu 1988 roku.
zatwicrd1.ilo szeroko zak.rojone
(fDA) na stosowanie odkryteAntyncopla;.tonami zaintego przez siebie Icku. Nie wynircsowa ly siQ też inne kraje. badania kliniczne w naszvm
instytucie naci rakiem móŹgu
kało to z jego zlej woli, lecz
W marcu 1989 roku Instytut
i A !DS w najlepszych ośrod 
przyczyn obiektywnych.
Burzyńskiego podpisał umowę
kach w USA: NCl w Wa,zyngNależy wiedzieć. że „norz Sigma-Tau najwiQkszym
tonic, Instytucie Sloan-Kettcmalna" droga k.ażdcgo Icku
włoskim towarzystwem farmaw USA jest nasti;pująca: ,.cspół
ceutycznym upoważniając je ring w Nowym Jorku, UCLA
w Lo, Angeles i Mayo Clinic
medyczny odkrywa nowy lek, do prowadzenia badań laboratowarzystwo farmaceutyczne
toryjnych i klinicznych. Kraje w Rochester.
W artykule z dnia l czerwca
bada go i pozytywnie ocenia, w tym przectsięwzit;riu uczest1994 roku w ..Journal of Amea następnie przez ok. !O lat niczące to: Wiochy. Hiszpania,
rican l'vkdical Assnciation'' dytrwa walka o pozwolenie FDA, Francja. Belgia, Wielka Brytarektor Narodowego Instytutu
co przeciętnie kosztuje ok. 1()()
nia, Irlandia, Holandia. Lukmilionów dolarów. Jasne. że
semburg, Niemcy. Szw<.:cja. Raka doktor Brock-r napisał, że
wyjaśnienie mechanizmu dziaFDA hardziej cho<lzi o ekono- Austria i Dania.
mię niż medycyn<;.
Prz;y Burzyński Research In- lan ia frnylooctonu (jcdl.'n ze
Doktor 13urzy1iski znal.11! stitute w Houston powstał a sk ladników antyneoplastonu)
się wówczas ,,:. wyj:)lkowo
pierwsza polska w USA firma jest jednym l najwai.niejszych
farmaceutyczna S. R. Burzyń ostatnich W)darzc1\ w dziedzi ski, która zajmuje się produk- nie onl-.ologii .
Do wypowied,i dok.lora Rucją czterech preperatów z gruPOSZUKUJĘ mieszkania M·2 lub M3, pilnie, 31-67-82 w godz. 14.00 - py antyneoplastonów, które 17y1\sk icj!n należy dodac, że
18.00
stosowane są w leczeniu róż antyneoplastony s,J już z powo15580
nych nowotworów; Antyne- dzeniem stosowane w Japonii,
oplaston A 10 (w kapsułkach) Tajwanie, Australii, Europie
PRZYCZEPA D-83 plandekowana
rewelacyjny
w leczeniu r aka zachodniej. Kanadzie, Amerysprzedam, 57-71-61
8155!
piersi, A 10 w postaci zastrzy- ce Południowej i w małym zaków i kapsułek do leczenia zło kresie w Polsce. a zajmuje się
SKLEP z zapleczem Gdańsk - centym prof. Jerzy Kulczycki
śliwych guzów mózgu, Antytrum do wynajęcia, tel. 31-09-70 po
neoplaston AS-21 (w kapsuł z warszawskiej Akademii Me2000
dycznej.
kach) do eksperymen talnego
16235
Doktor Stanisla\\, Burzyński
leczenia AIDS, zaś w postaci
SPRZEDAM sznaucery miniaturowe · iniekcji służący do zwalczania nie spoczął na laurach. PostaElbląg, 30-38-64
destrukcyjnych komórek zło wił już przed sobą nastt;pnc za15835
dania. Bi;dzie poszukiwał sknśliwych guzów mózgu.
tccznych metod zapobiegania
SPRZEDAM ciągnik 40-11, 2 ha ziemi
Obecnie doktor Burzyński
· Roszkowo, tel. 82-29-44
jest już bliski zwycii;stwa. powstawaniu raka i zakażeniu
16311
U chorych dotychczas leczo- wirusem HIV. Miejmy nadzieję. że starczy mu sil, uporu
SPRZEDAM Fiata 126 Bis, 1989, 71- nych antyneoplastonami odnoi cierpliwości, aby tego dokotowano
80
proc.
pozytywnych
17-26
nać . Ja w to wierzę .
95052
wyników w leczeniu złośli
Elżbieta
wych
guzów
mózgu,
takich
SZUKAMY do wynajęcia domku z kominkiem na sylwestra w okolicy Kartuz
lub Helu, 22-01 -30, 24-81-1 o

Cybulska

95046

VW Passat GL Combi 1990 - 165 OOO
przebieg, ABS wspomaganie, bogate
wyposażenie · 13 500 DM, 20-80-02,
71-36·70
95056

•1ę

bujrny więc zapomnieć o tym,
że szef w pracy zawsze krzyczy w ce lu pokrzepienia siQ
władzą, a śnieg za oknem pada po to, by wkrótce się rozt op ić . Pokrzepmy się za to
l ampką dobrego alkoholu
i nadzieją na rychłe nadejście
lata . W święta Bożego Narodzenia każdy powinien cieszyć się z tego, co ma. Nawet
samotni nie powinni narzekać
- przynajmniej nie muszą slerczeć długo w kuchni, żeby
wszystko przygotować. bo
i tak nikt do nich nic przyjdzie. Mogą też bekać przy jedzeniu i kłaść nogi na stół,
kiedy im tylko przyjdzie na to
ochota. Ostatnio nawet sły
szałam w aptece, jak pewien
starszy pan kupował sobie
sam pod choinkę elektroniczny przyrząd do mierzenia ciśnienia i zacierał n;ce z radości, że będzie mógł sobie
sprawdzać ciśnienie między

przystawkami, daniem

clź111

głów-

nym _a deserem. A ponieważ
Wigilię spędza samotnie, nikomu nie będzie to przeszkadzało. To się nazywa radość
życia. Warto zdawać sobie
s prawę, że i jedno , i drugie
jest równie ważne.
Cieszyć powinny się także
gospodynie domowe, które
przed świętami zwykły dniami i nocami wvstawać
w kuchni po to, aby'w Wigilię zasiąść wraz z rodziną do
suto zastawionego stołu . Założę się, że wówczas, nieprzytomne ze zmęczenia, marzą, aby święty Mikołaj przyniósł im w prezencie możli
wość odpoczynku. Niekoniecznie wiecznego, ale przynajmniej tak iego, który pozwoliłby zregenerować siły
przed zabawą sylwestrową.

nic ma co się
- wkroczenie
w Nowy Rok wymaga nie lada energii, toteż panie przygotowujące wigilię powinny
Ale

przecież

oszukiwać

Glii
się cieszyć, że święta Bożego
Narodzenia trwają w sumie

tak krótko, bo przynajmniej
będzie można odpocząć przed
sylwestrem. Na, dodatek
przedświąteczne przygotowania mają tę właściwość, że
zwalniają od gotowania poświątecznego. Z reguły bowiem zostaje tyle jedzenia, że
przez kilka następnych dni
wyżywi się najwybredniejszy
domownik. I z tego należy się
cieszyć - bo w Nowym Roku
wszystko będzie po staremu
I chociaż zdaję sobie sprawę, że ogólne składanie ży
czeń wszystkim naraz może
mijać się z celem, nie omieszkam tego zrobić. Jest bowiem
jedna rzecz, której nie życzy
łabym nikomu - oby więc rnkomu nie przytrafiła się taka
chwila. kiedy nic można zło
żyć świątecznych życze11 naJbliższym sercu osobom ...

Jola Badowsk~

Le t ry awee en

O doktorze Stanisławie Burzyńskim i jego rewelacyjnych odkryciach w dziedzinie walki
z rakiem głośno jest jui od kilku lat za granicą, a głównie w USA, gdzie doktor mieszka
i pracuje. Jego nazwisko i dokonania budzą wiele namiętności w kręgach naukowych
i towarzyskich. Polakom to nazwisko niewiele mówi, a szkoda, bo być moie jui wkrótce
odkrycia naszego rodaka spowodują rewolucję w światowej medycynie, a on sam otrzyma
Nagrodę Nobla.
Burzyński dokonał
swoich
odkryć,
a następnie wproważycic - musiał przejść

• em

cies

dy zasiadamy do wigilijne go stołu, zaczynamy wierzyć, że
wsz yscy ludzie są dobrzy,
przyjaźnie nastawieni i szczerzy. Na ogół wierzymy w róż
ne rzeczy, zależnie od sytuacji, tak jak na przykład w to,
że w noc wigilijną zwierzęta
przemawiają ludzkim głosem.
Natomiast po świętach, kiedy
konamy z obżarstwa, wszystko wraca do normy. Nienawidzimy tych. co to pchają się
na nas w autobusie i jeszcze
na dodatek chcą. żeby skasować im bilet.
Na zwierzęta też nadal
psioczymy, bo zwykły zała
twiać się na klatce schodowej.
Każdy by wolał, żeby przestały po prostu sikać na korytarz,
niż żeby raz do roku gadały
jak człowiek.
Ale póki co, przed nami
trzy dni świątecznego odpoczynku od chamstwa, ludzkiej
zgryźliwości i zawiści. Spró-

młodości, dzieciństwa.

--

John R . R. Tolkien .,Drzewo i liść o r az M ythopoeia ".
Przekł. z ang. J. Kokot, M .
O barski, K. Sokołowski.
Wyd. 1, Poznań 1994, Zysk
i S-ka Wydawnictwo, 112 s.
.,Czerwony Kapturek to była moja pierwsza miłość. Czułem. że gdybym mógł poślu 
bić Czerwonego Kapturka,
żyłb) m w doskonałym, blo-

Td(kieM
DRZEWO I LIŚĆ
MY'/1 !Oi'Ol:Jr\

ny, ale uczciwy sposób. baśr\
konfrontuje dziecko z podstawowymi problemami życia.
Jednak baśnie nic są jedynie dla dzieci - gdyby tak było. ich świat k.ończyłby się
w lasach zamieszkałych przez
krasnoludki. czarownice, sierotki i piękne królewny.
A tymczasem Tolkien w swoim eseju wspomina o baśnio
wości .. ~1akbeta". ,.Alicji
w krainie czarów"', opov,,ie ściach o rycerzach Okrągłego
Stołu, skandvnawskich sagach
i literaturze fantasv. ŁącZ\'; baśnie z mitologią i religią. iolklorcm i faktami historycznym i. magią i science fiction.
To odlegle i bliskie paralele
nic zdziwią nikol!o, kto zna
Tolk.iena jako a~tora przcpięk.nych utworów- .. Hobbita"'. trylogii .,\\'ładca Pierście
ni" i „Prz:,gó<l Toma 8obad1-

v.. miej.,;cu? I wozi 1i oJa
Szmu!-Sender stoi u· miej.~cu.
1 czcif!odny Zu.rn1an Krnv.·iec.
l twój ojciec. kamieniarz Efraim ... I naczelnik policji pov.. i.1towej. N,iczdniJ... nie pozwoli, żeby nim krrcono bez
potrzeb_,.
Tylko g!upot.1 stoi
H miej.ffu Stoi i próbuje
przc'sfonić słońce.

Wydawałoby

si,, że po
Singera. Rotha
i Stryjkowskiego . trudno jest
napisać coś nowego o niezv. yhiążkach

la" ! krórc "ntt calvm .~wiech

I

\

szczęściu." Ta wypowiedź Karola Did,cnsa jest
śv. iaucctv,em. źe podobnie

gim

jak niezliczona rzesza dzieci
wszvstkich czasów na całvm
Ś\\ iĆcie. także ludzie dorÓ~li
pozostają czi;sto przez cale
życie pod przemożnym urokiem baśni. I nic dZiwnego.
Przecież to właśnie baśnie
pierwsze pozwalają dzieciom
zrozumieć świat. który je otacza. oraz wykształcić pewne
wwrcc zachowań. To właśnie
one przekazują prawdy J: tórc
akceptujemy przez cale życie:
szczęście dosti;pnc jest dla
każdego. lecz tylko wtedy,
gdy się potrafi na nic zasłu
żyć. Jeśli człowiek okaże się

zbyt leniwy, bojaźliwy czy
małego serca - wówczas czeka
go zła. jałowa egzystencja.
\V taki oto, może uproszczo-

stały się ju;, obiektem. kultu.
Zwolennicy i v.ielbicielc
Tolkiena cfc1'.tov. ny esej
o istocie i wartościach baśni
przecz~ tają z przyj.:mnością.
Ci, któr7y baśnie uwaiają za
bezwartościowe i okrutne pow i n n i również tę książkę
przeczytać. ~1oże wówczas
zmienią zdanie?
Grigorij Kanowicz ,,Koziołek za dwa grosze". Przekł .
z ros. A. Bogdański. Wyd. I,
Sejny 1994, wydaw. Fundacja
,,Pogranicre", 620 s.

- Co to jest slońce 9
- Sl01ice to piec Pana Bop.a.
- Je.~Ii słońce jest piecem
Pana Boga, to Jfae7ego pali
w nim 11"i1,'ccj 11· Jecie. aniżeli
11· zimie?
- To bardzo proste. W lecie

Jrzev.-o jc.,r suche i /arn iej jest
je przywozie'.

- SI01ica. rebe. nic mzpa/J.
si1,· drzewem. Slmicc to ognista kula. ciało niebieskie. Doniepo obrnca się Ziemia.
- Jakże:: ona. mój ty 111:JdraJo. sir obraca, kieJy ja .,tojr;
okoła

Żydów zamieszkujących ws•,

i miastec1ka w okolicach Wił
na, w czasie dramatycznyd
wydarzeń rozgrywających s1,
na pr1.elornie XIX i XX wie
ku. Wilno - ,.miasto ludL
sprawiedliwych. v. i~ickó\l
i nar1.cc1.onych·· to miejsce
gdzie autor .. Kozmłka za dw.
grosze" spQdzil niemal cale
swoje życie (dopiero w~
wrześniu 1993 roku sześć
dzicsięciopii;cioletni pisarz
wyemigrował do Izraela).
Gdvbv Kanowicz t\\,orz\
w inn~·n; języku niż ros) jsl
(na przyk.lad w jidisz lub pe
angielsku), byłby niemal stu
procentowym kandydatem de
literackiej :-.:agrody Nobla tv. icrdzą niektórzy kl) tycy.
Dotychczas wydane w Pr
sce powieści Grigorija Kan<'
wie n przdoż;, I ~wictny tł.
ma,·z. Alek ,amlcr Rol!dansl.:
zmarły w \t\CWiu tego róku
Z naJzicJą, 1 :Ż.1l' znajdzie się
translator. który z rbwną macstri4 przclojy pozosralc-. nic
tnanc nam jesZL-:rc utwory aurora .. ~ozio/J..a za Jv..1 grr,szc". bi;iż/..,; rę polecam.

AliCJa ,\ lorze
l'mwersyecw A',ięgam,a ,. Literku"
kl) m. wyjątkowym w swym
pięknie ko,mosie społeczno

Konkurs

do nas kartkę z pozdrowieniami - może wvlosuw środkowo
wschodniej Europie. Tymcza- jcsz jedną z przedstawionych
dzisiaj książek. Koniecznie
sem Grigorij Kanowicz przedstawia nam żydowski świat z dopiskiem „Lektury na'
weekend"'. Już za dwa tygoz przełomu w ie ków - pełen
dnie możesz mieć je na swojej
mądrości i dobra. niepowtarzalny i fascynujący - z przej- póke.
mując~ m autentyzmem. Jego
Książkę Guy Bretona .Sautwory znane są już polskim poleon i kobiety'" wylosował
czytelnikom: w latach osiemKarol Nitka z Gdvni. natodziesiątych wydano „Świece
miast „Opowiadania 1990na wietrze" oraz „Łzy i modli1993" Sławomira \lrożka
twy głupców" ... Koziołek za
przypadły \1onice Tatar z Sodwa grosze'' to kolejna popotu . Nagrody można odbiewieść przetłumaczona na ję
rać w pok. 331 lub sekretariazyk polski. Jej autor uważa ją cie naszej redakcji. Książka tł
za najlepszą z dotychclas nanajlepszy prezent pod choin
pisanych. Jest ona wielką sagą
kt;.
Przyślij

ści źydow,kiej

'

Kochany Mi kołaju

• • •

Szanowny Pan: Święty Mikołaj. Miejscowo$Ć: Niebo nr 1. Poczta: Niebo. Do rąk J nichiari,kkh wyrobów r, 1.:e,zy ze znajowłasnych!

Co roku adresujemy tę

prośbę

po staremu, bo wiemy, i e dojdzie I to w terminie..

Kto 111c kocha świ,tego l\.1ikn!Jja? A to
taki zapracowany święty. I niezwykły .
Choć biskupem został przez przypadek jak piv.c w swym „Kalendarzu Pobk.im"
Józef Slczypka - a ponadto chciano go kiedyś ukarać pozbawii:niem sakry. on właśnic duglqda teraz ksii;ży i mnichów. Nic
napbal nie nigdy - a ma pod swoj:1 opieką
litcrat11w . ksi tó patTOlll"111 żcglaoy. panien b.:z posagu i (iczywi-.cic dt.icci.

Ten świ,ty strzci.c i przed wilbmi:
w Jawnej Polsce chłopi prLynosili mu z te
go powodu do ko~ciolów d1.iękczynnc
wie1iL'e z Inn i konopi, nic 1.apominaj:1e
i o ofiarach 7 kur i baranów. Podobno wilki
zbierały się właśnie w d1ic1\ świętego Mi
kolaja i „debatowały" nad podziałem
swych przyszłych zdobyczy - podaje J.
SzC7ypka. Składano więc te dary biskupowi, aby pami.;tal o obronie trzody i pasterzy.
Wszędzie lubiano biskupa z dalekiej
Myry i opowiadano o nim liczne i pii;knc
legendy. Że przynosi! po kryjomu złote
bryły dziewcz,;tom, aby miały co na posag,
że wytrącał katu miecz z dłoni i uwalnia!
skazańców, ratował okręty podczas burzy,
własnymi rękami wyciągając je z topieli al bo po prostu roznosił dzieciom miodowe
placuszki.

I choć dziś nic składamy JUŻ śwrętcmt.
J\likolajowi nni wic1irów. ani ofiar - to bar
dzo, bardzo lubimy go tak samo jak prnd
laty. Dobrodusznego, jaki.c hojnego świętego.
.
l
.. Przcw,11111c zjawia sii;- w ów wieczór.
gdy naj111lodsi wrt;cz ;rastygają w gr;,cczności i godDJ sic; nawet na nicpotrzchne my
cie US/.U. Albo przychod1i nicwiu,.ialnic
11'.1q, gdy mały ludek. rói.ov. ieje w obj',' l·1arh l\lorfeuva. śni;1c oczywiście O podarunkach".
Takt} ka tych wi,yt 1.:i. jest róina . Ale
1.aws1c 111ila. Prawda, i.c thistawali~my
czasem jego c,.cigudn:1 !.iską przez plecy
(a pami.;:ć o nast.ych uczynkadi ma doskonalą). gdy nic móg,1 już znicsć naszych
grzcs,ków. Musieliśmy wtedy przysięgać,
że już nigdy to sit; nic powtórzy. Wiadomo
jednak. :i.c zaws1.c potem machał wyronimiale ręką na ten CZ) inny nasz wybryk
i zawsze przychodzi! z potę 7 nym workiem
wspaniałości. Aby po krótkim egzaminie
wręczyć nam to, czego najbardziej pragnęliśmy. l ciekawe - że też Mikołaj nigdy się
tu nie mylił.
J
Przychodził ze swymi czekoladkami,
lalkami, misiami, książeczkami, strzelbami, klockami. ,.Ale że nieraz niezmierna
szczodrość pcha go ku wydatkom już tu na
ziemi, bez trudu rozpoznawaliśmy wśród
I

mych sklepików. a n.met jabłka t'ZY orzechy z nas?ych sadów".
I tak byto przez •.>,icki: Sw1i;1y l\11ko!JJ
obdarnwywał coraz to nowe pokolenia_
Wt;dro.w al ze swym pt;Lltym v.:nrki.:11\
w. dawneJ Pol,cc w as:_ści<' dwóch anioł·
k.ow oraz krzL·p~1cgo dz~a<lka wyrnac1one·
go do "'."od1en1a na lanruchu diahla. To
gronu J~1z od rana samcg? obchodziło
wszystk1e_domy, by us1.cz~sl1w1c d,1-1~tw~
pmlarkam1. Dnecr l~JtP,1aly udm;rn1ac pacicn luh odpo:" 1auac na py1.1'.1':'. z katcch1·
z~nu. Gdy k.10s oblał „cg,arrnn -dosta\\a
rn,gQ.
Zawsze in!ryg(rn at~ d11cc1 dług~, sn:br,
11~ hrnd_a l\hk.olap. 7 waty,,~, s111cgu
.._św_1aty.1 ~1} koł:1 ~on~d<,111 tne~c - ma~ 1a
li n,e!!;dys Ru,11u, kiedy z n1cha leu.li}
płat~i '1llcgu. . .
~7as_y s1, zm1ently, ~·srystko wyda1c s1,;:
hyc takie rac.101'.alnc. a JL'dnak ta\~s/f.' taku:
samo _wzrnszem_e wywoh1Je wsqn·czka, na
!WOJCJ pac,~c, Jabłko. krc<lk1,_ oy ~h,,cb}
JCdc~1 mały zt:łmerzyk z ołowiu, ~tor.e pll·
traf1_ą nam się długo przypomm_ac. Bo
tchmc z mch zapach naszego. dz1ecmstwa
Koc_h'.111)'. M~kolaJu! .M?ze narn. dorosłym, JUz rnc me. przy111es1esz. Tyle znasz
naszych grze~tkow. podrosłych, zcstarza
łych I z?:ucn10nych ·:na szk.aradnc grze·
chactwa . Lecz_ prosimy, me zapommaJ
? 1;aszyc?, mllusmsk1ch, lepszych 1 ,.zasłu
zenszych ···
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Ten album stał się naiprawdzlwszą fonograficzną sensacją 1994 roku, Ro:uzedł się
w milionowym nakładzie i z r6wnym zapałem słuchalą go tny pokolenia. Znalazło się na
nim 56 nie publlkowanych dotąd piosenek, które słynni Beatlesi w początkach lat 60,
wykonywall w czasie pogram6w radia BBC. Dla słuchaczy w okolicach pięćdziesiątki to
powr6t do magicznego „soundun własne! młodości, Dla współczesnych nastolatk6w
pnesyconych elektronicznym, a beznamiętnym bnmlenlem muzyki, to odkrycie, łe taka
muzyka w og61e kiedyś Istniała.
Ta kolekcja to przypomnicn ic naprawd,; minionej ery.
Uświadamia nam, jal,. szybko
u schyll,.u XX wieku 1.rnicniaj,1
się mody i j;tk gwałtownie ewoluuje muzyka dzi..-ki prt.yswojeniu zdobyczy techniki. Wszak
na plyck „Live at BBC" znalazły się utwory z czasów, gdy
Liverpool był oddalony od Londynu o sześć godzin ja1dy najszybszym środkiem lokomocji;
gdy nie było jeszcze poci,Jgów
elektrycznych, a z kominów parowozów wydobywały się kłę
by pary. Nic było jeszcze b,ITÓw
szybkiej obsługi z sakramentalnymi ,.fish and chips" na wynos. I - choć dla Brytyjczyków
to dziś wprost nie do wyobrafon i a - nie było też tygodnika
„Sun", a czarno-biała telewizja
stanowiła nie lada rarytas.
Między marcem 1962 roku
a czerwcem 1965

słynna

czwórka
z Liverpoolu

na falach BBC wystqpila aż
52 razy. W latach 1962 - 1963
Beatlesi nie byli jeszcze tak
znani. jak miało się to siać potem. Prawdę mówiąc w tamtym
czasie jeszcze rzadko kto o nich
słyszał. Dlatego też w zasadzie
można mówić o wielkim szczi;:ściu, i.e taśmy z tamtego okresu
w ogóle się zachowały. Z powodzeniem można sobie wyobrazić całkiem inny scenariusz
zdarzeń. Taki, w którym koneserzy i zwykli połykacze muzyki, wychwalający pod niebiosa
tę nie tak dawno opublikowaną
płytę, nie mieliby po prostu
czego wvchwalać.
\lv tef odległej

epoce pociągów
parowych i radia
zemuzycznego w programie ogólnokrajowym w Anglii
wcale nie były czymś zwykłym. Mimo dość powszechnego głodu rock'n rolla wśród
najmłodszego pokolenia radiosłuchaczy dyrektorzy BBC nicwystępy młodzieżowego

społu

zb)t ~·hrrnym oJ..icm (i uchem!
'Qatn1\i (słuchali) na „muzycz-

ehcesy na antenie". Tak
'I. ogóle to b.> ly tylko trzy programy ogólnobrytyjskie, z których tylko na jednym (tzw.
,,lekkim") zezwalano na bardziej rześkie rytmy. kh stopień
rześkofri też był zresztą niezbyt zaawansowany. W grę
wchodził co najwyżej Elvis, albo Buddy Holly. o kimś innym
w ogóle nie mogło być mowy .
Gdyby w tamtej epoce istniała
Metallica. nikt by jej nie wypuści! w eter. Toteż nic dziwnego,
że pocieszeniem może być fakt,
iż w onym czasie o hard rocku
nikomu jeszcze się nie śniło.
11e

Ili/~ rtlIli

I I

home video

To, by Beatlesów jakoś
do BBC, było genialnym pomysłem (zresztą jednym
z wiciu) ich menedżera, Briana
Epsteina. Jego fot (wtedy, co
taki.c znamienne, pisano jeszcze
listy, nic telefonowano) trałil na
biurko rządzącego programem
młodzieżowym Petera Pilbcama.
· Mieliśmy wtedy wicie
bzdurnych propozycji. które po
pierwszym przesłuchaniu nieodmiennie trafiały do kosza wspomina Pilheam. - Przypadek
Beatlesów był jednak całkowicie
nietypowy - mimo wielu niedoróbek brzmieli całkiem inaczej,
momentami - rewelacyjnie. Wtedy wydawało mi się. że będą
ewoluować w kiernnku country.
To prawda, że się pomyliłem.
Nie pomyliłem się jednak, że bę
dą kiedyś bardzo. bardzo sławni.
,,wkręcić"

Pierwszy raz
na antenie BBC
Beatlesi zagrali 7 marca 1962
roku. Lennon śpiewał „Memphis. Tennessee" i „PJease, Mr
Po~tman "; !\1cCartnev wtórow·ał
mu hitem Rova Orb(~ona „Dream Baby". J\.tialo to miejsce na
siedem miesięcy przed wypuszczeniem na rynek przełomowe
go „Love !\te Do" firmy Parlophone. W zespole był jeszcze
Pete Best, a na nagranie w radiu
cala czwórka przy'szla w starannie odprasowanych garniturach.
Potem, w czasie następnych sesji. trzymali się tej samej konwencji, którą jeszcze później
przenieśli na scenę.
W tymi.e 1962 roku w BBC
wystqpili jeszcze trzykrotnie,
podobno za każdym razem urywały się telefony od słuchaczy.
Niestety, z żadnej z tych audycji nie zachowały się nagrania.
Że było wspaniale i genialnie,
musimy uwierzyć na słowo.
Konkretne dowody na ten temat mamy dopiero z 1963 roku. Co sobotę, między dziesiątą
rano a dwunastą „Old J\.fate" ..Staruszek" Brian Matthew prezentowa! na antenie muzyczne spektrom poczynając od
TetT) Lighcfo,)ta. poprzez !','ew

Orleam Jazzmen, a kończąc na
Eddiem Cochranie. Liczba ~łu
chaczy w porywach ~ięgała
dziesięciu milionów, co w epoce pociągów parowych było audytorium wprost niewyobrażal
nym. A liczba ta ulegała podwojeniu, jeśli progrnm był retransmitowany przez General
Overseas Service i dociera! aż
do Stanów Zjednocznych.
W tym cyklu Beatlesi wystąpili dziesięć razy. Z producerem programu Bernie Andrewsem i prezenterem Brianem l\1atthewe'm z łatwością
znależli wspólny język i nadawali na jednej częstotliwości.

Gitary i perkusja wprost
paliły im się w rękach.
W trzy i pól godziny, które
ohecnie niektórym kapelom sq
potrzebne tylko po to, by nastroić perkusję, oni potrafili nagrać całych pięć kawałków.

Ich kariera stopniowo nabierała nszałamiaj:1ccj prędkości.

Występowali

w wielu konkursach i koncertach, starczy wymienić takie jak: ,.The Talent
Spot", ,,Easy Beat", ,,Swimming Sound '63" , ,,Side by Side" i ,.Saturday Club". W koń
cu zaowocowało to propozycją
BBC, by od lata tego roku Beatlesi raz w tygodniu zaczęli
nadawać swój własny pogram
muzyczny. Rock na antenie mimo wielu oporów i protestów
- z wolna zyskiwał sobie prawo
bytu. Audycja emitowana była
we wtorki o znakomitej porze five o'oclock. Prezenterem był
Rodney Burke. W tamtym
okresie wielu słuchaczy było
skłonnych przypuszczać, że jest
on piątym członkiem zespołu.
Dla wielu grup taka intesywność pracy - co tydzień pięć nowych utworów! · byłaby zabójstwem. W ich przypadku stało
się jednak na odwrót. Ogromne
ciśnienie sprzyjało ich rozwojowi, a częste antenowe wystę
py pozwoliły na ukształtowanie
sympatii i smaku coraz więk
szej liczby fanów. W tym czasie powstało ...

właśnie

szy udostępniono je
w albumie „Live at the BBC".
Dziś utwory te pomagają
bezbłędnie rozpoznać źródła

beatlesowskich inspiracji.
Chuck Berry, Carl Perkins, Little Richard i Elvis Presley - to
nazwiska najsławniejsze. Inne.
po tylu latach, nic już przecięt
nemu połykaczowi muzyki dziś
nie mówią. Ze szczególnym
upodobaniem Beatksi pov.racal i do takich tytułów jak.·
,,A Taste of Honey", ,,TilJ There Was You'', .,Honeymoon
Song", czy „I Just Don 't Understand". W ich popularności
została przekroczona pewna
masa krytyczna. W prasie - nie
tylko zresztą mużycznej - coraz
częściej zaczęło się pojawiać
określenie „beatlemania''. Uko-

ronowaniem tego wszystkiego
stała się ich podróż do USA
w roku następnym. Wtedy też
wielu sceptyków po raz pierwszy zaczęło poważnie brać sło
wa Briana Epsteina. który z typową dla siebie skromnością
wszem i wobec ogłasza!, że li-

tak niebezpieczna
i brzemienna w skutki ...
Dalecy krewni osiedli
przed laty gdzi eś w Luizjanie.
Diana nie poznała tych ludzi
osobiście. a jedynie z rodzinnych fotografii . Zupełnie nie
wie więc, kogo spotka na
miejscu. a podróż w odludny
zakątek, do którego nikt n ie
chce z nimi płynąć, budz i
pewne obawy. Sytuacja wydaje się jeszcze dramatyczniejsza, gdy docierają na
miejsce. Ludzie, których tam
spotykają wydają się być z innej epoki, a miejsce gdzie ży 
ł ją jakby nigdy nie zetknęło się
z cywilizacją. Nie ma tu prą
du, żadnych urządzeń technicznych. Panujące zaś zwyczaje przywodzą na myśl fil.
my grozy. Z centralnej ściany
dziennego pokoju przeszywa
groźnym spojrzeniem zmarły
przed laty ojciec. Za st ołem
stoi pusty fotel, z którego
zmarły przekazuje swą wolę.
Co może je spotkać?
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inni zabiegali o ich

przywyknąć

względy.
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Roman Warszewski

pod adresem naszej redakcji
z dopiskiem „WIDEOHIT" · 1
Kartka weźmie udział w losowaniu, którego wynik podamy już za dwa tygodnie.
Kasetę z fil mem „Naga
bro11 33 1/3" wyl osowała Elż
bieta Olszak z Elbląga . Moż
na ją odebrać w pok. 202 naszej redakcji. Miłego oglądu!
Nagrodę funduje hurtownia
ARTICA (Gdańsk Wrzeszcz,
Matejki 6) oferująca ponad
2000 filmów polskich i zagranicznych .
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szych standardów technicmych
wytwórni EMI Records.
Opracowując album „Live at
the BBC", posłużono się
wszystkimi znanymi obecnie
sztuczkami technicznymi. Dzię
ki temu bezbłędnie udało się
przerzucić pomost między muzyczną przeszłością i rockową
tcraźniejswścią. Płyty, nie tracąc nic ze swego uroku i odmienności. wcale nie brzmią archaicznie ... Dźwiękowy ręko
pis'' z zamierzchłej epoki kolei
parowych jest ozdobą dosłownie
każdej fonograficznej kolekcji.

Od pażdziernika l 963 roku
do czerwca 1965 w BBC odbyło się tylko piętnaście ich sesji
nagraniowych. W czasach gdy
nikomu jeszcze nie przyszło do
głowy, że w ogóle może istnieć
takie urządzenie jak faks. biuro
Epsteina zasypywane było telegramami w rodzaju: ,,Proszę,
zadzwoń do mnie, jak tylko bę
dziesz miał 45 sekund przerwy". Rezultatem jednej z takich inwokacji była zgoda menedżera na słynny wieczór radiowy zatytułowany „The Beatles Invite You To Takc A Ticket To Ride··. Mimo wielkiego

o

Jo o 1,1,iclc

Konkurs
Kase tę „Cisi ludzie" możesz mieć na wł asność. Wytnij zdjęcie o kładki filmu wydrukowane wyżej, naklej je
na kartkę pocztową i wyśl ij

~~~~~~~~~

sukcesu tej audycji oraz solennych zapewnień, że w przyszło
ści wyrazi on jeszcze zgodę na
wiele podobnych koncertów,
w rzeczywi~tości by! to ostatni
wysti;:p Beatlesów w BBC. Jako
wytłumaczenie ich nieobecności podawano odtąd okoliczność, że osprzęt elektroniczny
tej firmy przestał satysfakcj onować zespól. ktc\ry zdążył już

verpoolska czwórka w historii
muzyki okaże się ważniejsza
niż sam ,.Król" - Elvis Presley.
Jak łatwo sii;: domyślić, od
tego momentu częstotliwość
występów Beatlesów na falach
BBC zaczęła się gwałtuwnie
zmniejszać. Teraz to nie im za.
kżalo na popularności i promocji. lecz

Colosseum

Nie zapomniał o nas przed :;więtami Jarek Tylicki. szef Agencji Muzycznej „COLOSSEUM"
z Gdyni - przekazując wraz ze świąteczno-noworocznymi żyucniami dla wszystkich fanów naszej topowej kolumny trz;y warte grzechu upominki pod wesołą muzyczną choinkę. A jak święta
i upominki, to oczywiście razem z nieśmiertelną grupą The Beatles! Takoż i zabawę świąteczną
musimy ogłosić. W co się bawimy? Jako się rzekło, upominki są trzy. Jakie? Proszę: podwójny
krążek CD The Beatles ,,Live at the BBC' · to prezent najsmaczniejszy (ho, ho. hooo! ! I); ale też
nie ustępują mu w smaku dwie kolejne płytki: 'The Beatles „Yellow Submarine" (najważniejsza
łódź podwodna wszechcza,ów !) oraz solowy krążek George Harrisona „Cloud nine" t Ech. stary.
dobry rock'n roll ... Dobry jak święta Bożego Narodzenia.
No to zapyrnjmy Was tylko o daty narodzin słynnej czwórki z Liverpoolu i datę t ragicznej
smierci Johna Lennona. Jeśli do odpowiedzi na to pytanie dokleisz na kartce pocztowej wycięty
powyżej znak „COLOSSEUM". ślij ją pod adresem naszej redakcji z dopiskiem ,.BEATLES''!
!vloże właśnie Twoja kartka trafi w losowaniu na jedną z tych trzech płytek Ale o tym dowiecie
się 7 stycznia
Wszystkiego co dobre, ciepłe i serdeczne - dla Was, Waszych rodzin i domostw - od topowych
pracusiów. I od Was razem z nami - dla przyjaciół z „COLOSSEUM" Obyśmy zdrowi byli

p nko ego ene a

Rok 1994 nieuchronnie zbliża się do końca. Lada dzień łamy muzycznych gazet zapełnią się
plebiscytami, podsumowaniami, rankingami. Na pewno padnie pytanie: czym mijające 12
miesięcy zapisze się w historii rocka? Czy zostawi po sobie lakiś nowy trend, kierunek lub
choćby modę? A może minął koleiny rok chaosu, w oczekiwaniu na rockowe objawienie,
na rewolucję muzyczną na miarę psychodelii lat 60.? Każdy, kto w miarę uwainie śledził
wydarzenia świata muzycznego A,D, 1994, znajdzie pewnie własną odpowledi. Ofensywa
nowojorskiej sceny hardcoreowel, ekspansja techno, błyskotliwe sukcesy komercyjne
formacll rapowych ••• To wszystko niewątpliwie waine zjawiska ostatnich miesięcy. Dla mnie
jednak odpowiedi moie być tylko jedna: 1994 • to powrót do ducha punk rocka!
łączy

takie kapele, jak
Green Day, Offspring. Jawbreaker. Unwound.
The Smoking Popes, Joeyfat
i brytyjskie: S.M.A.S.H .. Thcse
Animal Men, Shed Seven. Elast ica, Echobelly czy Compulsion'l Po pierwsze, o wszystkich
tych wykonawcach usłyszeli
śmy po raz pierwszy w mijają
cym roku. Po drngie, słuchając
ich muzyki uparcie przypominały się nam klimaty z przełomu
lat 70. i 80 ... Wreszcie po trzecie, przy wszystkich wymienionych grupach powracało słowo
,,PUNK".
Angielska krytyka wymyśli-•
la dla nich scenę New Wave Of
The New Wave. Amerykańscy
dz.iennikarze piszą o New Yank
Punk Explosion. Sami muzycy
ucinają zapędy pismaków: ,.Po
prostu gramy rock'n'rolla,
O.K.?" O.K. 2-3-mimttowe kaBrudne, gitarowe
wałki.
brzmienie. Proste do przesady
melodie, oparte o kilka podstawowych chwytów. Żadnych solówek. Do tego wykrzykiwany
wokal i teksty nie stroniące od
słów, których z pewnością nie
znajdziemy w słownikach.
A wszystko przeniknięte duchem buntu i arogancji.
Co

amerykańskie:

Ba anga w „Żaku"
miętacie tę szajbę

(osus.)

(ap)

że będzie

Pewnie byliście już przekonani, że zapomnieliśmy o życzeniach świątecznych i upominkach
pod choinko; dla wszystkich kinofanomanów naszej topowej kolumny? Hola! Paczki już pięknie
przygotowane. ITI Home Video nie zapomina o swoich pr:lyjaciołach ! Zycząc w~zystkirn topowym Czytelnikom wielu świątecznych wrażeń i najlepszych filmów przez cały nadchodzący
rok 1995, proponujemy Wam wspólną zgadywankę z upominkami na kasetach wideo. Pod naszą filmową choinkę kładziemy trzy sympatyczne tytuły: ,.Beethoven 2", czyli poznaj psa o jakim każdy z nas marzy; ,.Sklep z potworkami", które przybyły z kosmosu, aby na ziemi poszukać żywych maskotek oraz ,,Drużyna asów" - świat amerykańskiej koszykówki z Nickiem Nolte
na czele! Oto wyzwanie dla miłośników czwartego wymiaru!
Nasza wspólna zabawa będzie polegała na tym, iż oczekujemy od Was propozyCJi pełnego
odczytania skrótu literowego: ,.ITI", któf)'. wi~nieje na wszystk~cl1 k~setach czekaJących pod fil~
mową choinką. Chvba. że ktoś będzie wiedział. skąd te trzy literki faktyczme się W7Jęly. llez
uciechy na święta! 'Jeszcze tylko dokleicie na karteczce, obok s"'.'ojej odI?o\~iedzi. v.:ycięty p_owyżej znak ,JTT" i już możecie wrsyłać ją p_od adresem naszeJ,, rcd~CJ1, zeb)'. wztęla u_dz1~!
w losowaniu upominków. Koniecznie z dopiskiem •.ITI z chom ką ! Juz w styczmu dow1cc1e się
o tym. kto wyciągnie spod niej coś dla siebie.
Do Siego - filmowego dla wszystkich, tam i tu!

z ubiegłego roku? Teraz to samo. W trakcie trzeciej już edycji „swobodnych
lotów" odbędą się otwarte konkursy i turnieje,
w których możesz zaistnieć i Ty, niezależnie od
pici, wieku, owłosienia, ilo§ci piegów etc. itd.
A będą to: IV ODJAZDOWY POKAZ MODY
dla miast i wsi ... i dla urody, TURNIEJ DJ'ów
dla wszystkich i zwariowanych, a także dla normalnych jockey' ów, TURNIEJE BAJERANTÓW-NARRATORÓW oraz wszystkich potworów, a na koniec pól słoika NAGRÓD TANECZNYCH od Konika! Tak. bo to właśnie ON
- Paweł KONJO Konnak zatańczy z NAJPIĘK
NIĘJSZĄ! ! !

Znakomity film Andrieja
w znakomitej obsadzie: Jill Clayburgh,
Ba~bara Hershey. Dramatyczne wydarzenia rozgrywające
się wśród mokradeł Luizjany
tchną niesamowitością, przenoszq w zupełn ie inny świat,
wzruszają i ... uczą.

Konczałowski ego,

interesująca, że odbywać ją
będzie w poszukiwaniu wła
snych korzeni. Planując ją.
nie może jednak przewidzieć,

pięćdziesiąt sześć
nowych kawałków,
z których aż dwadzieścia
pięć nigdy nie znalazło się na
żadnej ich płycie. Po raz pierw-

ludzie ''

Diana jest dziennikarką,
ma dorastającą córk<;:. Praca
zawodowa bardzo ją absorbuje i niewiele czasu pozostawia
na życie rodzinne. Stosunki
z córką nie układają się najlepiej:, a ciągły brak czasu konflikt pogłębia. Niepokój matki
o córkę wzrasta, gdy odkrywa
przypadkowo, że bierze narkotyki i spotyka się ze starszym mę.i:czyzną. Aby zerwać
ten niebezpieczny związek
proponuje wspólny wyjazd.
Nadarza się okazja, gdyż musi wyjechać zbierać materiały
do nowego artykułu. Wyprawa wydaje się tym bardziej

kładzie nam
pod choinkę

Zostały już tylko - i aż - trzy dni świąt... Wi~domo wszyscy spędzimy je we własnych, wyc1szony~h na ten czas domach. A potem? _Pięć dn!
luzu - i Sylwester. Czy mamy przespac te p1ęc
wolnych od niedzielnej szkółki dni? _Dalej, jazda! W poświąteczny czwartek w gdansk1m. Klubie Studentów „Zak" o godz. 20 zacznie s ię
ostatni w tym roku taki fajerwerk - jego pierwszą gwiazdą będzie (dawno j_ui. tutaj ni~ ogląda~
na) kapela ILLUSION! Moze warto s1i;: z nimi
spotkać? Na dobrą wróżbę. A potem to już
BLINDHBAD, FIRB I ENTERPRICE! Jak:
przystawka. danie, klient i zakąska. He! .
Poczekajcie ... Bo 7 stycznia szyku.Je si,; nam
kolejna ,.DOGRYWKA Z SYLWESTRA"! fa-
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W sumie nic nowego. Więc
o co tyle krzyku?
Ano, okazało się. że w roku
1994 taki powrót do ,.punkowych źródeł" nosi charakter
malej rewolucji. Po tych
wszystkich zastępach muzycznych innowatorów, eksperymentujących z kolejnymi, .,odjechanymi" pomysłami: po setkach zblazowanych rockmenów o mesjanistycznych ambicjach (,,uwaga! zaraz zbawię
świat!") oraz cynicznych wyrobników, kombinujących tylko, jak wleźć nam do portfela;
postawa typu .,chcę zagrać czadowy kawałek i mam gdzieś.
co ktoś o tym myśli" jest na
światowym rynku paradoksalnie czymś, co już zdążyliśmy
zapomnieć. Młode kapele, które nie chcą nikogo udawać ani
nie myślą bez przerwy o gu~tach potencjalnych fanów, stały się w naszych czasach towarem deficytowym.
Co ciekawe. obecna „nowe
fala" jest nurtem bardzo zróżni
cowanym wewnętrznie i dalekim od niebezpieczeństwa
schematyzmu, które zżarło
„starego" punk rocka. Nikt nic
pomyli Offspring z Elastiką.
Green Day z Shed Seven, ani

S.M.A.S.H. z Echobclly. To
daje nadzieje, że młoda, postpunkowa awangarda będzie
czymś więcej, niż tylko sezonową modą. Zwiększa także

inspiracji kolejnych debiutantów (już dziś radzę naszym rodzimym rockowcom zaopatrzyć się w płyty
wymienionych zespołów).
Oczyw i ście, machina rynku
komercyjnego nie da młodym
punkowcom wytchnienia. Business is business. Bunt można
też świetnie sprzedać (wie coś
o tym Malcolm McLaren),
a brak image'u może być również. imagem. Trudno przewidzieć, jak muzycy z Green Day
lub Shed Sevcn zniosą wielkie
pieniądze, histerię fanów
i zdjęcia na ok ł adkach czoło
wych magazynów branżowych.
Ale bez względu na dalszy ciąg
ich historii, sprawiedliwie
przyznajmy, że dzięki wykonawcom tego nurtu przypomnieliśmy sobie. iż u podstaw
rock'n'rolla leżały kiedyś bunt,
ekspresja i bezkompromisomożliwości

wość właściwa młodości.

Jak dla mnie, to bardzo dużo.

Mikołaj Gładysz

Rick Witter z Shed Seven

Fot . .,New Musical Express·•

Ważniejsze płyty ,.nowych punkowców":

Echobelly - ,,Everyonc's Got One'' (Fauve)
Green Day - ,,Dookie'' (Reprise)
These Animal Men· ,.(Come On Join) The Hi gh Society" (Hi-Rise)
S.M.A.S.H. - ,,Self Abused" (Virgin)
Shed Seven - ,,Change Giver" (Polydor)
Offspring - ,,Smash" (Epitaph)
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Wszystkim P.T. Czytelniczkom Salo11u Alicji"
zokazji świąt najserdeczniej życzymy,
by spełniały się ich marzenia i pragnienia,
i by uśmiech zawsze zdobił ich twarze!

--

11

zmo

Podobno S:n, który przyśnimy w wigilijną no<.: ,jest snem proroczym. Podobno wyrażo
ne podczas dzielenia się opłatkiem życzenia. prawdziwi..: szcterc i serdeczne. mają mot speł
niania się, oczywiście pod pewnymi warunkami: jeśli rzeczywiście nie k[)je się za nimi odrobina żalu, prctensji,jdli nie są tylko zwyczajową fonnulą ...bo tak wypada mówił'''. Jeśli
miałyby taką moc - a na pewno zdarzają się i szczere. i serdeczne jakże_ bylibyśmy zdrowi, młodzi i szczęśliwi ... Aż nic wydaje się to
mozhwe. Widać zawsze na dnie naszych myśli, uczuć, kryje się
Jakaś odrobina żalu, pretensji. jakaś nic najlepsza myśl. którą :
oezywiśóc nie w tej podniosłej d1wili! - posyłaliśmy kiedyś ad•
resatowi naszych „najlepszych" życzc11.
Niewiarygodne? Mo:i'e, ale jeśli przyjął', że myśli nas1.e mają
moc sprawczą przynajmniej w odniesieniu do nas samych. to... f
Strach pomyśleć właśnie, ile sami sobie potrarimy wyrz.1d1ić f
szkód.
Kryje się za naszymi myślami jakaś nic do ko1ica odkryta tajemnica.jakaś siła: zagadka. którą próbowali ro7\vikłać filozofowie i każdy zwykły zjadacz chkba, któremu nieobca jest refleksja nad własną kondycją. Każdy. kto od czasu do c1.asu
zadaje sobie pytanie „jak żyć na tym najlepszym ze światów"
I który boryka się z tym pytaniem na ogól kilka dLicsi,itków
lat.
Najbliższe dni - poświ<;cone rod,inic. domowi. odpoc,ynkowi. przyjaciołom - prowokują zazwyczaj do rctleks)jnych nastrojów. naw·etjeśli odno,imy się do nich z racjonalnym dystansem - i jakby na przekór nam samym wywołują
nieoczekiwane skojarzenia i zadumę. Nic do końca panujemy przccici' nad tajemniczym światem naszych snc'iw. naszych myśli, a także naszych emocji. Choć tak naprawdę
z nich się składamy.
Wigilijne rytuały. właściwe rodzinnej tradycji. podobne a zarazem różne. też kryją w sobie kilka zagadek. Nie
wiemy do końca.jak przebiegała wieczerza w domu naszych pradziadów, jak się zachowywał i. jakie dominowały nastroje. mimo że na pewno przejęliśmy coś z tego. co oni kiedy~ tam w kr,1g rodzmy wprowadzili jako onyczaj.
Byłoby ciekawie przyjr7eć się temu drtcwu gencal<1<>iczncmu. kttircno kor1cnie ktoś kiedyś z::tpoczątkowal. dnszukać się znam10n tr~dycji. przckazlw. które chocia1. w~....,....,...,.,
drobnym zarysie funkcjonują w opowi6ciach bab(· i ciotek. czasem mam I ojców. popatrzeć-,
skąd tak naprawd<;', zgromadzeni przy tym stole wywod1imy się. Jacy byli O n i.jacy jeśmy
my'J Ileż odkryłoby się tajcmnic!
·
Wydaje si<;, że zadziwiaj,ico mało przywiqtujemy wagi d,1 prawd1.iwic wlasncj rodzinnej tradycji, tra1'tując ją najczęściej jako niewaŻnq. przebrzmiałą i ju:, niepotrzebną. Zupeł
nie tak,jakhyśmy nie wied,.ieli, ie wiek naszych nicpowod1cri czy ;.ukccsów też wywod1i
się z tamtego .. ukorzenienia". które można by wyrysować jak pełne rozga!ęziei't drzewo. Jak
mawia moja przyjaciółka, ..genetyka jest nieubłagana", więc co by szkodziło przy.1rzeć się
dziejom jakiejś niegdysiejszej ciotki. która.jak głosi rodzinna wieść . co chwila popadała w
pytanie zadajemy sobie, kolezanm!losnc tarapaty: stryjowi. który podobno przcc.:hulał majątek. albo pradziadkowi. który
kom \\ pracy, znajomym. Z jednej
podobno nic wiedział, co zrobić z sakkwk,} złotych monet, wi.;c je ulokował ołupio w jastrony to bardzo milo dawaC:· prekimś interesie, który szybko splajtował ... Nic, nie musiały to być egzemplarze wy!.1cznie ży
ciowych nieudaczników czy lekkoduchów. skiid! Mogły też być nadzwyczajne sukcesy, na- zenty. z drugiej zaś zawsze ten dylemat. czy
wet opisywane w annałach wyblakłych gazet, mogły być rozmaite przypadki żywota utrnfimy, c1.y ukaże się oczekiwany. czy sprncnotliwego, co i swawolnego. Co my o nich wiemy? A no przeważnie nic. bo było to tak wi rndosć. Otóż myślę sobie. że dylematy te
są zbyteczne. Same wiemy, że ew sem byle
dawno, więc czy naprawdę?
drobiazg otrzymany w prezencie ,jest c Lym~
Każda rodzina kryje jakieś tajemnice. ale z okazji świąt, w pr1.crwie między śpiewaniem
kolęd - może warto je wygrzebać z pamit;ci? MoJa inna pr1.yjac1ółka. psycholog, mawia, że
m.in. dlatego tak powszechnie lubimy święta Bożego Narodzenia, i.c najolębiej osadzone
są w tradycji kaLdej konkretnej rodziny i że dlatego tak\\ iclc rnaczą. ZawsJe przv tvm przvwolują wspomnienia dzieciństwa. nostalgicznie nastrajając i wywoluj:)C ..duch/' przeszl;)ści. Coś w tym jest. ..

1·

o

ekstra

Ko orowe ś edzie

Filety śledz i owe pokroić w dzwonka, małe kartt1tk ugotować w łupinach. obrać i pokrona cienkie plasterki. Na podłu?.nym półmisku układać rzędami śledzie i kartofle. Polać
je dobrą oliwą. a każdy rz.1dck kartofli posypać drohno posiekanym szczypiorkiem. Półmi
sek ubrać cytryną i czerwoną papryką,
ić

szej połowie" nie traktujemy w sposób bardzo sztampowy? Krawat, skarpetki. kolejna
koszula ... Ja wiem, chcemy być bardzo praktvczne, no i ta kasa ...
• A moi:c tym razem wykażemy si.; odroh1ną srnlcństwa·> Po~ążck I sandałowego drze-

a

Grażyna Brał

Coś

przyjemność. A same - czy zawsze o nim pamiętamy? Czy robienia prezentów tej .. gor-

zupdnie innym ni,; k icdy same idziemy do
sklepu. by coś kupić. Najważnicjst.y jest po
prostu dowód pami,;ci. Trzeba jednak pO\~icdzieć otwarcie. że my. osoby ,alki cm dorosłe, do prc:rcntów mamy stosunek dziecinny.
Czujemy si,; ni~·mal rozczarowane, l!d\' z:ihraknie drobiazgu pod choinką. cht~ciaż to
przcwainie my ... dzicrżymy domową kasę w
r,;ku. wyd,.iclamy. dysponujemy ... Zaw,,e liczymy na jakieś ekstra „zaskórniaki„ nwi.a
przeznac,onc wył:1cznie na to, by zrobić nam

wa. nóz ozuohny do rozcinania kopert, al
bum, na który on nigdy by sonie nic
pozwoli!. .. Skarpetki i koszula szybko pójdą w zapomnienie, a niezwykły drobiazg bę
dzie zdobił dom, stanic się p:uniątką prze
bzywanq dzieciom ... Przecież. nic brakuje
nam fa11ta1 ji. wii;c nic bądźmy zawsze tak ie
strnsznic pral.tyc111c! Jeszcze dziś moi.na coś
wymyślcć pod choinkowe drzewko.
Nic bójmy się odrobiny szaleństwa prty
wymyślaniu prezentów swoim najbltżs1ym.

NAJLEPSZE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
I NOWOROCZNE

Domowy ogródek

Gwiazda betleiemska
Jeszcze\\ polnv. ie XIX wieku rosła sobie
poinsccja w tropikalnych lasach A mery ki
Srodkowcj pko krzew, sięgający półtora metra. Ogrodnky wypatrzyli wkrótce, że w
okresie świąt Botcgo Narod1cnia na tym
krzewie pojawi:1ją się efektowne. kolorowe
l iście Rtiślin,; prteniesinno do SJ.klami. najpicrw w Ameryce Północnej. potem także w
[uropie. Pr,yj,;la się do_ tego stopnia. 'ie na
przykład Amerykamc me wyobra1aJą soh1e
Bożego Narodzenia bez gwiazdy hetlejemsk1cJ,
?d kilku lat ro~lma spopularyzowała sio;
t~kzc w Polsce. Zapewne stoi jui: w co drug11n polsk_1m domu.
.
_
.lak 7. mą postt;pllwac. ~y p17.ez całą rnnę
kw1tla I zdobiła navc mieszkanie? Pr1ede
wvystkim należy j:) chronić przed mrozem

i timnymi powie\\ ami. Gdy wictr1ymy pokój. a roślina stoi blisko okna. lepiej ją przestawić. Gwałtowne. nav.ct krótkotrwale ~padki temperatury powoJują żółknięcie i
opadanie liści.
Ziemia w domctcc p<.m inna być st..ik wilgntn..i. naki.y wi,;c podlewać l!wia1.Ję rel!ulamie, byle korzenie nic >ta!/ w wod1ic ~W
takim pr~ypadku howiem te/ 1:icmą Ppadac
lisc1c. Pr,.cz cal,11imę nak iy pamiętać o zasilaniu nawc,zcm. Dopóki kwitnie, trzebaH
odżywiać.

Zwykle. gdy g\, i:wla hetlcjcmska hrndnie. wyrzucamy j:). Niepotrzebnie. ~toińa
ufommwać l niej ładne drzew ko. oh<.:inając
dolne gal:vki i liście. Gh'>wna łodyga 1drewnicjc w pień i b.;d1ic wygl;.idać efcktov. nic
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Serdeczne Życzenia
Wesołych ŚWIĄ. T
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hl b z diem
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W bardzo wielu polskich rodzinach przysłowiowy chleb z diemem stanowi podstawę dwóch posiłków: śniadania I kolacjl.
Pned wyborem rodzalów diemów do nasze,o testu zapytaliśmy handlowców I hurtowników, które z nich sq najchętniej kupo·
wane. Okazało się, ie nalbardziei lublml dzemy truskawkowe wysokosłodzone. Pofawllo się wprawdzie sporo dżemów ndle·
tetycznych", nlskosłodzonych • o zawartości ekstraktu 40-45 proc., lednak zdecydowanie częściel wybieramy te popularne,
w których lloU cukru dodanego wynosi 50-60 proc.
Wyniki wyrażnic pokazują , ż.e w prtypadku tego rynku nic jest najgorzej. Zadna z testowanych próhd; nic została zdyskwalifikowana. Wynik ll"n wcale nie musi oznac zać
supcruczciwości producentów. \V przypadku
diemów moi.liwość fals1crstwa jc~t niewielka i po prostu si<; nic opłaca . kżcli producent
da mniej owoców do swojego produktu - ~dzic musiał dodać wi,;-ks zą ilość cukru. który
też nie jest tani. W związku z tymj<~st to rynek
.,bezpiec zny".

Trudna truskawka
kupujemy najchętniej jest najtrudniejszy do wyprodukowania. Dzieje się
tak, ponieważ tmskawki są bardzo delikatnym owocem i nie jest łatwe utnymać na przykład ich barwę w procesie produkcyjnym . Odpowiedni kolor jest bardzo istotny, gdyż za
gruntowną zmianą barwy idzie gruntowna
1.miana smaku.
Powinniśmy więc zwracać s:z.czególną uwagę na kolor dżemu, który kupujemy. Barwa
musi być charakterystyczna dla danego owocu. W przypadku truskawek powinna to być
oczywiście czerwień. Nies tety więk,zość z
badanych próbek była koloru brązowego . Jak
Dżem, który

kru. Cukier rozpuszcza

się z możliwie

najmniejszą ilością wody

(np.w szk.lance na I kg), a gdy syrop jest gotowy,
wkłada się do niego owoce. I albo się je
smaży od razu aż do przezroczystości,
a gdy przestygną, zbiera się, podgrzewa
i gorące składa do słoików, albo smaży
się przez kilka dni, za każdym razem
doprowadzając do wrzenia. Palec lizać!
(przepis wzi.;ty z: l. Gumowska, ..Czy
wiesz co jesz'!" ALPA, 1985 r.)
Dla ulatwi.:nia zakupów podajemy
opis prawidłowego wyglądu di.emu w
klasie „ekstra" i „pierwszej".
Owoce powinny być cale lub w dużych fragmentach pozwalających określić ich rodzaj.
Jeżeli owoce zbierają się na górze
słoika, ,,podpływają" do wieczka, oznacza to, że mamy do czynienia z produktem niezbyt dobrej jak.ości. Bez wzglę
du na rodzaj owoców, z jakich di.em
jest wykonany, muszą być one rozmieszczone równomiernie w całym ~łniku.
Brak równomiernego rozmieszczenia owoców w opakowaniu jest wadą, ale nie ma decydującego wpływu na ocenę jakości.

DŻEMY ZCZ. PORZECZKI/ DŻDIY WIŚNIO\,i

Data ważności

DŻEMY TRUSKA WKO\VE

Istotną informacją jest także data produkcji lub data przydatności do spożycia. Gene-

Swiqteczne zakupy

lt<'l!ll

ooo

.......
• Wybierajmy produkty opatrzone małą
mogli przed zakupem obej-

etykietką, abyśmy
rzeć zawartość.

• Zwracajmy szczególną uwag~ na : barwę,
i rozmieszczenie owoców w sło
iku.
• Kupujmy dżemy klasy ,.ekstra". gdyż są
w nich oprócz mrożonych także owoce świe
konsystencję

że .

Pamiętaj!

wiązku .

Marcin Jędrzejczak
(Tygodnik Veto)
Test wykonany przy współpracy technologów żywności z Akademii Rolniczej w Poznaniu

Uwaga!
• Brą1.owa barwa w przypadku dżemu truskawkowego powinna go eliminować.
• Owoce rozmieszczone nierównomiernie,
„podpływające" pod wieczko żle świadczą o
danym produkcie .
• Brak daty produkcji lub daty przydatności do spożycia może oznaczać. że produkt
j est przeterminowany.
mówi ą specj a li ści - przyczyn ą może być na
prz) kład za wysoka temperatura lub zbyt dłu
gie ogrzewanie . Po za tym, truskawki w dże
mie brązowieją wraz z upł ywem czasu. Uwaga: lepiej więc kupować J L.em w pierwszej
faz ie jego przydatności do spożyc ia!
Kolejną ważną sprawą jest właściwa konsystencja. Dżem to nie galaretka. Dżem to
owoce zawieszone w szklistej galaretce, która nie zmienia kształtu po wyłożeniu łyżecz
ką na talerz. ,\ fus i on:1 nut, >mi;isl fatwo .,i~· rr.>7<;,roarowy w ać (nic mozc być zb}t twarda).
l:akż.e diem .,lejący s it;.. , r1.adki . jest produktem o niskiej jakośc i !

Wyróżniki jakości
Warto zwrócić uwagę na etykietę. Im więk
sz.a · tymgorrej. N a św i.:cic produkty takie j ak
dżem. których ko lor i ko nsyste ncja są bardzo
ważne, opatruje się małą estetyczn ą nalepką po to. żeby klie nt mógł sp ra wdzić w ~klep ie
wygląd produktu . U nas zdarzają s ię - nieste ty· przebiegle zap roj ektowane etyki ety . któ re bardzo dokładnie zasłaniaj ą cały . lub du żą

GODNE POLECENIA
• dżem z cz.amej poneczki, ZPOW ..Ło
wicz".
Produkowany ze świeżych i mrożonych
owoców, bez konserwantów i sztucznych
barwników, w;.on:owa konsystencja dla d.i:e -

mów w ogt'>le.
• Diem truskawkowy, PPOW Agros Piń
czów.
Bardzo dobry ~mHk. ban.va charaktery,tycz.na dla dżemu tmskawkowego.
• Di.em truskawkowy, ZPOW „Kotlin".
Bardzo dobry smak i barwa.
." Dże1;,1 z czarnej porzeczki, MZPOW
., l:m:zyn .
Ocena ogólna bardzo wysoka.
• Dżem z czarnej porzeczki . .. Aromat"
Gdynia.
Bardzo dobry smak. opakowame zawiern
info1macje o ilośc i rnkru i owoców

część słoiczka.

~ie odradzamy . broń B oże. spożyw a nia
Polecam y j ednak domow y wyrób
konfitur.~ limo iż o tej porze roku konfitury robimy z mrożonek. to produkując je sarni mamy sto procent pe wnośc i . że produkt to dobry i pożywny .
Oto przepis babci: konfitury otrzymuje się
wtedy, gdy na 1 kg owoców bierze się 1 kg cu-

OCENA DOBRA

dżemów .

• Dżem truskawkowy delikatesowy.
MZPOW ,.Tarczyn".
Bardzo dobry smak. troch~ gorsza konsy stencja (półpłynna masa charakterystyczna
raczej dla konfitury niż dżemu) .
• Dżem wiśniowy . ZPOW ..Międzychód"

G ie taniei, gdzie droiei

I

dobr,

ralnie producenci wywiązują się z tego obo-

OCI.\.<

my stałych klientów i dlatego nie odczuwamy
Nie wszystkie panie domu mają czas na piecze- clawskiej , stanowiącej 70 proc. składu surowcokonkurencj i. Przed św iętami największym powonie ciast. Dlatego na świątecznych stolach pojawia- wego ciast, wzrosła o ł 200 zł za I kg. Po świętach
nasze wyroby będą droższe. Obecnie cena zbytu, dzeniem cieszą się u nas strucle z makiem, babki
ją się coraz częściej gotowe wyroby cukiernicze napiaskowe i piernikowe, krajanka piernikowa i serbywane w sklepach i cukierniach. Zwłaszcza że bez po<latku VAT i marży detalicznej. I kg strucciasta z zakładów rzemieślniczych niewiele odbie- la makowego wynosi 54 tys. zł. sernika z kakao - niki. Klienci kupują najwięcej ciast w piątek po po48 tys. zł. piernika bakaliowego - 40 tys. zł, kra- łudniu i w sobotę rano . Ceny naszych wyrobów wgają jakością i smakiem od wypieków domowych.
staną podwyższone po świętach. Obecnie l kg
Ceny gotowych wyrobów nie są wygórowane. janki piernikowej - 44 tys. zł.
strucli z makiem koszt uje 80 tys. zł, sernika wie- Większość pań woli kupować ciasta niż je
Wytwórcy zapowiadają jednak ich wzrost. Na
deńskiego - 80 tys. zł , piernika - 60 tys. zł i paczwypiekać - twierdzi Kaja Szatybełko, właściciel
szczęście nastąpi on już po świętach . ..
- W okresal'.h przedświątecznych zawsze wy- ka Ciastkami „Rydclek" w Sopocie. - Od lat makowanej krajanki piernikowej - 50 llicet!Sieński
stępuje wzmożony zakup ciast - mówi
,
Grzegorz Pcllowski. wla~dciel piekarni i
cukierni ,.Pcllowski" w Gdańsku. - Klienci nabywaJą pr1.cdc wszystkim simek makowe, serniki i pierniki. Pięć lat temu, gdy
nasze możliwości wytwórclc były ograniczone, ludzie starali się zaopatrzyć w ciasto na trzy . cztery dni przed św iętami .
Obecnie odkładają zakup ciasta na ostatT argowisko
Hala Targowa Hala T ar gowa
Bazar
ni dzień. Wówczas przed pickarniq i punkul. Jana z Kolna
ul. 3 Maja plac Dominikański ul. Mi gały
tami spr2edaży ustawiajq się długie kolejGdynia _ _ _ _ Sopot
Gdańsk_ _ _ Qda_ń,~k _ _
ki. Ale w okre~ie świąt tak jest na całym
12 OOO
16 OOO
IO OOO
8500
Rodzynki 200 gr
świecie.
32
45 OOO
40 OOO
40 000/70 OOO
Orzechy włoskie kg
Tegoroczny okres przedświ ąteczny
I
25 OOO
20 OOO
18 OOO
Orzech1v wIosk'1c Iupane 150 gr
t biegl się niefortunnie z po<lwy.i.kami cen
100000
120 OOO
120 000
110000
Orzechy laskowe kg
surowców piekarniczych i ciastkarskich .
34 000
30000
30 000
37 OOO
Mi gdałv 200 )!.r
Podrożała mąka. masło, cukier. Mimo to ,
100 ()()()
80000
80 OOO
72 000
Mak kg
do śv. iąt cen nic po<lniesiemy. Babka droż
1800
1500
2500
1500
Oleiki ,aoachowc szt.
dżowa z rodzynkami kosztuje u nas 56
1500
2000
1500
1500
Cukier waniliowv op.
tys. lł za I kg. strucla z makiem - 70 tys.
1300
1000
1000
Proszek do pieczeni a oo.
zł, sernik z rodzynkami - 70 tvs. z ł, tort
22000
24 000
20000
28000
CYtrvnv kl!
orzechowy z brz~skwiniami - i45 tys. zł.
18000
20 000
20 000
20 000
Pomarańcze kg
piernik przekładany z bakaliami - 60 tys.
30000
32000
30000
30 000
Mandarvnki kg
zł i krajanka piernikowa - 76 tys. zł.
?_2000
?
' IV ' O
18000
22000
Ceny ciast w zakładach rzemieślni
16000
26000
22000
28000
czych są ustabilizowane i różnice nie prze5(X)()
3000
3000
5000
kraczają kilku tys. zł. W cukiernictwie nie
10000
12000
12 000
10000
ma takiej konkurencji jak w piekarnictwie
120 000
90000
100000 80 000/140 OOO
i innych branżach rzemie~lniczych . Pr,.ed
160000
dwoma laty sytuacja była trudniejsza. gdyż · Grzyby suszone kg: - prawdziwek
80000
- podgrzvbck
sklepy oferowały duży wybór importo70000
- koźl arz
wanych, gotowych ciast pakowanych o
20000
20 000
Fi<'i suszone 250 !'J
przedłużonej przydatności do spożyc ia.
60000
65 OOO
60 000
Rvbv kg: · karp 60 OOO
Moda na pakowane ciasta minęła . Kon70000
70 000
65 OOO
65 000
· pstrą g
sumenci przekonali się, że smaczniejsze są
4 l OOO
42000
40 ooo
K urea u(·1k g
40 000
świeże wyroby z cukierni. Wyroby te. wy98 OOO
98 000
100 000
92 000
· oiersi k!r
piekane zgodnie z tradycyjny mi receptu40000
30 000
40 000
39000
- skrzvdla k!!
rami . nie zawierają szkodliwych dla zdro58000
54000
59000
- udka kg
55000
sztucznych
konserwantów,
wia
60000
59 000
55 OOO
- żoladki ke
barwników, syntetycznych środków
44000
36000
40 000
38 000
Kura rosołowa kg
spulchniających i polepszających ciasto.
64000
69 OOO
65000
Indyczka kg
64 000
Zresztą polskie przepisy zabraniają sto120000
110 OOO
108000
92000
lndvk kg: - oierś
sowania w przetwórstwie spożywczym
24000
- komus kg
20 000
2-lOOO
wielu substancji chemicznych, które sto48 ()(JO
46 000
45 000
46 000
- skrzydła kg
suje się za granicą.
78000
90 000
85 OOO
80000
Wołow ina b. k. k2
- Przed świętami najwięcej sprzedajc145 OOO
175 OOO
160000
Szvnka gotowana kg
138 000
my strucli makow ych, makowców i pier180 OOO
213 OOO
Polędwica kg
155 000
ników - powiedział nam Tomasz Plorin,
5()(X)
7000
6000
6000
Z1em111aki kg
prezes Piekar.,ko-Ciastkar~kiej Spóldziel4000
6000
6000
5000
Kapusta kg
ni Pracy „Bochen" w Gdyni. - Największe
10000
8000
10000
Kapu:,ta wioska kg
zapotrzebowanie na ciasta występuje od
30000
26 000/34 OOO
20 000/30 000
Pomidorv kg
32 000/35 OOO
czwartkowego popołudnia do ~oboty. W
1
10 000
8000
12 000
9000
Marchew kg
tym roku zaoferujemy 5 ton słodkich wy12 000
8000
12000
Buraki ko
10 000
robów. Przed tygo<lniem cena mąki wro13000
12 000
12 000
13000
'\i!łi11f"""---:~
30000
15 OOO
25000
18000
Pictrust ka. l~r, por
I ti
20000
20 000
18000
18000
Brukselka kg
70 000
45
48 000/60 OOO
Pieczarki kg
16 ()(X)
8000
8000
I Sałata szt.
8000
6000
5000
5000
Szczypior pęcz .
7000
30 000
50000
Papryka żółta kg
35 OOO
42000
50000
45 000
45000
Pa 'ka czerwona k
16000
14000
16000
Ka usta kiszona ko
15 000
Ogór~k kiszony k2
18 ooo
20 000
25000
20000
2300
2200
2300
Jaja średnic szt.
2200

• Dżem powinien mieć barwę charaktedla owoców, z których jest zrobiony (np. z czarnej porzeczki ciemny granat ,
z truskawki czerwień).
• Konsystencja galaretki jest dla dżemów

rystyczną

prawidłowa .
• Zawaność

cukru w dżemie wysokoslodzonym może s ię gać nawet 60 proc .!
• Niższa ocena danej firmy może być spowodowana na przykład niewłaściwym przechowywaniem przez hurtownika. bez winy
producenta. W związku z tym nasz a ocena
dotyczy nic tyle produce ntów , ile konkretnych produktów!
Oslab,ony zapach I smak
• Dżem truskawkowy, ,.Unicom
Osłahiony aromat
• Dżem truskawkowy, Przedstęb10rstwo
Prywatne ,,.! unior''. Szamotuły (Zakład Proj
dukcyjny Lwówek).
Dohry smak i zapach. Nieprawidłowe rozmicszczenie owoców w słoiku.
• Dżem wiśniowy. Zakład Produkcji Le- I
(
snCJ .,Las'' Mit;dzychlid .
Osłabiony zapach i smak.

\

OCENA DOSTATECZNA
• Dżem truskawkowy , .. PudlisLki" .
Owoce „podpływały" pod wieczko. niewłaściwa barwa
• Dżem truskawkowy, Rolniczy Kombinat

I

I

I

ooo

l

Spółdzielczy Łubnica.
Osłabiony smak i zapach. nieprawidłowe ,
rozmieszczenie owoców w słoiku, nieczytel- 1
na data pw<lukcJi.
• Dżem truskawkowy, .,Budre x-food''
Bydgoszcz
Barwa i zapach w niczym nic przyporni- I
nają truskawek, nic widać owoców leczjed- .

C

zas śiriątec:.nych :akupów dobiega końca . Ostatnia oka::.ja, aby · nimzabłyśnie pierwsza gwiazda na niebie i : :a·

siądziemy do wigilijnej wiec::;eq · pqjr:::eć się cenom produl..1ów. które trafią na nas:.e świątec~e stoły. PoaJ~s:.a tabela 11/w::;uje, że warto ponieść kosztypodróży po Trójmieście i natrudzić się, by odszukać tańsze 11Jroby.Ro:.piętość cen chocia~by rod::;ynek,maku, kurczaków, indykówi wędlin na targowiskachjest bard:.o duża . Na drogie zakupy
nara~eni jesteśmy s:::czególnie wGdyni. Generalnie wostatnich dniach zdrożały ryby. jajka i wędliny. Na niektórych stra·
ganach trudno zaopatqć się wsuszone gqby (bard:.o drogie - wprzyszłym roku zalecamy rodzinne gr::ybobranie) lub

nolitą przetartą masę .

śliwki. IV c:asach. kiedy lic:.y się kaidazłotówka, atradycja świąteczna nakazujeprzygotowanie af. dwunastu potraw,,a.
cjonalnie :robione:.ak11py po::;wolą 11a : :nac::neobni~enie wydatków11ajed:.eniei ... wykorzystanie ichna zakuppodarków
(A.P.)
dla 11a1bli;.szych. Ra:em z „DB'' dokonujmy najkor::ystniejszych :akupów!

• Dżem wiśniowy, RKS Łubmca.
Nietypowa dla dl.emu wiśniowego barwa. ,
niewidoczne cząstki owoców .

-

-

0,~,. ~.

CENTRALE
TELEFONY

KOMÓRKOWE

i poczucia 6ezpieczeństwa
za arzwiami
'Wite~Super - Locf(

!

GDYNIA
ul. Śląska 35137 81-310 Gdynia
tel. 211 -916, tel./fax 211 -729

I

Jl!

~WITEX !U
lj,t:_j SUPER-LOCK

Niepodległości 661

O/Gdański l'.'..

f·,!

Manhattan pawilon 11

teł. 41-52-61 do 65 - · 317

2966611

JVszystkim swoim Klientom
życzymy Hadosnyclt Świąt
Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego 1 !)!)5 roku
Gdańsk

ul. Lite wska 11
tel. 31 ·09-27

Hurtownia Spożywcza wGdańsku
Dystrybutor:

T

'i

/

liJi.r

ś

•

•

;f

~

·f~~!:E~~~;:~ggRoKu 1995 !I:
rt

tel. 53-02-11 w. 536 do godz. 16.00
tel. 71-01 -64 po godz. 18.00

ip
i~li
W!
im

Jl

li?

2616

Serdecznie zapraszamy do korzysta nia z naszych

Gdańsk:

rn

Ilflit

na terenie Trójmiasta, Redy, Wejherowa

11

ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA Ili

11

Ili

_dni Przedstawicieli Handlowych
_ _z_a_tru

d,

ZYCZY SZCZ~ LIWYCH

1
1

IIJ~®

Jutrzenki, Sanu, Winiar, Amino,
Delecty, Ovity, Posti, Malmy

Jl

t el. 51 -22-33, 51-08-62

i•J

(róg ul M0<slaej i Kartuskiej)
tel. 23-16-41, tax 23-83-31
• 80-254 Gdańsk-Wrzeszcz

IPREFABEXj

Sopot, a l.

!tt

• 81-047 Odvria

O.T. ..Chyroa", ul. Griewska 21

Towarzystwo Ubezpieczeniowe „TUK" S.A.

.:t.I

i!i "-·- · /
ODDZIAŁU

ct,l..'l'l~X

*'.

'..

111

... .;; ,.,,,., .,.;;,wJiV~=-m1,;~~,,:m-;~.~'wiM.~"'msm~~,,.,~~'1~

~I
.C/Jj

r.' \ 1

1.

.Ź!fC.Z!f ~TO'llhtict'l/10
SPRZEDAŻ• MONTAŻ • SERWIS

...

I::! · ·
l O

I:i \'fi

1

'W'"

. "'·

""""''h...

Panasonic !l(p,aosnycń .Swiqt 13oiego ?{p,roazenia
11~.i.· .· //.~0~.~jp1ec~~~\
· ~-),
/./ i
TELEFAKSY oraz pomyś[ności w 9{pwym 9(pl(u 1995 Iii
cl
!.! I
i
1'1
TELEFONY

,c

;~]:~~~

4.

,

usług: Ili
lit

ul. Bora-Komorowskiego 12
ul. Gen. Hallera 56/ 1
ul. Grunwaldzka 76/78
ul. Kombatantów 8 B/4
Sopot . ul. Goykl 12/19
Gdynia. ul. Witominska 2
2ukowo, ul. 1 Maja 14
Rumla. ul. Objazdowa. 22A
al. Sohdarnośc1 19

tel. 52-23-85
tel. 41-90-16
tel. 41-12-31 w. 320
tel. 57-60-63
tel. 51-34-01
tel. 21-14-08 w. 26
tel. 81-71-67
tel. 71-24-00
tel. 069 33-83-76

1
Kartlfly, ul.
Elbląg . ul. 12 Lutego 5A
Malbork, ul. Sienkiewicza 56E/3
Władysławowo. ul. Masztowa 6

~i,!
tel. 050 32-75-70
tel. 069 31 -51 ·35 w. 224 1@.!
tel. 73-20-71 w. 235

Węglowa

11:
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~J:

il:

Ili
!łf

;i:
11:

1i!

d:

. t~~~~~~~";~,pr.'4.:.'.t~~~'.§~s::,;:~#%f"J.t0.'.4#t!!0.&..1.J.~;:i~ , ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~t
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w. 169, 207; Gdynia, tel. 20-08-32, 20-04-79; Sopot, tel. 51-54-55; Elbląg, tel. 32-50-80, 32-70-94

Ciepłych,

rodzinnych wieczorów
i pogodnych poranków,
pachnących kawą
•

zyczy
producent kawy
MKCafe

uwodziciefski smal(_ i aromat
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PRZYJAClOŁOM 1 WSPÓŁPRACOWNIKOM

lctt

BusKJM, NASZYM
.
.
NARODZENlA,
BoZEGO
SwlĄT
MlŁYCH
1
ZYCZYMY POGODNYCH

NASZYM CzYTEJ_NJKOM ORAZ

/

DOBREGO, SPOKOJNEGO, ZDROWEGO ROKU 1995,
,;

W KTORYM NlECH

SlĘ ZlSZCZĄ

WSZELKlE MARZENlA, NAWET TE NAJSKRYTSZE 1 NAJMNlEJ REALNE

ZYCZY W lMlENlU

ŻALU Z.IE
- - - ----- ®

ffiĄ---·
A
•'-•• \.In,
_.••

CAŁEGO ZESPOŁU

TOMASZ HOŁDYS

]AN )AKUBOWSKl

PREZES ZARZĄDU

REDAKTOR NACZELNY

1111

SZANOWNlM KLIENTOM
życ.2YMY
t?

BANK SPÓŁDZIELCZV RZEMIOSŁA
W GDAŃSKU z siedzibą wSOPOCIE

SKAT

FIRMA HANDLOWA

Einna__poleca*a mąteriały budowlane i sanitarne

81 -868 Sopot, al. Niepodległości 764
tel. 51-12-41, 51-12-42, fax 51-00-89, tlx 512493 BSRz PL
2573

WszystKi,m X{ientom

'J{aszym o6ecnym
i przyszłym 'l({ientom
oraz wszystkim
czyte{niK.9m
rJJziennik.__a 13a{tycf(jego

P !I{ '!fota'
!fi,nnom współa.zialającym,

naszym pracownifwm
i ie/i roi.zinom życzymy
Wesofycli Świąt oraz
pomyś{ności w 9{pwym !luJftu.

życzy

'W s zystlim
sp oloj ny cfi i ra{os ny cfi
$ wiq( '!Joz~go :J.laro(zenia
oraz itJ,io szczęścia i raaości

w 'l{O 'WYM 19 9 5 -!l{.O ~'ll
(jaańsk.;Przymorze,

uL

Obrońców 'Wy6rzt.ia 3
227()

ARMATURA, CERAMIKA

* *

2\gdosnycli świąt

SYSTEMY GRZEWCZE, SYSTEMY
ODWODNIENIOWE

•

TELEWlZORY KOLOROWE
zyczy

SANITARNA, KUCHNIE

TECHNOLOGIA JAPOŃSKA

']{_ada '.J{_acfzorcza, Zarząd

i wszyscy pracownicy
'Banl(_u Spófcfzidczego ']{_zemiosfa
WIEZA ROYAl

4 950 tys.
6 OSO rys.
6 450 rys.
6 950 tys.
11 200 tys.
13 950 tys.
6 050 tys.
6 650 tys.
7 200 tys.
I 800 tys.
3 OOO tys.

14·
20·
20· Txt
21' Txt
25' Txt
29· Txt
20·
20· Txt
21· Txt
700
800 CD

Klasyfikacyjn e

życzy
Przedsiębiorstll'o Handlowe ARSAN

pilnie poszukuje pomieszczeń na biuro

Hurtownia, Biuro

- Gdańsk, ul. Łąkowa 37/38
tel./fax 31-81 -69, 31-88-26

Sklep nr 1
Sklep nr 2

- Gdańsk, al. Zwycięswva 43 tel. 32-12-59
- Gdańsk, ul. Cieszyńskiego 38 tel. 32-78-00 w. 119

o pow. 250- 300 m w Gdańsku (okolice Stoczni).
2

FHU TOTAL
GDAMK. CHODKJEWICZA 2A
TEL 43-45-45; 43-58-W

*
Norweskie Towarzystwo

RADOSNYCH ŚWLf T
•
BOZEGO NARODZENIA ,
,
oraz POMYSLNOSCI
W NOWYM ROKU

§-

Oferty Biuro

Ogfoszeń

42957 Sopot, ul.

Kościuszki

ó7

2556

42957

»~a,pn o&cmpn
i

p~&pn :JUkntom

,~P~
Smiąt

Zy:t:~:-cJ JPCJJfii$ trw1:1

91~ . N ~

ZtlrrYJ.J!Jrb)t/h
t J)V.r:i;,ortycłi Sw)ItJ,t

ip~
ta

wAu 1995.

R 1923

. . . . . . .'/JIHBB. . . . . . .

BANK PEKAO SA

i
i

oA.

FIAT. NOWE PRZEŻYCIE

KONTYNGENT

I
I
I

l I
l

MM

DZIAW TERAZ: FIAT '95-CENA '94

ul.gen.Hallera 132tel. (0·58),1 ·30-62
PTHM Gdańsk
Elblqg ul. Gtennków 5, tel. (0-50) 32-59-87

-z
m

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREśC ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ I REKLAM · BIURA OGŁOSZEŃ: Gdańsk, tel.lfax 31-80-62, tel. 31-50·41 w. 169, 207; Gdynia, tel. 20-08-32, 20-04-79; Sopot, tel. 51-54-55; Elbląg, tel. 32-50-80, 32-70-94
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MOTO-Center 1, samochodypolskie, za·
graniczne, sprzedaż, raty, skup, 53·1961

PRACA

14968

TANIO Seat Ibiza 86 r.,
tel. 32-41-64
159Cll

ANKIETERÓW, przed·
stawicieli handlowych,
wysokie wynagrodzenie.
Tel. 52-79-71
- - - - - -15J~6
MGR farmacji, tel. 25·
06·06
MĘŻCZYZN do

ochrony, po odbytej
slu.i:bie wojskowej, do lat
45, najchętniej byłych
żołnierzy zawodowych
zatrudni
Agencja
z Wrzeszcza. lntorma·
cje: Gdańsk, ul. Grun·
waldzka 141, tel. 48·44·
69, kom. 0·90·50·31-10
151.18

KAżDY samochód zarejestrowany rozbity
kupię, 53· 19·61
13123

EMERYTÓW· rencistów
do obsługi kottowni cie·
piej wody i do szatni
w restauracji zatrudnimy
na 1/2 etatu. Tel. 31·9532
15]90

SAMOCHÓD zachodni
do 70 mln, może być po
wypadku, tel. 78-35-g~

15602

PRACA dla mężczyzn
na platformach wiertniczych, zarobek 410·680
DM dziennie. Korespondencyj nie informacji
udziela: Agencja "Riges", 68·200 żary, skrytka 16
ZATRUDNIĘ młodych,

511·038
ZATRUDNIĘ

tel. 24·34-23

'FORD · sprzedaż
części. Gdynia, ul. Chylońska 155, tel. 23-7 4-27
10538
CZĘŚCI· Renault, Peu·
geot, Citroen · 'lwadex',
Gdansk-Oiwa. Polanki 4, 52·32-41
11148

IMPORT części sa·
mochodowych Procar. Gdynia, Redłow
ska 14A,22-18-42
USŁUGI

MOTORYZACYJNE

GLAS GDAŃSK
szyby samocho·
dowe · osobowe, cię·
żarowe, autobusy do·
stawcze. Szybki profe·
sjonalny montaż, fachowa obsługa, Oliwa,
Grunwaldzka 487, tel.
52-22·31, 52-28-14

SZUKAM PRACY

l

POSIADAM overlock,
poszukuję pracy. Oferty
89867, Biuro Ogłoszeń
Gdynia, Władysława
IV/24
\5760

PRZVJMĘ

prace tokarskie. Rumia, Sobieskie·
go 24
15758

'"""AUTO-SZY·
BY, całodobowo,
najtaniej. Mireckiego 16,
Gdynia, 27-01-24
<SJIO

"AUTO-SZYBY,
Gdynia, Morska
306, 23-68-88

'AUTO-Haki, 39·
40·28
10390
'AUTO·SZYBY •
naprawa uszkodzeń, 82-36·55

o-

"AUTOALARMY
Boxer. Cel Protector
Mul·T·Lock. Centralzamek, haki. Sopot,
al. Niepodległości 849,
51 -76-49

1006

56-51-71 PRZYCIE·
MNIANIE szyb
89385

AUTO·ALARMY
Prestige, Spy-Ball i inne
blokady, Cel-Protektor,
znakowanie. Salon
Auto Hi·Fi. Zapraszamy: Oliwa, Kubusia Puchatka 2, 52-47-49 15J 16

SPRZEDAM
samochód
AUDI 100, 2.0 E, 1991,
VW Vento 2,0E GT 1992
- sprzedam, Elbląg 3400-75
GOLF I, silnik 1100 na
białych numerach, 1979
r. prod. - 15 mln, 41-4093
E·l

MERCEDES 123 · 2.40,
1981 r., składak 1991, 5·
biegowy, dużo dodał·
ków, stan idealny - 120
mln. Tel. 31-33-96 po
17.00
15600

TOYOTA Tercel, Che·
vrolet Lumina - bus, tel.
090508282
15332
TOYOTA Camry 2,2i,
1994, 76-07-89

NIA "Piast" - oso·
bowe, dostawcze, 52·
26-33
WYPOŻYCZ AL·
NIA ''Tex" - dostaw·
cze, mikrobusy, Merce·
des, 41-24-30

WYPO:tYCZAL·
NIA Bis samochodów dostawczych, 4799·24
10389
WYPOŻYCZAL

NIA :tuków, 57·
61-94
10.tlS

WYPO:tYCZAL·
NIA Żuków 'Automar", 52-45-79
10438

VW Golf - 1,6 D, 82. Tel
72-81·51
15774

AUTO-SZYBY
Jaan · sprzedaż, montaż · nowe, niższe ceny.
Wrzeszcz, tel. kom.
090-508403 lub 41-49·
92, Kościuszki 8
)5622/l
AUTO-SZYBY
Jaan · sprzedaż, mon·
taż. nowe, niższe ceny.
Gdynia, 20-49-77,
Kapitańska 4

NIA "AS" Polonezy,
56·37-30
11756
WYPOŻYCZAL·
NIA • tanio - Opel
Corsa, Daihatsu Charade, tel. 31-64·27, 46-28·
27
),!,Ul

WYPOŻYCZAL·

NIA Pol·Caro, 248·233
WYPOŻYCZAL

NIA pol·cop·ik osobowe, dostawcze, 374·573,
374-574, 374-575 (8.00
22.00)

15577

OSOBOWE, do·
stawcze, cięża
rowe, pierwsi
właściciele, za·
kup Holandia,
24-35-52
88422

MM

CENTRUM Gdyni, 22·
45·22 po 19.00
15791

-

10693

11,2,

WANNY - odnawianie, 24-25-53

IQ.101

CYKLINOWANIE, lakierowanie, 53-94·68

56-13·57 ANTYW·
ŁAMANIOWE role·
ty · producent

CYKLINOWANIE, ukla·
danie, 56-89-45
CYKLINOWANIE, 53·
09-40

DZIAŁKĘ budowlaną
kupię,

tel.

15151

'"KANCELARIA Doradztwa Podatkowe·
go. Rzeczypospolrtej 8 (budynek CTO), 53-15· 15 wewn.
285 (10.00 · 16.00). Doradztwo, usługi rachunkowe. szkolenia.

'KUPIĘ

mieszkanie

NIA - osobowe, 32-2497
13821

TCZEW · kupię, wynaj·
mę M·2. {0·69) 31·65·38
IA36ó

.

OBSŁUGA

KUPIĘ

mie·

KUPIMY mieszkania,
domy, 460-846, 460-847
Ulll/1

32·56-67 BIURO rachunkowe - rozliczenia
roczne
14931

BIURO rachunkowe "Par · kompleksowa obsługa. Gdynia,
Stryjska 13

ODNAJMĘ

dom
ODNAJMĘ

dom, dwa
poziomy willi, 71-35-38
po 15.00
15770
ODNAJMĘ

lokal biur. -usług.

AUTO-SZYBY
Jaan · sprzedaż, montaż · nowe, niższe ceny.
Orunia 39-02-20„29
wewn. 230, Jedności
Robotniczej 223 (Elt?_;)
12

AUTO-ZŁOMO·

WIEC - skup, sprzedaż - transport, 43-50·60
13322

AUTOALARMY
Silicon. Blokady
Mul-T-Lock. Znakowanie. Miramex
Gdynia, Wrocławska 41,
22·07·77; Morska 189,
23-47-37
AUTOALARMY,
telefony komórkowe, Del-Car. Autoservice, 21·10-93
88663

DWA pokoje biurowe
i warsztat w centrum
Gdyni, 20-60-78 po
17.00
15789

BIURO księgo
we, 51-72-41 wew. 44
wn

BIURO rachun·
kowe - pełna obsługa,
tel. 21·11-30

BIURO rachunkowe, 4143-87
1091<

-

- LOKALE
SPRZEDAM
grunty

21-96-12 POSZUKUJĘ
mieszkania
10226
KAWALERKĘ,

13))3

JĘZYKI

budowlane nad
jeziorem Lizaki 6 koło
Kościerzyny

dom
GDAŃSK · Łostowice Os. Zakoniczyn - wolno
stojący z garażem, tel.
39.90.24
ll059

DOM o nowoczesnej ar·
chitekturze · stan surowy
500 m oraz pawilon
usługowy 30 m w Pru·
szczu Gdańskim, 82·3584

15IXJ

SPRZEDAM
,. mle$tkanle
GDYNIA · Swiętojańska
· eleganckie 80
m kw., telefon, 500
USD/mkw., do negocjacji, 22·15-00
GDYNIA centrum, 29 m,
wysoki parter, 78-33·59
15828

11606

GAZOWO-hydrauliczne,
32-01 ·96
12177

ANTYWŁAMA·

NIOWE rolety, 51-26·
39
(3715/2

CZYSZCZENIE
dywanów, tapicerki, 2107·33
10186

MONTAŻ - autoryzo·
wany serwis za·
mków: Gerda, Abloy,
Evva, Assa-Solid i in·
nych. Lares, Gdynia, ul.
$więtojańska 98, 20-16·
67
ROLLGATE - rolety przeciwwlamanio·
we, zwijane, kraty,
bramy, 31-10-11 w.
31
DOMOFONY, 43·22·20

M-3 własnościowe z telefonem - Zaspa zamienię na większe w Sopocie, 51-85·64

Rb-<25/57
TŁUMACZENIA,

21-15·84
116.13

........ KANCELARIA
Temida· Obrót nieruchomościami. Wyceny, podziały
geodezyjne. 53-6249

41·53-47 KOMPUTEROWE
10130
BCI prowadzi kursy:
· Szkota
Sekretarek, komputera·
we, maszynopisanie.
VAT, 21-71-10
księgowości

"21-96·12 WYNAJEM
1021'

'20-98·93 INTO - Kancelaria kupno - sprzedaż. Gdynia, Abrahama
10
'AGENCJA Nieruchomości Geo·
bis · Gdańsk, Długa 76,
31·25·24, 31-48-51 w.
144 (9.00 · 17.00). Peł
na obsługa pra·
w na

CREDO - prawo jazdy, wszystkie kategorie,
32-32-18
10999

EUROSCHOOLzapisy uzupełniające do
klas 1-111. Najlepszym
stypendium 25-481O, 20-18·38

KAFELKOWANIE, hydraulika, 23·89-04

AUDIOVIDEO

"'MONT AŻ tele·
gazety • najtaniej, 48-55-71

mn

_ _ _ _ _ _11 oa2

MALOWANIE, tapeto·
wanie, cyklinowanie, 56·
89-45

88l21

NAJTAŃSZE kur·
sy komputerowe, 38-42·
65, 31 ·96-23
i2108

SZKLARZ, 46·03-04
13117

SZPACHLOWANIE, ma·
lowanie, remonty, faktu·
ry VAT. 32-45-26
ll()11
TAPETOWANIE na·
tryskowe, 23-18-16

NAPRAWA
sprr,tu 101p. dom.

LODÓWKI, zamraiarki, 52·16·
53 - pralki
10~

LODÓWKI · usługi
domowe, 24-88·70
ll82A

20-14-03 "SZMIDT"
(dziś czynne)

PRALKI, 52·16·
53

USŁUGI

20-71-96 TABOR
Gdynia, Starowiejska 14
- mieszkania, domy, Io·
kale użytkowe - codziennie dyżury architek·
tów
37418

200-611 WYNA·
JEM - mieszkań, biur,
sklepów. Zgłoszenia
bezpłatne!

PRALKI, 56°61 •
11
81.W

!REMONT. BUDOWL.I
AGGLOMARMUR
· parapety, blaty, posadzki. Polanki 11 O,
52-37-36
lló3S

9810

29-72-68 WGN ·
Gdynia, Swiętojańska 72

___'

~

HYDRAULICZNE, gazownicze, 32-81·75
12998

15236

ANTENY, 52-3030
ANTENY, 51·68·
27
1reo2

ANTENY telewizyjno-satelitarne, 20·51--04
!8603

ANTENY, 39·94-32

13115

PRALKI, 56-86·
72
11281

mn

SONY - Royal •
Sanyo • Color·
mat • Netpun. inne, televideoserwis.
Bezptatny dojazd, 3237·30. 23-51-04

8913•

PRALKI, 23·71-02

14195

~

tALLUX Zaluzje poziome, pionowe. Rolety.
Bezterminowa gwarancja. Faktury VAT. 31 •
27-84
ŻALUZJE piono·
we, markizy, ro·
lety, drzwi harmonijkowe • pro·
dukcja, montaż.
Gdańsk. Rajska 1/5, 31 31 ·23, Gdynia, ul. Swię·
tojańska 128, 29·71-55
-"010

_ _ _ _ _ J.37161

ULUZJE, 48-75-17
_ _ __ _ I ~

WIDEOFILMOWANIE,
32·84-34
12979

I

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki, 56-85·
19
CZYSZCZENIE dywanów. tapicerek, 23·01-97
88736

ORKIESTRA · wesela,
53-16-55

- - - - - -13752

TAPICERSKIE, 41-73·
34
11155

10038

- -- - - -

PRALKI, 23·44·48

.

ŻALUZJE pionowe,
poziome, 31-66-66

156(17

1,8 t, 57·70·96
3T. 41-16·05

81491

51-72-37
86'87

LOMBARD, komis techniczny,
komputerowy.
Sopot, Podjazd 7, 51-7118
1?819

LOMBARD· Obroń·
ców Wybrzeża 6 A,

(l'1l6/I

- - - - - --

Gdańsk

HIGH Society·
Elzb1etańska 10/11, 3151 · 11 Przewozy mię
dzynarodowe: Kain,
Hamburg · codziennie. Wypoczynek świą
teczno-sylwestrowy

KAMERA Panasonic M·
3000, 51-14-45
______
1577~
PIANINO tanio, 53·7509
ROWER górski, 32-1172

-

--

- P"?O

_ _ _ _ _ _158'.ll

I

UNITUR Gdańsk,
Hallera 14, 41-66·55 Zimowiska dla dzieci ·
Rabka. Poronin. Tylicz,
Wdzydze od 2 900 OOO
..,
----UNITUR. 41-66·55 Wczasy. Wycieczki. Paszporty
Przewozy.
Ubezpiecze~a___!~sr

17112

I

WESELA - zespół, 21 12·35, 32-88·83
11890

ZALUZJE, 24·35·66
10109

SUPERLOMBARD 20-24-01 Gdynia. Warszawsxa 64
llłJ3ł

HURTOWNIE

'8

HARCTUR - Narty I

HARCTUR • Zimo·
wiska. 31-17·44
,i;

'WORKI
na
śmieci - firmowe opakowanie, 4 rozmiary. re·
kia mówki,
nadruki
Torbacz przedstawiciel Sinplastu. 47°11 •
92

83."33

SYLWESTER w 'Bur·
czybasie" - Gdańsk·Tou·
rist. Heweliusza 8, tel.
31-48-16, 31 ·40-42
SYLWESTER · Pen~onat 'La Sie
~1a· · Jaslrzębia Góra, 74-91-97
15275

ZGUBY
UNIWERSYTET Gdańsk
uniewaznia leg1tymaCję
studencką 64372/NS/ •
Lis Wanda

Z

(3709

'/9369

LEKARSKIE

"31-89-53, 20.
68-16, 0-90-50·
81-15 • ALKMEDYK • stany po·
alkoholowe,
esperal. Całe
województwo

'51 -66 -60 EURO·
TOUR · Przewozy Europa (100 ofert). Wy·
najem mikrobusów.
Wczasy. Ubezpieczenia
osobowe, komunikacyj·
ne
'BANK Przejazdów
Autokarowych • bilety
lotnicze. wizy, autokary,
zimowiska, narty. Sa·
natoria: Cypr. Tunezja, Kanary. Izrael, Primatur, 20-13·42

13124

"20-10-39 GABI
NET stomatolo·
gicz110-prote·
tyczny 10.00 - 19.00
Gdynia, $więtojańska
75;3
'CENTRUM Stomatolog i cz n e
Vis-Dent · specjaliści
ortodoncji, chirurgii stomatologicznei, protetyki,
anestezjologii - na·
rkoza!, 41-92·96. 4185·04. Wrzeszcz. a.
Zwycięstwa 43
52-35·58 POLANKI 71
Przychodnia · stoma·
tologia kosmetyczna
dziecięca, protetyka,
ortodonqa.

ZDROWIE

lB 1

]3\)00

SALON Medycz·
ny Dr Kreps, Gdynia, Starowiejska
23 - Echokardiografia.
USG stawów, brzuszne,
ginekologiczne, urolo·
giczne, szyi, piersi. Gastroskopia. Laboratorium. Biopsje. Operacje
chirurgiczne, laryngolo·
giczne.
Prof.
Szczurowicz · rozrodczość, ginekologia,
teł. 20·18·11

ASDENT - specjatiśo
ortodoncji, stomatołog11
ogólnej, protetyki, chirurg ii stomatologicznej,
pon.·pt. 9.00 - 19.00.
sobota 9.00 - 15.00,
"Dom Towarowy Chylonia", parter, 23-62·17
wew 186

MIKROBUS, 57-57-52

U'ł'll

'31·10·48 INTEREXP~ESS - Przewozy · Europa, codziennie
Hamburg, Bremen. Bremerhaven,
Berlin, Kain. Wypoczynek · Słowacja. Sylwe·
ster

~

OKULISTA· 47·91-93

MIKROBUSY. 20·18-38

„31·36·21 wew. 222
ISABEL · Dom Harcerza - supertania. posiłek codziennie - Hamburg, Berlin, inne mia·
sta Europy. Sylwester
Zimowiska

PEDIATRA - w.zyty,
I. Rawicz, 47·99-83

POŻYCZKI pod nie-

1'8;.I

I PODRóżr

PEDIATRA - wizyty
J. Filipowicz, 24·86·97

WETERYNARYJNE Wizyty domowe, 5689-56

MIKROBUS, 51-14·37

TURYSTYKA

NEUROLOG- dr
med. Jan Niźnikiewicz,
Szczecińska 32 · wizyty,
56·12-49

PO:tYCZKI pod za·
staw. Starowiejska 16,
20·24·18

chodowe przeds1ęwz1ę·
Cle,39-06-83
~

HARCTUR · Sylwe·
ster. 31·13-29

''

8

INTERNIŚCI

wizyty, 53-42·59
815'9

STOMATOLOGICZNE

119/121

BIOENERGOTERAPIA Maria
Bylicka
Wrzeszcz. ul. Batorego

1.5709

SFINANSUJĘdo·

Gdańsk, $w. Ducha

INNE

GINEKOLOGIA Klinika Kaliningrad, 22·
16-47

~339

SZNAUCERY olbrzymy
(0·58) 86-64-71

ZWM oraz pojazdy zło
mowe, 82-25·93
_ _ _ _ 8_18'.5

11'22

WYJAZDOWA Pomoc
Lekarska - dzieci. doroPOŻYCZKI pod sa
śli, EKG, 51-65-97, 56·
27
mochody, nieruchomo·!
-40
, 001
SCI, 39-06·83
-

1mi

KUPNO

GINEKOLOGIA Klinika Kaliningrad, 52·
08·33

183'1

PRZEJAZDY •
'~1 \ Rzym, Florenqa. Ba·
tania, Wenecja, Wieden,
SZNAUCER olbrzym
3148_16. 090-50-85.27
24·83·90
___
11m

WIADRA ocynkowane
rosyjskie "Stanmark",
31-22·91

U8'J

transakcje
handlowe, 20-05-32

NEPTUN przewozv
autokarowe do Niemiec
Wynaiem autokaru, 3234-22

1765

CHIRURG Łącki wizyty, 31-25-26

ruchomości,

8353'

VIDEOFILMOWANIE,
52·33-80

11693

LOMBARD • Za·
spa, 57-45-10. 12-20.
Pas startowy, Komm
und Kauf

EXPO - NaJtańsze b1·
lety- Niemcy 31-88·
55

151SJ

1200

lll97

LOMBARD samochodowy. 2006·86
,1152

SZCZENIAKA rasy a1<1

ŻALUZJE - produ·
cent Hanles poziome,
pionowe, rolety. Gdynia,
Wielkopolska 154, 2248·97. 24·28-56
89357

13509

1,5TONY, 21-81-97

,'78<>

-----~'"16

AMIGA 500 z osprzętem
. niedrogo. Niepodległo
ści 784'7, Sopot

ta·inu,41-23·73

10040

VIDEOFILMOWANI E,
56·83-95

[ TRANSPORTOWE

CITYLOMBARD
31-82-19, 31-82-10 w. 4

1.1327

WODNIK • Żalu·
zje tanio, 71·1631

poziome, rolety przeciw·
włamaniowe. Producent,
43-21-31, 51-66·70

VIDEOFILMOWANIE,
56-85-19

,11.11

EXPO - Wynajem za·
chodnich autokarów,
31-88-55

1575]

SOLARIA Ahsun
świetlówki, kosmetyki,
serwis. 31-84-30

SOLARIUM ··Ergołine"
sprzedam, 29-71-51

ŻALUZJE pionowe,

JOWISZ. Neptun, 24·24·
30

CENTRUM Lom·
bard. 20-47-77

EST - przejazdy auto·
karowe - Niemcy, 31 ·
55-25, Brama Wyżyn
na (siedziba PTTK).
Biuro Brokerów 46·20·
46 (siedziba NOT). Fal·
con Centrum Handle·
we Zaspa, 57·44-52.
Panda • Tczew.
(069) 31-46·60
13310

99117

9768

VIDEONAPRA·
WA - dojazd bezpłatny,
53·11·26

106Jó

EIDPOL, 31·15·01 Sylwester - Kaszuby. Przejaz...QY_:_Europa,,

PIANINO Bluthner
sprzedam. Tel. 20-58·83

ŻALUZJE :tan·
wo - producent.
faktury VAT, 39·00·24

TELEWIZYJNE,
20·21-52
88701

23-62-17 w. 137 LOM·
BARD · komis - sklep
· fajerwerki - Dom
Towarowy Chylonia, box
37

-----~B3l07

BOAZERIA, 57.54.
31

TURBO solarium
• Witomino, Rolnicza 16.
24-10--05

ŻALUZJE poziome, pionowe, rolety. Producent
"Aga", 52-41-48,
31-49-86

121)1,9

'ODI

DOMINIKA - Najtańsze przewozy - Euro·
pa, 31·01-71

1,()7<

święta

"LOMBARD samo·
chody, RTV, złoto. Sopot, Niepodległości 743,
51-15-50

,(1708

lllll

131117

11335

PRALKI, 56-2021

OBSZYWANIE
wykładzin. DT ·sezam·,
41-40·21 w. 36

ANNA Markie·
wicz - specjalista chorób wewnętrznych - wi·
zyty, EKG, 56-48·56, 5342-59

"LOMBARD - samochody, RTV, złoto.
Gdańsk, Kołobrzeska 39
F, 53-04-68

sludl. sy~estra. 21mll\\isk. 374-664·
374-400

tALUZJE piono·
we· 10 lat gwarancji - Deko-System,
producent. Gdańsk. Po·
lanki 110, 52-37·36

HELIOS, Neptun.
21-16·71

TELENEPTUN.
52·29·34 - niedziele,

14988

KOMPUTERO·
WE. 21-80·21 (331)

22-45-05 ANTENY
RTV · satelitarne

37155

KAFELKOWANIE, 4198·35

'ł'l62

'"23·10·54 LOM·
BARD · najkorzystniejsze pożyczki. Gdynia,
Morska 171

S(fll. Bogata olerta JX)bylów narciar·

ISU.2

12126

'KURSY, SZKOLENIA!

15797

"'APEKS - 460·846,
460·847. Wrzeszcz,
Grunwaldzka 102, 9.00 19.00, sobota 10.00 14.00

KAFELKI, 56-54-68 przeróbki hydrauliczne ·
szybko, tanio. solidnie

MAGNUM
Sy·
stem • Żaluzje
pionowe, pozio·
me. Producent, hurtownia materiałów do produkcji.
Gdańsk·
Wrzeszcz, Szymanow·
skiego 14 (koto kina
Znicz), 48-33-15

1"672

1'267

INSTALATORSTWO
elektryczne, sanitarne,
51·99·20

RÓŻNE

52·48-36, 52-15·81
KSEROKO·
PIARKI, faxy - uży·
wane, tanio, gwarancja.
materiały eksploatacyj·
ne. DKS. Subisława 13

CZYSZCZENIE
dywanów, tapicerki, 23·
33-22
13161

31-89-53 LEKARZ Domowy
3951

J(l.176

lllló

11299

GAZOWO-hydrauliczne,
46-31 ·65
15'18

HYDRAULICZNE, 23·
14·83

13860

DOM, działka 3000 nad
jeziorem w Osowej, tel.
090508282

9775

LOMBARDY

1063'

AUT OC ENTRALA·KON·
TYNENTY n~lańsze przewozy
'coozym samochooem', autokarami
· codziennie do ponad 100
miast Europy. Wyrajem mik1obu·

.REKLAMÓWKA
2516 x 45, cena 137,
Torbacz · Przedstawiciel
Sinplastu, 4 7 • 11 ·92
10158

· INNE

IJ95J

GAZOWNICZE, 53·7654

41-07-69 "GABI"
- Bogata oferta sylwe·
strawa
3873'

ŻWIR - piasek, VAT, 47·

ŻWIR, 48-54·76

GAZOWE, 32·28-30

OBCE

gwlsta · Kursy języka
angielskiego, tel. 32-9888, 32-49·71, 41-21-82

mieszkanie

15624

SPRZEDAM

291'5/1

OŚWIATA-Lin·

ZAMIENIĘ

44012

DZIAŁKI

GAZOWE. 48-70·18

HYDRAULICZNE, 248·
115

32-24·97
13825

działki,

POGóRZEDolne · 2
x 459 m, budowlane,
uzbrojone, 31-61 ·56

GAZOWE, 53-71-22
11112

NAUKA

• AGENCJE

NIERUCHOMOŚCI

ELEKTRYCZNE - VAT,
24·24-04

IQ#t

SPRZEDAŻ

ŻWIR, 82-83·79

NIOWE rolety, 31·6666
'3715/1

ELEKTROINSTALA·
TORSTWO, 41-09-41

41·78·18 MIKROBUSY
11376

PRZEPROWADZKI transport, 32·51-31
12253

61-15

llJ

POŚREDNICTWO

l!!m

ANTYWŁAMA·

HYDRAULICZNE, 2304·39 •

mieszkania

1'855

~

ANTYWŁAMA·

ukła·

CYKLINOWANIE,
danie, 24-48·06

83536

KRAJ, zagranica, 310400
12176

NIOWE drzwi, kraty,
32·45·57
13775

CYKLINOWANIE, 21 ·
62-75

HYDRAULICZNE, 2370·61

POSZUKUJĘ

LAWETĘ wypożyczam,

transport samochodów,
41 -24-30
11035

ALARMY. Tele·
wizja nadzoru.
Monitoryng. Miramex. Gdynia, Wrocławska 41. 22·07-77,
22-12-49
11610

NIOWE drzwi, zamki,
kraty, 51·48-81, 10.00 18.00 i 56·22·43 po
16.00

9'1'.13

JULIA, 47-87-49

DOSTAWCZY, 29·7005
1"572

13202

ANTYWŁAMA

11,11

14221)

AUTOALARMY
- Cerber, 32-48·94,
52·43·11

TRASET - znaki to·
warowe, 41 ·33~4

50 m kw. odsprzedając
towar i wyposażenie.
Dzielnica Gdyni, 56-9180 po 19.00

11960

BLACHARSTWO - Lakiernictwo · tanio, 4320·20
lll,16

71-36·66 DOMOFONY

CYKLINOWANIE, 3262·10

12473

15827

WYPO:tYCZAL·
NIA dostawczych Peugeot, 41-39-24

10638

53·75· 11 "ANIA"

BAGA20WO·osobowy,
25-29-34

ekonom. prawna
21-69·64
szkanie

WYPOŻYCZ AL·

NIA samochodów
Tip, 57·92·06, 57·1515w. 37

CYKLINOWANIE, 5314·09

l'/9-"

WYDZIER2AWIĘ sklep

WYPOŻYCZ AL·

9059

TRANSPORT 8 T,
24·83-63

1'5911

9949

CYKLINOWANIE, 5363-85
w Wejherowie
78-35-04

PRZEPROWADZ
Kl, 41-14-57, 41-40-55
wewn. 272, 56-95-25
1'679

51-76-49 ALARMY
53-29-77 ALARMY

31-27-00 GROMA·
DA, 31-66-41, 20-42·
16, 51-14-39 Sanatorium
- Druskienniki. Oferta Zima '95. Przejazdy · Wilno, Berlin, Europa 13536

PRZEPROWADZ
Kl, 56·40-68
11537

37·06-89 ALARMY ·
monitoring, gwarancja
dwuletnia
8198

CYKLINOWANIE soli·
dnie, 57-26·19
9519

3266

BIZNES

PRZEPROWADZ
Kl meblowozem transport, 51-53-54,
11.00-19.00
12391

"31-34-48, 53-31-44
DRZWI metalowe,
drewniane

'ALKMED, 51-9764 , 41-42-44 • Odtruwanie - Gabinet przeciwalkoholowy, esperal,
41-42-44
10221

20-13-42 ZIMOWISKA:
Czechy · 4,5 mln; Krynica, Kaszuby narty,
kraj. zagranica
29370

Ul71

IU79

JOJU

8212

35621/1

11614

2UKA okazyjnie - More·
na, Morenowa 6

9587

37421

llJJI

VW Golf, rok produkcji
1989, 81 -24·01
15J23

GARAŻE blaszane,
56-41-25, 57-29-20

4683

IWJ

51-76-49 AUTO na
gaz

o

Kupno,
20-73-42
88521

1.1379

1009
I

WYPOŻYCZAL

llt,lJ

15792

·I

DREX

USZCZELNIANIE okien, 52-08-33

107'5

WYPOŻYCZAL·

'AUTO-HAK, tel.
31-40·50

krawcowe,

parkiet tańszy od wykła
dzin. Firma "Parkietus", 51-26-04. Ukła
danie. Cyklinowanie.
Gwarancja. V AT

MERPOL - Kupno,
sprzedaż, nieruchomo·
ści, mieszkań, 211 •
501

R·2'84

MIKROBUS osobo·
wo-dostawczy, 57-48-73

IPOl>RÓŻE

CZASOPISMO
Pomorska Gieł
da Nieruchomo·
ści - 24 strony ofert domów, mieszkań, działek,
obiektów · dostępne
w kioskach

sprzedaż,

SPRZEDAM lub wydzierżawię duży war·
sztat z socjalnym, na
działce 1500 m kw.
Słupsk (0·59) 257-32

1171!)

11317/1

1'621

PAWILON handlowy we
Wrzeszczu, 18 m kw. •
sprzedam lub oddam
w dzierżawę, 48·35-42
15'115

lURVSIVKA

76'/9

...................AUTO·

FIRMA handlowa zatru·
dni sekretarkę. Wyma·
gana znajomość języka
obcego i obsługa komputera. "Eve", ul. Pod·
kramarska 5, Gdańsk

• LOKALE

I

AMERYKAŃSKA firma

Herbalife produkująca
mikroelementy spożyw
cze poszukuje rynku
zbytu w Polsce. Zatrudnimy przedstawicieli
sprzedaży · korzystne
warunki. Oferty tylko pi·
semne: inż. Szymon
Słomski, 81-461 Gdynia.
Powstania Wielkopol·
skiego 97 B/15
l585J

AUTOGAZ, 51·6060

10220

1Jól5

NIERUCHOMOŚCI

- LOKALE
AUTOALARMYSplinter, 52-12-65, 52·
03-01, 23-68-88
19328

AUTOKONSER·
WACJA - Orunia, 3940-28
OKAZYJNIE do
150 OOO OOO. Również
rozbite, 53· 12·71 wew.
41

NIERUCHOMOŚCI

"31-89-53, 2068-16, 0-90-50·
81-15 LEKARZ Do·
mowy Internista,
EKG, Laryngolog, Pediatra,
Neurolog

CURODENTAL
stomatologia zachowaw·
cza. protetyka. chirurgia
8.00 - 20.00 · rówrnez
w
niedziele
Gdańsk. Pańska {na·
przeciw Hali Targowej),
31-69-58
DEFANT,BEGO •
protezownia, porcelana.
protezy miękkie telesko·
powe. zasuwane, tel. 22·
06-26
_ _Il~

DENS • Prywatny
Gabinet Dentystyczny
Gdańsk. ul. Długa 67168,
codziennie 8 OO - 20.00,
soboty 8.00 - 14.00, tel.
31-12-58

głębokim żalem

zawiadamiamy,
że dnia 21 grudnia 1994 r.
zmarła nagle nasza ukochana
Mamusia i Babcia
Ś. t p.

ZOFIA STANISZEWSKA
90648

Rodzina

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TRESC ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ I REKLAM-BIURA OGŁOSZEŃ: Gdańsk, tel./fax 31-80·62, tel. 31·50-41 w. 169, 207; Gdynia, tel. 20-08-32, 20-04-79; Sopot, tel. 51-54-55; Elbląg, tel. 32-50-80, 32·70-94
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Z oła.zji zófi.iającgcń się J'llliąt '.Boiego Nęrotkenia
ora.z Njnvego !/(fJKJt 1995
wszgstzytł swoim oóecngm i przgszfgm !l(fientom

~--.sertfec.zne żgc.zenia wsze{-OejpOl1t!J.lfności
słfaaa

Kierownictwo Bis Market
Jerzy_, Mariola

Zdroivycli i pogodnycli
.Świąt 'Bożego 9\[flrodzenia
oraz pomyś[ności w noivym
nadcfwdzqcym 1995 rokµ

Kurdzj_ęl

255011

OD WIELU
SPRAWDZONY

życzy firma

'Demos

LOKOWANIA OSZCZĘDNOŚCI
RACHUNKI WALUTOWE
PEKAO SA.
W BANKU ·
9(f,stauracja ~~
u!. 'Długi 'Targ 19 w t;;aańs/ól

Bankiem,

Jesteśn1y

połowę

który posiada ponad
\\'kładó\\'

GROUP

Możliwość

1

oraz godzi\\re oprocentowanie.

.

Of'Orbis" S.A. Hotel "Posejdon"

Posiadaczon1 rachunkó\\r walutowych oferujen1y
- jako dogodne formy

.,

'

c.."'"'"

c

l .

IWydział Administracyjno •Gospodarczy
Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu

t

O salonzu fryzjersko-kosmetycznego
O ekskluzywnego sklepu perfumeryjna-pamiątkarskiego.

ponadto kartę VISA CLASSIC, Euroczeki,
podróżnicze

noclegu w tut. hotelu

po c enac h zniżko wych w tym śniada nie.
Informacji udzielamy:
tel. 31-95-32, 31- 13-93

Od 65 lat zapen nia1ny naszyn1 klienton1 bezpieczeństwo

czeki

nIl2 cf1:t1~1n

Sprzedasz tam i kupisz po atrakcyjnej
cenie warzywa, owoc e i kwiaty.
Do końca bm. wjazd bezpłatny .
Nie moknij na targowisku - korzystaj
z " G i ełdy El bl ąs ki ej " .

* Bogata karta menu
* Doskonata orkiestra
* Atrakcje

*

Hurtowy Rynek Rolny
"Giełda Elbląska"

zaprasza
na 'BalSy{we.strmuy

wszystkich

na rachunkach i lokatach waluto\\rych w Polsce.

\\'kładó\\r

'

prosimy przesytać do 15 01. 1995 r
ADRES:
"Orbis" S.A. Hotel "Posejdon"
80-341 Gdańsk-Jelitkowo
ul. Kapliczna 30
tel. 53-18-03, fax (058) 53-02-28

Zgłosze nia

płatności ·

w kraju i za granicą.

Oferty nalezy składać w terminie do 30 grudnia 1994 r
w sekretariacie Wydziału pok. 29 (parter)

OKNA I DRZWI
ZPCV IALUMINIUM
FIRMY

lniormaCje dotyczące warunków prowadzenia stołówki można
uzyskać w pok. 25 lub 29

PROFIL

U NAS NAJTANIEJ
1200 X 1200 4 630 QQQ
1500 X 1200 4 990 000

2735

Przetarg odbędzie się w dniu 9 stycznia 1995 r. o godz. 11.0C
w pok. 29.

zł

zł

Urząd zastrzega

PROMOCJA DO KOŃCA MIESIĄCA
ul. św1ętojanska 46, tel./fax 29-71-73

sobie prawo unieważnienia przetargu bez
podania przyczyny

ZAPRASZAMY 9.00 - 16.00
w soboty 10.00 - 13.004 1018

Obwieszczenie
I Odd z i ał G da ńsk- Sopot ul. M. Reja 13/15. tel. 51 72 11, fax 51 76 67
li Odd z i ał G d a ń s k. ul. Garncarska 23. tel. 46 37 22. fax 46 22 55
filia 11 Oddziału Gda ńsk Nowy Port, ul. Marynarki Polskiej 15, tel ./fax 43 98 10
Agencja Gd a ńsk, ul. Kołobr ze s ka 43
Odd ział Gdynia, ul. Ś ląska 23/25, tel. 27 50 OO, fax 27 51 05
Agencja Elbląg. ul . Kosynierów Gdyń s kich 30. tel. 32 40 63

sygr
za1nte „

t

I

I

,
ctr r
zapo,rk ć z JeJ t ..,, 14 w t kr ',r• 1e
Sądu ~eJnrJwe,, Wyr z,, ł XII
Gospodilrczy Re" tr olV'J w C ari.;ku.
u l ".J we rlgrriry 10, zqk)• 1c
sprzeciw w terminie 4 d1 od
ukaz m,a 1ę n1P e Z"CIO
obw ies. · ze r-11
Kc,żdy

p

•

,

o

FIRMA DNHS POLAND SP. Z O.O. ORAZ

257 1

FIRMA DNHS LTD CYPRUS OFERUJĄ DŁUGI
ROK ZAŁOŻENIA 1986

~~~®

ffl I r a m e X

Zarządzenie Porządkowe

KONCESJONOWANY ZAKŁAD OCHRONY MIENIA
I INSTALACJI ALARMOWYCH

1nir 1ne
81 - 557 GDYNIA - ORŁOWO ul.

SPÓŁKA ZO.O.

WROCŁAWSKA

z dnia 16 grudnia 1994 r.
w sprawie ograniczenia używani a mate r iałów p irotechnicznych
na terenie miasta Gdańska

FIRMY MISTRAL, UL. RÓŻANA 83, RUMIA
(OSTATNI PREZES ZARZĄDU - MAREK DOMINIK),

i Na podstaw ·e art. 40 u st. 3 i 4 , art. 41 u st. 2 u stawy z dnia 8 marca 1990

41

ff Centrala (0-58) 22-07-77 'fr (0-58) 22-4~-01 'fftFAX (0-58) 22-12-49

Wesolrch Świąt Bożego Narodzenia,
Szczęśliwego Nowego Roku 1995
P. T. KLIENT01\1

.
zyczy

Dyrekcja i

Nr 2/94

Zarządu Miasta Gdańska

roku o samorządzie terytor:alnym (Dz . U Nr 15 z 1990 roku . poz. 95 z J
; później szymi zmia nami) o raz art. 54 Kodeksu wyk roczeń - Zarz ąd Miasta
' Gdańska zarządza. co następuje§1
"
N a terenie miasta Gdańs ka w prowadza si ę zakaz u żywania mat e ri ałów
pirotechnic znych w miejscac h publicznych z zast rze że niom § 2
§2
Zakaz uzywania materi ałów p irotec hnicznych nie obowiązuj e .
- w dniu 3 1 grud nia i 1 stycznia ka żdeg o roku .
- okolicznośc i owo. po uzyska niu każdorazowo zezwole nia
Prezydenta Miasta G dań ska
§3
Za nieprzestrzeganie niniejszego Zarządzenia grozi ka ra g rzywn y
i nagany, w ymierzana w trybie i na zasadac h okreś l onych
w p rawie o wykroczeniach

i

§4
Kontrole i eg zekwowanie p rzestrzegania p rzep ·sów tego
powierza si ę S traży Miejskiej w Gd ań sku .

Współpracownicy
2770

Zarządzen ia

O WARTOŚCI CAŁKOWITEJ 324 114 NOK (OK. 1.1 MILIARDA PLZ).

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT:
TEL. 091/34·34·32 LUB 34-25·71 (PRAWNIK FIRMY)
(BIURO FIRMY)
TEL. 091/33·41·78

§5
wc hodzi w ż ycie z dniem ogłoszen i a przez rozp lakatow anie
obwi eszczeń w miejscach publicznych oraz przez og łoszeni e w lokalnej
prasie
fil

I Zarządzen i e

Przewodniczący Zarządu

Miasta

Gdańska

P-2509

A

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ i REKLAM- BIURA OGŁOSZEŃ: Gdańsk, tel.!fax 31-80-62, tel. 31-50-41 w. 169, 207; Gdynia, tel. 20-08-32, 20-04-79 ; Sopot tel. 51-54-55; Elbląg, tel. 32-50-80, 32-70-94
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Sobota
TV
1

16

20

TV

2

7 .OO Kawa czy herbata ?
8 .35 Sportowa apteka
9.00 Wiadomości
9.10 ,,Ziarno"
9.35 „Opowieść wigilijna" [A Christ-1
mas Carol] - film anim. prod.
ang. /73 min. I
10.50 „Wigilie kresowe" - film dok.
11.15 Świątet'zne teledyski
11.30 „Wigilia" - film dok.
11.45 Nie byto miejsca w gospodzie . .
ks. biskup Tadeusz Gocłowski I
12.00 Wiadomości
12.10 Wigilia w „Raj - u"
12.40 „Jedzie drogą Mikotaj." - program muzyczny /dziecięcy zespól Kiepurki z Sosnowca/
13. IO „Zwierzęta świata" - ,.Pawiany z
figowych drzew" - film dok.
prod. angielskiej Iz tcletextem/
13.40 Smurfy: - ,,Wigilia u Smurfów" film anim. prod. belgijskiej/25
min./
14.05 „Świąteczny śnieg" [Christmas Snow] - film fah. prod.
USA /1986 r., 45 min. I reż.
Gus Trikonis, wyk. Katherine Helmond, Sid Caesar, Melissa Hart I z teletextem/
IS.OO Szalom - program Michała Nekanda - Trepki
„Wierzę

drzewom" - widowisko
muzyczno - poetyckie wyk. Adrianna Biedrzyńska. Agnieszka
Kotulanka, Grażyna Szapołow
ska. Robert Janowski. Piotr Machalica, Wojciech Wysocki
16.30 ,.Rosochaty włócz,;ga" - film
anim. prod. polskiej
17 .OO Teleexpress
17 .20 Spotkanie wigilijne papieża Jana
Pawła Il z Polakami
17.35 Swojskie klimaty- wigilia
19.00 Wieczorynka - ,.Boskie prezenty" - bajka muzyczna
19 .30 Wiadomości

I
I
I

I

TV

3

POLONIA

I

I

-!::żw.~}<:m:-:-

,WM:! P:}~.!Xx1 ·,:.;:;:,~~:~:::~

% · -~

16.40 Wigilia w Dwójce
17.30 „z kolędami u Czarnej Madonny" - chór żer\ski WSP w
Częstochowie

I

7.50 Filmy animowane ula dLieci
9.25 ,Jeden+ dLicsięć" - serial
ł0.20 ,Jolanda" - telenowela
11.05 ,.Zbuntowana", odc. 60
11.50 „Magnum" - serial
12.45 ,.Luciano Pavarotti w Reggio
Emilia" - koncert jubileuszowy z okazji JO-lecia pracy
scenicznej. cz. I
14.05 „Szybki jak błyskawica''
ł6.00 Filmy animowane dla dzieci
16.30 ,.Cyrk" - pr. rozrywkowy
18.15 ,.Duch na pokładzie" - sensacyjny USA, 1978, reż. Steven Stern
20.00 •. Fantaghiro 2" - film włoski
na motywach baśni ludowej
21.50 „Mistrz kierownicy ucieka" komedia, USA. 1977
23.35 Bez negatywu - program publicystyczny o kinie i teatrze
0.05 „Zmienny los"- film sens.
2.00 Magazyn mody „Design" (powt.)
2.30 ,,Fantaghiro 2" - film wł.
4.10 Sport - nowości
4.40 Bez negatywu

Studio sport: koszykówka
„Black - Czarna 13łyskawica"
,.Sens iycia'' - serial dok.
„Stary człowiek i morze" · dramat, USA 1958. reż. John Sturges (83 min)
14.05 ..Gawin" - francuski dramat
obyczajowy. 1991. reż. Arnaud Sclignac {90 min)
15.45 „Rucket to the l\loon - komedia. W. Bryt. 1966, reż .
Don Sharp (95 min)
17 30 „Czterej muszkieterowie" panam.-fr. film przygod., 1974.
reż. Richard Lester, (97 min)
19.20 Wiadomości
19.30 „Kolo fortuny"· tclctum1cJ
20.15 „Bez zrozumienia" - komedia. USA 1986, reż. Garry
Marshall ( !05 min)
22.2IJ„3615 Code Perc Noel" francuski film sensacyjny,
1989. reż. Rena Manzor,
wyst.: Alain Musy (93 min)
O.OS „Czas po czasie" - thriller,
USA. reż. N. Mcycr(I07 min)
2.00 „Pasażerowie" - magazyn

_ _RTL_

_ _RTL

10.15
11.00
11.30
12.30

11.20
1125
li 55
12.25
13.00
13.30
14.05
14.40
15.05

16.50

„Podróż odkryć"

.. Rio-Top" - e1ekawostki ,.Goofy i Max"
„Gra o nagrody" - teleturniej
„Ecric. Indiana" - serial
(s) ,.Wszyscy kochają Juli{' serial
„Kto tu jest szefem?" - serial
,.Ksi,1i.ę z Bel-Air'' - serial
„Pctna t'hata" - serial
(s) .. Krok rn krokiem" - serial
„OpcraCJa "Pctt1<.:oat"' - serial
ko111ediowy. USA 1977/79
„Alicja w Kramie Czarów" (I)
- film pr1.ygodowy. USA 1986.
ró. Harry Harris (90 min)
,.Picdonc Lo Sbirro" - ko111edia, wl./fr. ł 973 (99 min)

18.45 Wiadomości
19.05 „Strasznie mila rodzinka" - serial
20.00 „Bonanza - The Return"- western. USA 1992, reż. Jerry Jamesnn (89 min) 20 lat po zakoń
czeniu legendarnej serii, ranczo
Pondcrosajest w kłopotach ...
21.30 „City On Fire" - film sensacyjny, USA 1978, reż. Ah-in
Rakoff (92 min)
23.00 ..Ojczym" - horror. USA 1987.
reż. Joseph Ruben (85 min)
0.25 „Ukryty'' - horror, USA 1987;
reż Jack Sholder (91 min)

9 .05 Zapowiedź programu
9.10 Bajka
9.30 Życzenia świąteczne
9.40 Boże Narodzenie w religiach świata
IO .30 Serial animowany
I! .OO Przy wigilijnym stole
11.15 „W dążeniu do prawdy" serial odc. 20
11.45 Życzenia świąteczne
11 .50 Marynarski opłatek
12.20 Życzenia świąteczne
12.30 „The BFG'' - film animowany produkcji ang.
14.00 Mniejszości narodowe wigilia na Wschodzie
14.30 Konie arabskie - cz. I
15.00 Kolędy
15.20 Serial animowany

16 .OO
16.30
17.30
18.00
18.30
19.00
20 .00

22.00

23 .50
1.15

Benjamin" - serial
„Sąsiedzi" - obyczajowy
Fashion TV - magazyn mody
„Telewizja 101'' - serial
„Brygada Acapulco" - serial
.,Z miłości do lvy" - film
USA, reż. Daniel tylann.
Oskar - magazyn filmowy
4x4 Magazyn motoryzacyjny
dla dużych i małych
„Płonące drzewa Thiki" - serial angielski
„Spotkanie wigilijne" (I)
„Julia, Romeo i inni" - pr.
Adama Hanuszkiewicza
„Spotkanie wigilijne" (2)
„Boże Narodzenie w Paolandi i" - film animowany
Infonnacje
„Evita Peron" - miniserial
„Duch nocy wigilijnej" film USA (1988), reż. Richard Donn er, wyst.: Bill
Murrav, Karen Allen, John
Forsythe, Robert Mitchum
„N ad złotym jeziorem" film USA ( 1981 ), reż. Mark
Ryde l!, wyst.: Katherine
Hepburn. Henry Fonda, Jane
Fonda
Pink Floyd - Pompeje - koncert rockowy
Pożegnanie

A TV

16.00

I

Akcja filmu rozgrywa się w niewielkim amemiasteczku na początku lat 50. Zbl iża się Boże
Narodzenie, panuje radosny. świąteczny nastrój . Wdowa
Mutterance, która samotnic wychowuje dwoje adoptowanych sierot, ma jednak powody do zmartwienia. Okazuje
się, że gospodarz, u którego mieszka. postanawia sprzedać
dom, a jej ukochaną cukierenkę zamienić na pralnię. W roli dobrodusznej wdowy wystąpiła Katherine łle!mond, zaś
bezwzględnego pana Snyder świetni e zagrał Sid Caesar.
rykańskim

TVP I
Niepoprawny uwodziciel
9· 2.00 Tym razem Jean-Paul Belmondo wciela

su; w
uroku włamywacza-uwodziciela. Victorowi nie brakuje wprawdzie sprytu. ale od czasu do czasu
trafia na parę miesięcy do więLienia, gdLie - jako c1ęsty
bywakc - żyje w przyjaźni ze wszystkimi strażnikami ..
postać pełnego

!

7

I

DSf_
Wiadomości sportowe (powt.)
„Sport Container" - reklamy
„Amazing Gamcs" (powt )
Sporty motorowe (powt.)
„Trans World Sport" - magazyn
12.00 Najważniejsze wydarzenia
"94: Tenis: turniej A TP w Mailand Piłka ręczna: !\IE kobiet
- finał Pływanie: MŚ w Rzymie (skoki z wicży) Igrzyska
Dobrej Woli w Petersburgu
18.00 Taniec towarzyski: Bundesliga - tańce latynoameryka11skie
20.00 Mistrzowie sportu
20.15 lgflyska Dobrej Woli '94
(najważniejsze wydarzenia)
22.00 Sporty motorowc: ,,Off Road"
- magazyn
23.00 Wrestling WCW w Atlancie
O.OO Sporty motorowe (powt.)
I.OO „Best Direct" - reklamy
1.15 Wrestling WCW (powt.)
2.15 Zakończenie programu

8.00
9.15
9.30
IO.OO
I I.OO

PRO

EUROSPORT
830 Aerohik
9.00 Łyżwiarstwo figurowe: l\1E i
MŚ

Il.OO Wrestling: walki zawodowcow
ł2.00 Boks
13.00 Magazyn sportów walki
14.00 Łyżwiarstwo figurowe:
Igrzyska Olimpijskie w Lille·
hammer (naJważnicjsze wydauenia)
16.00 Taniec towarzyski
17 .OO Taniec towarzyski
18.00 Wrcstlmg: wałki zawodowców
19.00 Karting: Elf Master Karting
lndoor w Paryżu (najważnieJ
sze wydarzcma)
20.00 Łyżwiarstwo figurowe: !\IE i
MŚ (najważniejsze wydarzenia)
22.00 Tan;cc towarzyski
23.00 Wrestling: walki zawodowców
O.OO Snooker: MŚ w tnkach w
Sun City (RPA)
2.00 Zakończenie programu

_ _TNT

7
-11.25 „Disney & Co."
„Classic Caitoon"
„Cudowny worek"

15.00

śniegów"

„Słoń

I

Opowieści

TVP li
9· 8.30 Serial

6.00 -20.00 Seriale animouane:
-12.10 Seriale animowane:
,.CudOIHI)' Ś\\ iat bajek"
.. Illack Beauty" - film anim .
(A/F/Sn-.:/H)
„Batman" - serial
20.00 Filmowy wieczór TNT na
„Parker Lewis" - serial
temat: ,.Filmowe doświad
„Dutch" - komedia, USA reż.
czenia TNT": .. The ProdiPeter Faiman (99 min)
gal" - film obyczajowy.
16.05 ,.Pro movie" - mag. filn,owy
USA 1955. reż. Richard
16.35 „To Grandmothcr's House
Thorpe, wyst: Lana Turner.
We Go" - komedia sensacyjEdmund Purdom, James
na, USA 1993, rei. Jeff
Mitchell. Louis Calhcm i in
Franklin (89 mm) Pi~ciolct( I08 min) Zia kapłanka bonie bi iźn iaczk i zostaj,1 uprogi n i miłości przywodzi do
wadzone ...
zepsucia bibiliJnego kró18.15 „Stcpping Ouf' - komedia
la ...(A/F/S/N/Fin)
n1t11yczn~. USA/ Kanada
1991, reż. Lewis Gilbert 22.05 „Atlantis, the Lost Continenf' - film sr. USA 1961.
( IO I min) C'zterdzicstolctnia
reż. George Pal, wyst.: John
tancnka ohchodzi SWÓJ beDal!, Anthony llall . .Joyce
nefis, który zostaje prz.yTaylor. Frank de Kova i in.
bmony wiadomościq. że jej
(90 min) Młody ryhak zostapartnerka spodziewa si(;
je wplątany w sprawy moż
dziecka z jej prt.yjaciełcm ...
nych. jego kłopoty s~ jednak
20.00 Wiadomo~ci
niczym wobec nauciągaj;icej
20.15 „Bill C'osby Show" - senat
zagiady ... (A/F/S/N)
21.20 „Kwiat kaktusa" - komedia,
USA 1969, reż. Gene Saks 2350 „Hercules, Samson and
(99 min) Pomocnica dentyUlysses" - włoski film przysty-zatwardziałego starego
godowy. 1965. reż. Pietro
kawalera odgrywa przed jeFrancisci (86 min) Legengo kochanką nic zgadzającą
darny mocarz uwalnia ojczysiy na rozwód żonę ...
zn,; od najeźdźców ... (A/F/S)
23 .10 „Wiking Eryk" - angielska
1.30 „Spartan Gladiators" - wło
komedia historycrna. 1989.
ski film przygodowy, 1965,
reż. Terry Jones (87 min)
reż. Alberto De Martino. (89
0.45 „Telcpasja" - komedia. USA
min) Siedmiu mężnych wo1987, reż. James L. Ilrooks,
jowników wa]C?.y z tyranią
(122min)
władcy ...(Al

6.25
12.10
13.00
13.50
14.15

DISCOVERy_ __ .
17 .OO Ziemia widziana z wahadłowca - film dok.
t 8.00 Tajcmnice kosmosu. Pluton I teoria wielkiego
wybuchu - serial popularnonaukowy
19.00 Wahadłowce kosmiczne
- serial dok.
21.00 Wynalazki - program popularnonaukowy
21.30 Tajemniczy świat Athura
Clarke a: Tajemn ice
nieba - serialpopularnonaukowy
22.00 Drapieżnrki: Lwy L krateru Ngorongoro - serial
przyrodn.
23.00 Sowiecka bomba atomowa - serial dok.
O.OO Pola rok 2000 - magazyn
popularnonaukowy

- ~TV

5

Alfa

Robin Hood
powstał

w znanej wytwórni fi lmów
animowanych Warner Bros, a jego bohaterem jest
ukochany przez wszystkich widzów Alf. Akcja
rozgrywa się na jego ojczystej planecie. Alf opowiada
przyjaciołom bajeczki. które ludzie opov..iadają swoim
dzieciom. W jego interpretacji nahierają one
dodatkowego uroku. zwłaszcza że s,J pełne aluzji do
rzeczywistości.

Witaj święty Mikołaju
TVP li
9· 14,55 Świetna. rna-

CANAt.
P LU S

riowana komedia. 1\liło~n i 
cy dobrej rozryw ki z pewnością nie będą siy nudLić.
Rodzinka Grinswo ldow

_I

2
IO.OO
IO.OO
IO.IO
10.40
1055

13.45
14.30

_

_SAT
1

l

8.30
9.00
9.30
IO.OO
I I .OO
12.00

__

5~-~i:ra

_p_o_LQNIA _

5 .OO „Ślepy strach" - film sensacyjny produkcji USA
6.30 Relaks na sportowo
7 .OO „Szlak do Santa Fe", reż.
Michael Curtiz, wyst.:
Errol Flynn, Olivia de
Havilland
8.30 Na krańcach świata program podróżniczy
„Wigilie wś ród skal

I

l)JIBOII~:

PROPONUJEMY

0- R~U ~
N~IA-

„Kły" - kino familijne
film produkcji USA
I 7 .45 Wiadomości lokalne
17.15 Program lokalny/Do trzech
17.50 Od magii do nauki klipów s1tuka
magazyn
17.30 A to Dodo...
18.55 Życzenia świąteczne
' 17.35 Z kolo,'dą u Jaskiniowców
19.00 ,,Szalone przygody" 18.45 Program na wieczór
fi Im produkcji brazylij- ' 18.50 ,,Świąteczne wspomnienie" I
skiej
nowt'la filmowa. USA
19.35 MCM · w łagodnym nastroju
llC
J'cJ .45 Program lokalny
19.05 Dobranocka: ,.Troskliwe mi20 .00 „Hotd" - dramat psycholosie" cz. I
19 .30 Wiadomości
g1czny. USA, 1967, reż. Ri20.00 Wigilia w Studiu Kontakt
chard Quine
..,,,~
22.05 Konkurs tilmowy
20.55 Barbra Streisand - pro-1 20.05 .,Kolt;dować małemu··
7'.'.10 MC'.1.1 - w świątecznym na20.45 Wigilia na ulicy
gram muzyczny prod. 20.45 Rozmowa wigilijna z ks. 21.00 Zyczenia
stroju
świąteczne
USA, 1994 r.
22.20 ,,U progu taje mnicy" kard. Józefem Glempem
2ł .05 „W dążeniu do prawdy"
21.00 Panorama
thriller, A n glia, 1945,
22.40 Łowiecka wigilia
serial odc. 21
I
reż. Charles Ca,ak a nti
22.50 „NienasYceni" • komedia 21.30 „Panny z Wilka" - film T\'P 21.30 „Czarna żmija" - serial
23 .55 Na dobran()(: ...
reż. A. Wajda /112 mini
produkcji angielskiej. odc.
wojcnn~, produkcji 1984
23 .20 Program na święta
4. w roli głównej Rowan
r ., Francja. czas . 102
2330 ,.Bóg się rodzi, moc truchleAtkinson (Jaś Fasola)
min., reż. Henri Verneuje." - Wigilia w Tyńcu
22.00 Wigilia dla samotnych
il, wyst.: Jean-Paul Bel23 .55 Pasterka Podhalańska l trans- \ 23.50 Życzenia świąteczne
mondo, Jacques Villeret,
misja z Murzasichle)
I EL.iTELSAT - ,ie(· kablowa li F3 16
0.05 Zapowiedź programu
M ichel Constantin
stopień. transponder 38, ctęstothwoś.:
1.20 ,.Clasic Electronic"
O.IO „1\Hoda dziewczyna"
O.40 Zakończenie programu
11.617 '.\!Hz. polaryzacja V
1.40 „Dom" /4/12/: .,A jeszcze
film obyczajowy prod.w!
17 .OO „24 godziny" - mag . inform.,
wczoraj było wesele" - serial
1.40 ..Czarna żmija" - serial
odcinek pt. ,.Lourdes"
TVP (powt.) /napisy w języ
'.'.15 ..Czarna i.mija" - serial
!8.00 Godz.ina dla dzieci - filmy
ku angielskim/
2.45 Mniejszości narodowe
animowane. m.in ... Babar"
3 .05 Zakończenie programu
3.15 Nasi goście· powt.
19.00 Kon,·crt Pavarottiego (kol(,'4.15 Konie arabskie -cz. I
dy, arie)

16.15 „Nie z tej ziemi" - serial fab.
prod.ang.odc. 16
16.30 „Co ludzie powiedzq'' - serial filmowy. odc. 16 cz. I
17 .OO Teleexpress
17.20 „Co ludzie powiedzą" - serial
18.00 Swpki gdańskie
18.IO Panorama
18.15 Kronika kulturalna
18.30 RoC'k - kolęda
19.00 Życzenia świąteczne
19.05 Kol~dy współczesJle
19.10 SlowooEwangclii
19.15 „Gwia?dkowe przebranie" film fab. prod. USA, 1979

17 .55 Losowanie gier liczbowych
18.00 Panorama
IS.IO PANORAMA
ł8.l5 Magazyn kulturalny
18.30 „Puste miejsce przy stole wieczór kolęd w wykonaniu
Stanisława Sojki."
19.10 Podróże z Adamem Bujakiem
19.30 „N'iczwykła wigilia" - program dla dzieci
19
-~·jgiJijnym ; , t ~

16.15 Wigilia w Studiu Kontakt
16.35 „Czas radosnej kolędy"
17 .OO Teleexpress
17.15 Wigilia w Studiu Kontakt
17.30 „Gwiazdo świeć, kolędo leć"
- koncert kol(,'d wyk. : Alicja Majewska, Halina Frąc
kowiak, Zbigniew Wodecki
18.20 Wigilia w Studiu Kontakt
18.40 ,.Dohry wieczór wigilijny" Jasełka poetycko - muzycz-

SKY

-

I

20.35 „Radio Maryp" - film dok.
20.00 Homilia Prymasa Pobki
(... 20.15 ..Genezis" - film prod. włosko 21 .OO Panorama
21.30 Słowo na niedzielę
- franc. - USN1994 r .• 95 min./.
21.35 Kol,dy Jana Maklakiewicza
reż. Ermano Olmi, muzyka Enrno
21.50 „Bahy Boom" - komedia
Morricone , w roli narratora oraz
sentymentalna prod. USA
Noego - Omero Antonutti
/1987 r., 106 min/ reż.
21.55 Swojskie klimaty - ..Gwiazdy
Charles Shyer, wyk. Diane
23.15 „Nad Nim anieli. ·· - Józef
Keaton, Sam Shepard, JaSkrzek, Tomasz Szukalski. Artur
mes Spader
Dutkiewicz - kolędy
23.40 „Opowieść o wole i ośle w
23.55 Transmisja Pasterki z Watykanu
Betlejem"
2.00 „Nicpopranny uwodziciel" c..-0.15
„Roztańczony buntowfilm fab. prod. francuskiej
/1975, 96 min. I reż. Philippe
nik" - komedia austral.
de Broca. wyk. Jean Paul Bel/1992 r. , 90 min./, reż. Baz
mondo, Gcnevieve Bujold
Luhrn1ann
3.35 Zakończenie programu
ł .45 Zakończenie programu

7.2IJ -20.15 Blok programów dla
dl.ieci:
7.2IJ „Biblijna parada hitów" - film
animowany, CSA 1990
20.15 „Pied Piper" - film sensacyJny.
USA 1989, rez. Nonnan Stone.
wyst.: Peter o·Toolc, Mare
Winningham. Susan Wooldnd
ge, Michael Kitche i in. (99 min)
John Howard zaskoczony na
urlopie inwazją niemieckich
wojsk pragnie jak najszybciej
wrócić do Anglii
••
22.00 „llair" - film mt1zyc111y, USA
1979, ret. Milos Fomrnn. wyst„
John Savagc. Treat Williarns .
Beverly D'Angdo. Annie Golden i in. (90 min) C'landc pr,.ybywa z Wietnamu na dwa dni do
Nowego Jorku i poznaje grnp,
hipisów ...
0.05 „Born Again" (,.Wiedcrgcborcn") - film obyczajowy. USA
1978, reż. Bigas Luna, wyst..
Tom Harley, Michael Moriarty,
Francisco Rahal. Antonclla
Murgia i in. (86 mi11) Telewizyjny kaznodzieja-cudotwórca planuje toumae po Stanach Zjednoczonych ...
1.40 „The Oppositc Sex" (.,Das
schwache Geschlecht'') - USA
1956. reż. David Miller. wyst.:
June Allyson, Joan Collins, Dolores Gray, Ann Sheridan i in.
(112 min) Zdrada przyczyną
kryzysu ma!żc1\skicgo ...

TV

8 .55 Program dnia
8.00 Powitanie, program dnia
7 .OO Panorama
7 .10 Muzyczne nowości Dwójki
9.00 Dzi~ń dobry, tu Gdańsk
8.05 Apetyt na zdrowie
7 .30 Tacy sami
9.35 „Jajecznica" - magazyn Ma8.40 Hity Satelity (powt.)
7 .50 Spotkania z językiem migoriusza Pucyło
9 .OO Wiadomości
wym
j 10.05 ,,Zwierzęta z ginącego lasu"
9. IO „Ziarno" - - program red.
(4) - anim. film prod. ang.,
7.55 Powitanie
katolickiej dla dzieci i ro1993 - powt.
8.00 Boże Narodzenie u Flinstodziców
10.35 „Różowa dama" (181) - senów - film animowany USA
9.35 BRAWO! BIS! (powtórzerial prod. wenezuelskiej
8.30 „Opowieści Alfa" [1/21] nie wybranych programów
(powt.)
,,Robin Hood" - serial anim .
z tygodnia)
11.20
„Supermisie
w
krainie
cza9.00 Dzień dobry, tu Gdańsk
12.00 Wiadomości
rów'· - anim. film dla dzieci
9 .35 ,.Jajecznica"
12. IO Program dnia
Niezwykle sympatyczna i za12.15 „Mała księżniczka" /10/46/
IO.OO Magazyn militarny
bawna opowieść o przygo- I
- serial animowany dla
10.30 Animals
dach małych niedźwiadków ,
dzieci
11.00 Gwiazdka na Ulicy Sezamw czarodziejskiej krainie.
12.40 „Przed pierwszą gwiazdką"
kowej
12 .50 Program dnia
- program dla dzieci
12.00 „Świąteczna wygrana" - 13.00 „Cristal" - serial fab. prod.
13.05 „Szczęść Boże Wieliczce'' film fab. prod. USA/1992 r.
wenezuelskiej (80) - powt.
reportaż
95 min. I reż.
Peter 13.35 „Teatr baśni'' - serial USA,
13.20 Spotkania z prof. Wiktorem
Edwards
14.25 Kolędy z Gdaiiska
Zinem
13.35 „Nasze śpiewanie" - repor- 15.00 Panorama
IS.IO „Troskliwe misie - dziadek 13.40 „Wieczerza" - Spotkanie
ekumeniczne w Laskach
do orzechów" - film anim.
14.00 '.~istoria gwiazdy betlcjem-1
Troskliwe misie przeżywają 13.50 Wigilia w Studiu Kontakt
skiej" - film dok. prod. ang.
świąteczną przygodę w kra14.00 ,.Z dalekiego kraju" - film
14.55 „W krzywym zwier ciadle
' fab. prod. polsko - wiosko inie zabawek, po której
- witaj Święty Mikołaju"
oprowadza ich dziadek do
francuskiej, reż. Krzysztof
- komedia prod. USA/
orzechów. Towarzyszq im
Zanussi, wyst. : Sam Neil, .
1989 r. , 93 min/ reż. Je- 1
motywy muzyczne z utworu
Christopher Cesanova, Lisa
remiah S. Ch cchik, wvk .
,.Dziadek do orzechów'' P.
Harow, Cezary Morawski i
Che~·y Chase, Beverly ·o„
Czajkowskiego.
inni. /138/
Angelo, Randy Quaid

;#:.

16.00

24,25,26 grudnia 1994

przeżywa przedświąteczną
gorączkę. Zami.:rzają spę
dzić Boże NarodLc nie w

domu. Kiedy w ich go;cinne progi zawitają tłumy
bliższych i dalszych krew~ nych. nietrudno sobie wyoA brazić. co si.; bęJz ic działo.
I Na zdJ~'ciu: Chc\'y Chase.

MTV
8.00
Wcd;cnd z li,tą pT?rhoJÓW
IO.OO „A \'ery Spccial Christmas
Jr' - rt'portaL z nagrań pl) ty
1030 .Z1g I Zag" - show
I! .OO „The Big PJCturc" - nowości
filmowe (Pip Dann)
1130 BT)tyJska lista pr1ebojów
13.30 ,Sowości muzyczne" (Ingo)
14.00 .. \\'eckend z listą przebojów
WSlech.:zasow"
17.00 ..Zatańcz - Simone zaprasza"
18.00 „The Big Picture (Pip
Dan n)
1830 Wiadllmo~-:i
19.00 Europejska lista przebojów
21.00 „Bez prądu" Kiu Lang
22.00 ..Soul w MT\ ...
23.00 „Nowości muzyczne" (Ingo)
2330 ,Zig i Zag" - show
O.OO „Komcc~.. - ~how
2.00 „Bca\ is i Ilutt-hcad" - serial
2.30 „Chili Out Zonc" - nocny
show MTV
4.00 N1x· z teledyskami

RAI
UNO

10.20 „A bon entcndcur"
9.30 ..11·~ a Wonderful Life" 10.40 Magazyn multimedialny
fi lm USA 1946, reż. Frank
11.10 „Temat Europa" - magazyn
Capra. ( I IO min)
11.35 Magazyn reporterów
1135 ..Zielona sobota"
12.00 Aktualności dnia
1225 Prognoza pogody
12.05 „Co za historia'I"' - quiz
1230 Wiadomości Fl~sz
12.25 „Listy od widzów"
1235 ..Pi~·kn) znaczy zdrowy"
12.45 Dziennik France 3
13.25 Wyniki losowania Lotto
13.05 „Horyzonty" - mag. ekono- 1330 Wiadomości
miczny
1355 ..Tr,.y minuty o ..."
13.50 ..7 dni w Afryce" (powt.)
14.00 „Bł~kitna linia"
14.00 Aktualności z Afryki
15.15 „Ta tajemnicza Jl()(:"
15.00 Sport w Afryce
15.45 .. Kao:or Donald" - serial
16.00 D?iennik TYS
ł6.40 . .l'l•południe ,. Disneyem"
16.10 „Mlodt.i gcniuSie·· - gra
17.40 „Almanarh" - mag. inform
16.45 „Spryciarze" - magazyn nau- 17 55 Wy111ki losowania Lotto
kowy dla młod,ieży
18.00 Wiadomnśd
17.15 Festiwal muzyki frnnkofoi'1- 18.15 „Slnwo i życic"
skicj
18.30 Koncert na lfoi.c Narod1c17.45 .. Pytania dla mistrza" - gra
nic transmitowany 7. Auli
18.15 .. Wi,jc Amel)·ki" - rcp,>rtaic
Pawła \'I
i wywiady
1950 Prngno,a pogody.
18.30 D,.iennik TV5 .
20.00 \Viadomości
•
19.00 Magazyn kulinarny
20.30 Wiad11mości sportowe
19.25 Pogoda dla pi,ciu kontynentów 20.40 „M ickcy s C'hristmas Ca19.30 Dziennik szwajcarski
mi" - Bo:ie Narnd1ćnic My20.00 .,W imię ojca i syna" - serial
s1.k1 Miki
2055 Pogoda dla pięciu kontynentów 21.l5 „Gałki od ł67ka I k 1jc od
21.00 Dziennik France 2
miotły" - film, USA 197ł,
21.35 ,.Kot w butach" - balet Rorei.. R. Stevenson (100 mrn)
landa Petit
22j5 Kolędy I pidni Boi.onarodzc23.05 .. Świerszcz za kominem" niowe w wykonaniu Piccolo
program rozrywkowy
Coro dell' Antoni ano
O.OS Dziennik Soir 3
23.45 „Słowo i życie" 030 .. Bon Weck-End" - magazyn 2355 Pasterka celebrowana przez
satyryczny
Ojca Świętego
1.00 -0.40 Powtórzenia progra2.00 ..Czuwanie wigilijne" - promów:
gram kulturalny

I

-:1,- I
'

•
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TVP li

9· 22.50 Sentymentalna komedia utrzymana w st~ lu
lat 40., dui.o dobrL·go humoru sytuacyjnego. p0pisowa
gra odtwórczyni głównej roli, Diane Keaton (na zdJę ·
ciu). Tym razem zagrała kobi etę sukcesu. atrakC)Jną
business woman . Pewnego dnia J .C. Wiatt zostaje zaskoczona wiadomością o śmierci dalekich kuzynow,
którzy osierocili trzynastomiesięczną córeczkę. Jako jedyna krewna musi zaopiekować się małą.
TVP Ili

Nienasyceni

9• 22.50 Komedia wojenna. Podczas II wojny ~wiato·
wcj grupa legionistów ma konwojować transport złota.
Misja jest bardzo trudna. W efekcie kaidy z utcrech le
gionistów, którym udaje si.; przóyć, decyduje się o srnkać wspóltowarzyS1y i zatrzymać dla siebie cenny łup.
ATV
Uprogu tajemnicy
g. 22.20 Bohater filmu prLyjcżdża do podlondyfo,kicj
po

siadłości. Właściciel jest mu obcy. ale jego twar, znajoma.
Podobnie jest z mnymi go;ćmi. Stop11iowo, \\'alter rozpornaje
w nich luJzi. którzy nachodzą go w nocnych koszmarach.
Film jest wzorem precyzyjnej. pełnej napięcia konstrukcji łań
cucha nowel - stał się klasyką kina świ atowego .

POLONIA
I

Duch na pokładzie
9· 18.15 29 grudnia I972 roku samolot ASA 40 l z ł 63

pasażerami i 13 osobami załogi spadł
Miami. Zgirn;ło wił- l u ludi.i. Wkrótce

nad Evcrgladcs kolo
po katastrofie 11narl
w s1pitalu jeden z pilotów. Przed śrrncrci,i próhnwał ro,.wi,jl.aĆ 1agadkt, katastrofy. ale nic starczyło mu sil. K i11'a
mics1ęry pói.nicJ wśród personelu !atajqccgo ,aoyna krą
żyć ph,tka jakohy dud1 ;r.mar!cgo pilnta miał si1; pojawiał'
na po1'ladad1 samolotów na nil'ktt',rych trasarh .

--

City On Fire

Film sensacyjny, USA 1978. re,.. Alv1n Rakoff. wyst.: Barry Newman. Susan Clark. Shelley Wintcrs,
Leslie Nicbcn i in. (92 min) Eksplozja rafinerii przemienia
miasto w morze ognia ...

Str. 15

--,TV

16

6.55 Program dnia
7 .OO ,.wJród kangurów" - film dok
8.00 Świąteczne śpiewanie - program dla dzieci
8.25 „Chleb życia" - film fab. TVP
8.55 „Ulice wielkiej k.ol~·dy" - widowisko teatralne dla dLieci/1992
r. , :n min. I reż. Zbignit.:w I
Dzięriel. wyk. Zespól Kameralny r..tuzyki Dawnej „Cantus
firmus'' , Ewa Bem, Elżbieta
Adamiak, Jan 13l1rysewkz
'UO „Rcnifl!r Świ,tego Mikolap"
- film fab. prod. USA I 1989 r
, 99 min. I reż John llancock.
wył.: . S,1111 Elliott, RL·bcccn I larrcll I z tcktcxtcm/
11.1 O Koncl'l't żvczci\
11.55 Urbi et o;hi - transmisja z Watyl-.anu
l:!..45 Z kamerą \\ i.ród /\\ icrql Świąiccme stroJc
U.OO „Pani Irena" Il/ - ,.Świcrvo za
kominem" - program o Irenie
K\\ iatkowskicj
13.55 „Potop" /1/ • film fab. prod.
pobkicj /15-ł min. I reż. Jerzy
Hoffman. wyk. Daniel Olhr)Chski. Małgorzata Braum~k. TadeusL ł,omnicki, Leszek Teleszyński Iz tcletextcm/

16.30 TAI - .,Trzydz1c~ta dziewi.;tnaście''

20

17.()() Teleexpress
17.20 „Durh tat)"' - komedia t;SA [
1990 r. l reż. Sidne, Poitier.
w,k. Bill Coshy. Kimberlv
•
R~ssell, Denise !'ikholas
19.00 Wieczorynka „Przygody r-.tyszki Miki i Kacwra Donalda"
19.30 Wiadomości

8 .55
9.00
9.10
IO.OO
10.05
I0.35

świata

12.00 „O chloprn, kt11ry kochał
Hoże l\arodzt•nic"- film fah.
prod. l!SA l 1990 r. J reż.
Artur Allan Seidelman,
wyk. Cicrly Tyson, Michael
Warren. Sammy Daiis jr.
13.35 Ojczyzna - polszczyzna
13.50 Bogusław Kaczyński zaprasza dzieci „Dziadek do orzechów''
15.35 Jaś Fasola - ,,Wesołych sw1;1t
panie Fasola"

I

_,,,""""

1
6.00 \\ana. lxiC. 202
6A5 Ba ncgaty\\ u
7.15 Ftimy animowane dla dzieci
8.45 „Magnum" - serial
9.35 ,},fotrz kiermrnicy ucieka". komedia. USA. 1977
11.20 ,Jolanda" - telenowela
12.00 Luciano Pavarotti w Reggio
Emilia - korn:ert. cz. 2
13.30 .},lisie" - film animowany
14.00 Kronika Wydarzeń Tygodnia
14.30 Magazyn mody ..Design"
15.00 ..\lanuela", odc. 72
16.50 „Music Christmas'' - kolędy
18.05 „Więzień Zcnda" - komedia,
USA. 1979. ret:. Richard Quine
20.00 „Żądło'' - komedia. l!SA,
1973, reż. George Roy Hill
22.15 ,.\listrz kiermrnicy ucieka Il"
- komedia l'SA
O.OS „Na starym hiszpanskim szlaku". rez. William Witney
I.IO .. \lagnum" serial prod. USA.
wyst. Tom Sclleck
2.50 . .Żądło" - komedia USA. 1973.
4.35 Magazyn mody „Design"
5.05 ,.Więzień Zenda". komedia

_ RTL
2

I
I

":$:"

16.25 Pętla czasu
17 .OO Teleexpress
17 .20 „Zupclnic niewiarygodne!".
odc. -ł - komedia sens.
18.00 Śpiewa Stefania Toczyska
I 8 .45 Ra pon o Ziemi
19.15 „Super Mario Bros'' - film
Superprodukcja obfitująca w efekty
specjalne, do której pomysłu dostarczyła popularna na całym świe
cie gra komputerowa.

~.-

~.::.:

:w

16.05 „Stawka więhza niż życie"
odc. p.t. ,,Ż.:lazny krzyż"
17.00 Teleexpress
17.15 PrLygody Misia Coralgola
17.30 „Manewry miłosne" film
fab. prod. TVP reż. Jan Nowina
18.35 „Posiady w Atmie"
19.05 Dobranocka: .,Troskliwe misie'' cz. 2
19.30 Wiadomości

I
I

choinki'' „Kto
Świątcczn)-kOncer; I 20.00 program
anystyczny

211.10 ,,Powrót do przyszłości" - ko- 20.00 „Marysia Bicsia<lna" - pro- 27.oo
z
media s - f prod. USA I 1985
gram rozrywkowy z udl'.la
Wiednia - program muz .
r„ 112 min./ rd. Robert z~km 1\1aryli Rodowicz
prod. ang.
mcckis w)·k. :\lichael J. Fox, 21 .OO Panorama
Obok koncertów noworocznych
Christopher Lloyd, Lea 21.30 Bezludna wyspa wyk. Hanze stolicy Au,trii - rodzi się noThompson
na Śleszyńska, Piotr Gąsow wa tradycja - koncertów popularski. Edward Lubaszenko
22 .15 Czar par - turniej pocieszenia
nych, świątecznych, przepełnio
Olaf Lubaszenko. Paweł
23.-lO Koh;dy
nych kolędami różnych narodów.
Wawrzecki, Wiktor Zbo23.55 „Honor Priuich" - film fab.
\V tym roku wśród wykonawców
rowski
prod. l'SA I 1985 r. / rei.
m.in. Charles Aznavour i Placido
John Huston. W)b.. Jack :\i- 22.20 „ Tańczący z wilkami" • Domingo.
film fab. prod. l'SA 22.05 ETOS - magazyn katolicki
rholson, Kathlen Turner.
/1/1990 r., 95 min. I rei.
Anjclica Huston
22.25 „Jutrzenka" • dramat
KeYin Costner. ,n k. Kc, in
2.05 ,.:-..ti!o;c i magia'' - widowisko
prod. francuskiej. 1955 r.
Costnrr. Mary l\lcDonnc11.
muzyczne wyk. Ewa Salacka.
0.20 Zakończenie programu
Greene
Graham
Robert Jano\\ ski. l\1arcin So~3.55 Kon..:en poświęcony pamię 
snowski.
ci Elvisa Presleya
2.50 Zakończenie programu
1.35 Zakończenie programu

POLONIA

POL O N I A

Program dnia
Szopki wam1ińskie
Biesiady humoru i satyry
Program dnia
Morska ,-l10inka
„Złod,iej z Bagdadu" - film I
przyg. prod. wł.-franc.
12.05 Witaj gwiazdo betlejemska
- kol\:dY
12.25 Damskie glosy - pr.publ.kult.
12.50 .,Uśmiechnij się!" - kabaretowy program rozrywkowy
11.15 „Zbójcy'' w Krokowej - na
planie Temru Teh:wi,.ji
13 .40 1)07wolone ,,d lat 40
I-UO „Uśmiech jaszczurki" - serial ang.-hiszp.
15.10 .,Piękna i bestia'' - film
anim. dla dzieci prod.
USA. 1992 r.
Baśń o pięknej dziewczynie, która
musiała zamieszkać w zamku budzącego grozę potwora. Nic zważając na nieludzką postać swego
władcy potrafiła go pokochać a siła jej uczucia sprawiła, że przestajl' działać magiczne zaklęcie i po-

wymyślił

'.!0.25 Święta ze „Skaldami"
20.30 „Moje Betlejem" - kolędy w
wykonaniu „Skaldów"
21 .OO Panorama
21.30 „Jak rozpętałem Il wojnę
światową'' cz. l: ,.Ucieczka"
- film fab.TVP /83minJ
22.50 Program na poniedziałek
23.00 „Nad wodą wielką i czystą"
- Liryki lozai1skie Adama
Mickiewicza
O.OO Jordan na Łemkowszszyźnie
0.25 „VIP'' - film fab . prod. polskiej Il 991 r. I, reż. Juliusz
Machulski. (111 min.)
2.15 W sercach otucha - Włodzi
mier Korcz zaprasza. wyst. ;
Halina Frąckowiak. Alicja
Majewska. Andrzej Zaucha.
Danuta Rinn.
2.45 Zakończenie programu

DS_F_

SAT

PROPONUJEMY

SKY

-ORUNIA

8.00 Powitanie. program dnia
Redakcja zastrzega sobie prawo
8.05 „Panny z Wilka" - film fabuzmiany programu
larny prod. polskiej / powt. I
9.55 ,.Pan Bóg sii; uśmiechnął" 5 .00 „Misja sprawiedliwości"
program poetycki do wier- film sensacyjny prod .
szy Krzysztofa Kamila BaUSA
czyiiskiego i Tadeusza No6.30 Credo - magazyn religijwaka, wyst. : Anna Dymna,
ny
Jerzy Trela. Jan Peszek. Je7.00 ,.Szalone przygody" rzy Radziwiłowicz
10.15 Święta w Teatrze Stu
film produkcji brazylij10.40 „Święta w oczach dzieci"
skiej
I I .OO Teatr dla dzieci: ,.Mal~osia
9.05 Zapowie<lź programu
contra Małgosia" cz. 2 ;utor:
9.10 Nagrody muzyczne 1994
Ewa Nowacka rei.. Tadeusz
r. - Cl„ I
Worontkicwicz wyk :Ewa
- komt:dia
„Pierdzioch"
9.40
Wencel. Kazimiera Nogapn,J. włoskiej
jówna, Danuta Rynkiewicz,
11.15 „Wdążcniudoprawdy"
Róża Chrabalska, M iros ław
Szonert i inni .
serial prod. greckiej, odc.
21
Il .55 Urbi et Orbi - transmisja z
Watykanu
12.30 Nagrody mu,ycznc 199-1
12...\0 „Cudowne dLiccko" - film
r. - cz. 2
fab. dla młodych widlów
13.00 Wielkie bitwy morskie
Ci.
życzę
serca
całego
Z
14.15
J-ł.00 Serial animowany
Konccn życzeń
pogromca
l-ł.30 „Johnny
14.40 „Święta w Piwnicy pod Baolbrzyma'' - film animoranami"
wany dla dzieci., reż. Je15.00 Święta w Kabarecie „Loch
an Tmage
Camelot"
dyś, pięk-. l
twór staje sir:, jak nieg""""""'""
15.20 Bajka dla dzieci
nym księciem. Oboje będą żyli 15 .35 „Będę cię kocha!" - program
poetycki
długo i szczęśliwie.
15.55 Powitanie, program dnia

7.00 Echa tygodnia /dla nie,łym1cych/
7.30 film dla niesłyszących ,.Orkan na Jamajce" fl/21 film fah. prnd. ang./
8.20 Słowo na niedLiclr; /dla nies!yszqcych/
8.25 Giovanni Pierluigi da Palestrina. Offertorium na Boże
Narodzenie - Powitanie
8.30 Kol~dy na Jasnej Górze
9.00 Szopki warmińsl-.ic
9.10 Bic,iady humoru i satyry
IO.OO Studio sport - ,.Tańczące konie" /przegl4d pucharów
świata \, ujcżdianiu/
IO.JO „Jak z1111c,c1ć w sohie pół
nic ha" - śpiewa J. Borkowski
IOA5 „Namd,:in,."
I I .OO Wie,law Ćkhn1an - melodie

16.00 „Na wolno~c1" ..Wilki - oczami Timothy Daltona"
17 .OO „Pejrnż bez ciebie" - ko ncen
p0święcony twórności Jerzego Wasowskiego
18.00 ,.B;rbara i Bog;mil po latach"
18 .25 Te air TV Aleksander Fredro
„Nowy Don Kichot" musical
19 JO „Przygody animków" - serial
animowany prod. l:S:\

V
T ------
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8.00 .,Z miłości do lvy" - film
IO.OO „Nad złotym jeziorem" film USA„ reż. Mark Rydell
1I.UO „Płonące duewa Thiki" - serial ang .. reż. Roy Ward Baker
12.00 „Wielka wygrana" - film
USA. 1945, r.:ż. Clarence
Brown
14.00 Jesteśmy - pr. red. katolickiej
14.30 Fa,hion TV
I 5.00 Formuła I - podsumowanie
minionego sezonu
16.00 „Faraon" - film polski. cz. I
( l 966)_reż. J. Kawalerowicz
17.30 Tylko dla dam - suplement
do filmu ,.Faraon"
18 .OO Wyspa pośrodku Ś\\ iata - re-

Potop
TVPI ,

9• l 3,55

Adaptacja poHenryka Sienkiewicza. Lo sy Andrzeja
chorążeg o
Km icica,
orszańskiego, który w
czasie najazdu szwedzkiego najpierw opowiada s i ę
po stronie związanych z
najeźdżcą Radziwillów,
potem jednak naprawia
swój błąd służąc wiernie

wieści

ojczyźnie.

Emisja drugiej części fil mu w pon iedziałek. 26 grudnia o godz . 13 .40 Na zdję
ciu Tadeusz Łomnicki.

portaż

18.30 Informacje
19 .OO Evita Peron - miniserial
20.00 „Ucieczka na Atenę" - film
ang. ( 1979). reż. George P.
Cosmatos, wyst. Roger Moore, Telly Savalas, David Niven, Claudia Cardinale, Stephanie Powers, Ell iot Gould
i in.
12.00 „Papierowy ksi~życ" - film
USA, 1973, reż . Peter Bogdanovich, wyst. Ryan O 'Neal. Tatum O'Neal, Madeline
Kahn
23.45 4x4 Magazyn motoryzacyjny
dla dużych i małych
16.00 ,.Księżniczka z Alfa Syd0.15 Sopot Rock Festival '94 - cz.
ney" - film przyg . prod. ,
l.
austral.
1.25 Pożegnanie
17.30 Wiadomości lokalne
18.20 ,.Czarna żmija" - serial
prod. ang., odc. 4. w roli
głównej Rowan Atkinson
(Jaś Fasola)
17.15 Program lokalny I Do trzech
18.50 Zapowied1 programu
klipów sztuka
19.00 .Jv1oi przyjaciele'' - cz.
17.30 „Touli'' - film anunowany
- komedia pm~. wloskfej
17.35 AtoDodo ...
17A5 „Oli\erTwist"(l)-filmanim.
20.40 Konie arabskie - cz. 2
18.25 Program na wieczór
21.05 W dążeniu do prawdy - s~18.30 .,Santa Barbara"
rial prod. greckiej. odc. 22
19.20 MCM - w świ,1tccznym na21.40 „Crusoe'' - najnowsza westroju
rsja R. Crusoe, reż. Caleb
19 .45 Program lokalny
D~schanel. wyst. Aidan
20.00 „Tak blisko siebie" - komeQuinn. Warren Clark
dia obyczajowa, USA. 1985
23.10 Na kra1icach świata - pror .• reż. Kari Reiner, wyst.
gram podróżniczy - ,,WigiSten Martin, Lily Tomlin
skał"
i
śniegów
lie wśród
2lJO Kwadrans z MCM
23.35 Zapowiedź programu
21A5 „Polowanie" - film sens.,
23 .40 „18 lat - witaj dojrzałości"
USA. 1978. reż. Walter Hill
- film fab._ reż. Terry Carr;
23.15 Nadobranoc ...
Thorncwyst. Courtney
Smith, Mariska Margitay
I.IO „Czarna żmip" - serial
prod.ang„odc. 3 i -ł
2.10 Na krańcach świata - program podrói:niczy - ,,Mal 7 .OO Godzina dla dzieci - powt .
rynarskie wigilie"
18.00 Koncen Pavarottiego - powt.
2 .40 Konie arabskie. cz. 2
19.00 Hollywood 26 - mag. filmo3.05 Nagrody muzyczne 199-ł r.
wy

EUROSPORT

ATV

I

Bohaterem tej zabawnej komedii fantastyunej
jest wdowiec Elliott samotnie wychowujący troje dzieci .
Wiecznie zapracowany biznesmen niewiele czasu poświę
ca swoim pociechom. Pewnego dnia spiesząc się na ważne
spotkanie łapie taksówkę ... Jako tata duch wyst ąpi! Bi ll
Cosby.

Powrót
do przyszłości
TVP ł

9• 20. l O Pierwsza część
głośnej trylogii ekranowej

Roberta Zemeckisa (produkcja Stevena Spielber-.'. ga ) . Film o zabawnych
przygodach siedemnastoletni ego Marty'ego Me
F l ya, który podróżując
wehikułem czasu swobodnie przenosi się w prze-

_CANAt
PL U S

szłość.

TVP I
9• 23.55 Na

MTV

DISCOVERY

1
10.05 „Zorro·· - serial
10.30 „St:ns żvcia" serial dok.
1 I .35 ,.Fantastyczne przygody statku Orion" - serial sf. 1965
12.40 ,.Cera un ca~tello con quaranta cani" - komedia. wlJfr./hiszp. 1989, reż. Duccio Tessari (87 min)
14.15 „Wspaniały Bamberg'' - komedia. Niemcy 1957, reż.
Rolf Thiele (91 min)
16.00 „Winnetou i Apanaczi" •
western, niemJjugosl. 1966.
reż. Harald Philipp. (l) - wł.
film fantastyczny. 1994, reż.
Lamberto Barn. (90 min)
19 20 Wiadomości
19.30 „Kolo fonuny" - teleturniej
20.15 „Nieoczekiwana zmiana
miejsc" - komedia obyczajowa. USA 1983. reż. John
Landis (112 min)
22.25 „Monstrum" (ost.) - horror
O.OO „Widziane w ten sposób" rozważania nad cnsem
0.05 „The Mad Magician'' - film
kryminalny. USA 1954

RTL _ _

10.00 -11.30 „Team Disney":
8.15 „Ostatni jednorożec"
9.45 „Oni w,zyscy się śmiali" - ko- 11.30 „Quiz"
media, USA 1981. reż. Peter 11.35 „Boże Narodzenie z Flintstonami" - serial animowany
Bogdanovich (I JO min)
11.45 „Emma - Queen of the South Se- 12.30 ,.Racing Star" ( 1) - niemiecki
film przygodowy. 1993, reż.
as" (l/3) - dramat obyczajowy.
Hans Nebur (55 min) Grupa
USA, reż. John Bana. (96 min)
surfujących przyjaciół rozpo13.25 ,.Connecting Rooms'' - angicbki
czyna sezon nad Morzem Pół
film obyczajowy, 1971. reż.
nocnym...
Franklin Gollings (JOJ min)
1330 „Strasznie mila rodzinka" - serial
15 .10 „A Different Affair'' - fi Im obyl3j5 „Strasznie miła rodzrnka" - serial
czajowy, USA 1985. reż. Noel
14.25 „Tenisowy fenomen" - serial
Nosseck (90 min)
14.55 „Alicja w Krainie Czarów" (2)
16.40 ,.Powrót do Oz" - film przygo- film przygodowy, USA 1986
dowy, USA 1984. reż. Waltter
(90 min)
Murch (94 min)
16.45 ,.Piedone a Hongkong"- wiofilm
Island''
Spirit
To
18.20 ,.Joumey
ska komedia sensacyjna. I 975,
przygodowy. USA 1989. reż.
reż. Stefano Vanzina (75 min)
Laszlo Pal (89 min)
18.45 Wiadomości
20.00 Wiadomoś.:i
19.10 „Urlopowy show Rudiego Car20.15 ,.Dr Quinn .. - serial
rella"
21.10 „Woman on the Ledge" - dramat 20.15 „Ro mantyczy ślub'' ( l /6) obyczajowy, USA 1992. reż.
show Lindy de Mol
Chris Thomson (89 min) Po 22.00 .,Boomer - The Taking of Betrzydziestu latach przyjaźni trzy
verly Hills" - film sensacyjny.
kobiety przechodzą kryzys. jedUSA 1990, reż. Sidney J. Furie
na z nich podejmuje próbc; sa(91 min) Upozorowany wypamobójstwa, ale która ...
dek tankowca pozwala prze22.50 ,,Pursuit"- film sensacyjny, USA
stt;pcy plądrować domy boga1981. reż. Roger Spottiswoode.
czy w Beverly Hills ...
23.55 .,Ojczym IJ". horror. USA 1989.
(92 min)
reż. Jeff Burr (83 min) Okrutny
0.30 „Les Sou,-Doues en Vacances"
morderca, Jerry Blake ucieka z
- francuska komedia obyczajokliniki psychiatrycznej ...
wa. 1981, reż. Claude Zidi, (91
1.30 „Burnt Offerings" - horror,
min) Jak można spędzić urlop w
USA 1976, reż. Dan Curtis
St. Tropez ...
(111 min)
2.10 Wiadomości

8.00 Żeglarstwo
8.30 „Wildlife" - serial przyrodniczy
930 ,Amazing Games" (powt.)
IO.OO Spot1y motorowe
I I .OO „Kaskaderstwo" - magazyn
11.45 Mistrzowie sponu
12.00 „Normalnie" - magazyn dla
Iudli niepełnosprawnych
12.30 „Podróże z DSF' (powt.)
13.00 Spony motorowe: ,,Off Road"
14.00 Najważniejsze wydarzenia
'94: spony motorowe
15.00 Piłka nożna: Bundesliga - podsumowanie rundy jesiennej
16.00 Spony siłowe(powt.)
16.30 Łyżwiarstwo figurowe: MŚ
zawodowców w Maryland
18.30 Sporty motorowe
19.30 Spony sitowe
20.15 Pitka nożna: Bundesliga (2)
21.15 Pitka nożna: liga wioska - podsumowanie rundy jesiennej
22.15 „Offrnsiv" - talkshow (I)
23.00 Boks: najlepsze nokauty
O.OO ,.Best Direct" - reklamy
0.15 Najważniejsze wydarzenia '94
2.15 Zakończenie programu

_ _ eRO _ _
7
,.Batman"
..Garfield i jego przyjaciele''
,,t,.,!i~dzy nami . Ja,kiniowcami"
„Przygody Huckleberry Finna"
„Flipper" - serial
,.Emmeran - Pięć minut dla
ludzkości" - serial
13.10 „Ostatni dinozaur" - film sf,
USA/Japonia 1976, reż.
Alex Grasshoff (106 min)
15.10 ,.Hrabia Monte Christo" angielski film przygodowy,
reż. David Greene. (98 min)
17.05 „Złodziej w hotelu" - film
kryminalny, USA 1955, reż.
Alfred Hitchcock (!Ol min)
19 .OO „Supennan" - serial
20.00 Wiadomości
20.15 ,.Willow" - film fantastvczny, USA 1988. reż.. Ron.Howard ( 135 min) Karłowaci
mieszkańcy wioski ratują
dziewczynkę, która wedle
głoszonego proroctwa pozbawi tronu okrutną wład
czynię ...
22.30 „Rewir Palmowej Plaży" serial
23.25 .,Stan laski" - film kryminalny, USA 1990, reż. Phil Joanou ( 123 min) Policjant mający przeciwdziałać przest~pczości i korupcji zostaje
zaangażowany przez bezwzględnego gangstera ...
1.40 Wiadomości
l.50 „Phobia" - film kryminalny,

10.00
10.25
i0j5
11.25
12.15
13.05

8.30 Aerobik
9.00 Aerobik: MŚ w Las Vegas
(najważniejsze wydar~enia)
IO.OO Kulturystyka: MŚ w Kupolen
11.00 Wrestling: walki zawodowców
12.00 Sporty motocyklowe: MŚ podsumowanie sezonu
14.00 Formula 1 (najważniejsze
wydarzenia sezonu)
16.00 Wrestling: walki zawodowców
17 .OO Taniec towarzyski
18.00 Kulturystyka: MŚ w Kupolen
(Szwecja) (najważniejsze
wydarzenia)
19.00 Magazyn sp011ów walki
20.00 Indycar (najważniejsze wydarzenia sezonu)
22.00 Boks
23.00 Wrestling: walki zawodowców
O.OO Wyścigi samochodowe: PŚ w
Super Stock-Car lndoor
I.OO Wyścigi ciężarówek: PE podsumowanie sezonu
1.30 Zakończenie programu

TNT
6.00-20.00 Seriale animowane:
,.Owocowa wioska" (A)
20.00 Filmowy wieczór TNT na
temat: .,Filmowe doświad
czenia TNT': ..The Women"
- film obyczajowy, USA
1939. reż. George Cukor,
wyst.: Nonna Shearer. Joan
Crawford. Rosalind Russel,
Mary Boland i in. (127 min)
Miłość i życie, rozwody i ciche współzawodnictwo mię
dzy kobietami z wyższych
sfcr ... (AfF/S/N/Fin)
22.30 ,,In This Our Life" - dramat
obyczajowy, USA I 942, reż.
John Houston. wyst.: Belle
Davies, Olivia De Havilland,
George Brent, Dennis Morgan i in. (93 min) Kobieta
uwodzi męża siostry, co pociąga za sobą łańcuch nicwypadszczęśli wych
ków ... (A/F/S/N)
0.20 „Humoreska" - film obyczajowy, USA 1946, reż. Jean
Negulesco, wyst.: Joan
Crawford. John Garfield,
Oscar Levant. J. Carrol Naish i in. (119 min) Wiolonczelista bez grosza przy duszy związuje się ze znudzoną i bogatą protektorką ...(A)
2.40 „The Man Who Carne to
Dinner" - film obyczajowy,
USA 1941, reż. William Keighley (112 min)

17 .OO Mit i prawda o Gwieździe
Betlejem~kiej - film dok.
18.00 Związani z niebem: Szybowce - serial dok.
18 JO Podróżować inaczej: Historia badań kosmicznych
- serial popularnonaukowy
20.00 Poznaj świat dzikich zwierząt: Odwiedziny w koloni mangust - serial przyrodn.
2 I.OO Wszystko z wszystkim się
wiąże - serial dok.
21.30 Dzieje tajemniczego bombowca - film popularnonaukowy
22.30 Gatunki, które wybierają
pleć potomstwa - fi l m
przyrodn.
23.00 Valhalla - program ż.eglar
ski
23.30 Sanktuaria przyrody - serial przyrodn.
O.OO Poza rok 2000 - magazyn
popularnonaukowy

TV
5
8.35 „Bibi i jej przyjaciele" - magazyn dla młodzieży
IO.OO „Faites vos gammes" - magazyn muzycwy
10.30 „Miejcie miłe marzenia"
I 1.00 „Gwiazdka" - pr. muzyczny
11.30 Program dla mlodzieźy
12.00 Aktualności dnia
12.05 Gość TV5: ,.Jules Dassin··
12.45 Dziennik france 3
13.05 „Szkoła fanów"
13.45 ,.Ogród zwierząt" - magazyn
14.45 .,Wtedy. kiedy będzie gwiazdka"
15.45 „Autowizje"
16.00 Dziennik T\/5
16.10 ,.Świat należy do was''
17 .45 _,Bon \\ieek-end'' (powt.)
18.15 Listy od widzów (powt.)
18.30 Dziennik TV5
19.00 ,.30 mil ionów przyjaciół" mag. miłośników zwierząt
19.25 Pogoda dla pięciu kontynentów
19 .30 Dziennik szwajcarski
20.00 „Cyrk" - XV Festiwal Sztuki
Cyrkowej w Paryżu
20j5 Pogoda dla pięciu kontynentów
21.00 Dziennik France 2
21.35 „Barbarzy1\skie święto" francuski film przyrodniczy.
1976, reż. Frauaric Rossif (95
min) Barwny opis życia
zwierząt, ze znakomitą muzyką Vangelisa ...
23.15 ,.Dzieci telewizji"
0.45 Dziennik Soir 3
1.10 „Bejan" - balet
2.30 -06 .OO Powtórzenia pr.

8.00 „Weekend z listą przebojów
wszechczasów"
I0.30

O chłopcu, który kochał
Boże Narodzenie

Wiadomości

I I.OO ,.The Big Picture" -

nowości

filmowe (Pip Dann)
11.30 Europejska lista przebojów
13.30 „Nowości muzyczne" (Ingo)
14.00 Studio spon (Dan Conese)
14.30 „Weekend z listą przebojów t
wszechczasów"
17.30 Wiadomości
18.00 „Prawdziwy świat III'' - serial
18.30 Lista przebojów USA (Daisy
Fuentes)
20.30 „The Brothers Grunt"
21.00 ,.! 20 minut" (Miles Hunt)
23.00 „Beavis i Butt-head" - serial

,Y

---=RA= I,___
UNO
8.30 „W Zecchino idzie jesień" program dla młodzieży
10.25 Msza katolicka
1 I .45 „Słowo i życie" - katol icki
magazyn informacyjny
11.55 Orędzie Bożonarodzeniowe
i Blogosławie11st wo „Urbi
cl orbi''
12.30 Koncert Bożonarodzeniowy
z Asyżu
13.30 Wiadomości
14.00 -19.50 „Niedziela u ... " program kulluralny
20.00 Wiadomości
20.30 Wiadomości sportowe
20.40 ·..E.T."- film sf, USA 1982.
reż. Steven Spielberg,
wyst.: Henry Thomas.
Drew Barrymore, Robert
MacNaughton. Dee Walia- ~
ce i in. (1 15 min) Kosmicz- "
ne stworLOnko, które przypadkowo odwiedziło Ziemię. zdobywa przyjaźń trojga kalifomij,kich dzieci„
22.40 Wiadomości Flesz
22.50 „Scrooge" (I) - angielski
film muzyczny. I 970, reż.
Ronald Ncame (70 min)
Muzyczna adaptacja „Opowieści wigi lijnej" Karola
Dickensa .....
0.05 Wiadomości Flesz
O.IO ,.Scrooge" (2) - angielski film
muzyczny, 1970 (40 min)
0.50 „Półgłosem" - pr. rozrywk.
1.05 „Wieczorna muzyka" - program muzyczny

1,> j

'

..,,'
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TVP li
9• 12.00

Para murzyńskich muzyków j azzowych z
Chicago adoptuje małego czarnoskórego chłopca. Na
krótko przed świętami Bożego Narodzenia przybrana
matka Reggiego ginie w wypadku samochodowym. W
tej sytuacji Urząd Adopcyjny postanawia odebrać ojcu
prawo do dalszego zajmowania się dzieckiem .. .

Tańczący z wilkami

TVP li
9· 22.20

23.30 „Heavy metal i hard rock"
(Vanessa Warwick)
2 .00 „Hugo przedstawia"
3.00 Noc z teledyskami

J.

Honor Prizzich

przyj.;ciu weselnym potomków jednego
z najznakomitszych włoskich rodów, wschodząca gwiazda amcrykai1skiej mafii poznaje młodą wdową i zakochuje s i ę ze wzajemnością . Okazuje się, że oboje działają w tej samej branży . Piękna i kusząca znajoma jest
wysoko cenionym przez szefów płatnym mordercą.

(1)

,.Tańczący

z wilkami". epicki obraz z historii Dzikiego Zachodu, został zrealizowany na kanwie
powieśc i Michaela Blake'a . Jest rok 1863. Zasłużony
na polu bitwy John Dunbar, porucznik wojsk. Unii. zostaje wysiany do Fortu Sedgwick, leżącego na terenach
należących do Indian. Zafascynowany ich obyczajami i
sposobem życia. odnajduje wśród nich swoje miejsce.
(Emisja drugiej części w poniedziałek, 26.12. )

TVPIII
9· 22.25

.Jutrzenka

ATV
9• 20.00

Tak blisko siebie

Dramat. Główny bohater, dr Valerio żyje samotnie w swym domu na Korsyce, odkąd opuściła go
żona Angela. Doktor ma biednego przyjaciela Sandro
Gali i . który jest prostym robotnikiem w fabryce Gorzone'a. Pewnego dnia Sandro zostaje zwolniony z pracy
przez właściciela. Odtąd wraz l rodziną żyje w skrajnej
nędzy - w efekcie umiera j ego żona.

Kiedy umiera bogata i ekscentryczna Edwina
Cutwater, szalony guru próbuje umieści ć jej duszę w ciele
pięknej. młodej dziewczyny. Robi jednak jakiś koszmarny
błąd w sztuce i Edwina osiedla się w prawej połowie ciała
prawnika - Rogera Cobba, który w dodatku bardzo jej nie
lubił. Ciekawe. jak poradzi sobie Roger zarządzający od
tej chwili tylko lewą polową swego ci ała?

POLONIA

Żądło
„Żądło" należy do filmów, które nigdy się

1
~: 20.00

nic nudzą i można je ogl ądać „na okrągło" . Bohaterami
filmu są dwaj przys tojni oszuści konsekwentnie real izujący plan zemsty na pewnym gangsterze, który ich „wykiwał". Realizacja planu ma im przynieść nic tylko satysfakcję, ale i spore pieniądze. Posługują się przy tym
jedynie własną inteligencją i sprytem. Film jest dowcipny, akcja wciąi. na nowo zaskakuje i bawi.

POLONiA
_ 1

.

Mistrz kierownicy ucieka li

Pclna niespodzianek, wartka ak.cja , pościgi
samochodowe. dużo dobrej zabawy i wątek miłosny - to
niewątpl iwe atuty tego filmu. Główne role brawurowo
zagrali Burt Reynolds i Sally Field

9· 21.40

{t '
U. .

j

Winnetou
i Apanaczi

\. _,,,,, ) , I " SAT I "'
g. l6,9.ą ,

Westem.Wys!.:
Lex Barker, Pierre B rice
.t (na zdjęciu ) , Uschi Glas,
\ Getz George i in . (85 min)
Młoda Apanatsch zostaje
uprowadzona przez bandę
gangsterów. Winnetou i
_ Old S hatterhand wypowia, dają im walkę ...
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7 .OO Program dnia
7 .05 Tańce polskie - Górale żywiec
cy
7.30 „Słonica o imieniu Echo" film dok. prod. angielskiej
8.30 „ Świat Królika Piotrusia i jego
przyjaciół" : - ,,Krawiec z Gloucester" [The Taylor of Gloucester] - film anim. prod. angielskiej /26 min. I
8.55 Kolędy „Gawędy"
9.10 „Awantura o Basię" - film
fab. prod. polskiej [1959 r. ,
100 min.] reż. Maria Kaniewska, wyk. Małgorzata
Piekarska, Janina Macherska, Jerzy Duszyński
10.50 Kolędy
l l .OO Koncert życzeń
l l .45 Kolędy jazzowe gra Trio Andrzeja Jagodzińskiego
12.05 „Biesiada Sarmacka - Nasz
Bóg codzienny" - widowisko
poetyckie wyk. Henryk Machalica, Anna Seniuk, Kazimierz Kaczor
12.45 ,.Pani Irena" /2/ - ,.Docentowaj
Praszczadkowa i inne"
13.40 „Potop" /2/ - film fab. prod.
polskiej/133 min. //emisja z teletextem/
16.00 MdM . czyli Mann do Matemy,
Matema do Manna
16.30 „Śmiechu warte"
17 .OO Teleexpress
(,... I 7 .20 .,Wszystkie stworzenia duże
i małe" - film fab. prod. angielskiej /88 min. I /emisja z teletekstem/
19.00 Wieczorynka: .. Pierwsze święta
- film anim. prod.
Mikołaja"
angielskiej
~~.30 Wi,:,l:o:
20.10 „Na zawsze" [AlwaysJ - film
fab. prod. USA [1989 r., t17
min. J reż. Steven Spielberg,
wyk. Richard Dreyfuss, Holly Hunter, John Goodman,
Audrey Hepburn /emisja z
teletekstem/
22.20 Wieczór z Alicją
23.15 30 lat minęło. Krzysztof
Krawczyk i jego goście /1/
0.20 ,,UHii''' - komedia prod. USA
I 1989 r •• 97 min. I reż. Jay
LeYey, wyk. ,,Weird Al Yankovic, Michael Richards,
Victoria Jackson
2.00 Zakończenie programu

-~OLONIA

1

6.55 .. Na starym hiszpańskim szlaku", reż. William Witney
7 .55 Filmy animowane dla dzieci
8.40 Cyrk - program rozrywkowy
10.20 „Duch na pokładzie", sensacyjny, USA, 1978. reż. Steven
Stern
12.00 Bez maski - magazyn dla pań
12.30 Filmy animowane dla dzieci
13.45 Cyrk- program rozrywkowy
15.55 Filmy animowane dla dzieci
17 .15 Jeden + dziesięć - serial
18.20 ,Jolanda" - telenowela
19.10 ..Zbuntowana", odc. 61
20.00 „Fantaghiro 2" - film wł. na motywach haśni ludowej, cz. 2
21.50 „Oddział specjalny"
22.45 Kronika Wydarzeń Tygodnia
23.15 Biznes to biznes
23.45 „Manuela" - odc. 84
I .35 „Zbuntowana''. odc. 61
2.15 „Fantaghiro 2'' - film wt. cz. 2
3.50 Kronika Wydarzeń Tygodnia
4.20 Biwe~ to biznes
5 .05 ,.Oddział specjalny" - serial

RTL
2
8.05 „Missing Link" - film przygodowy. USA (88 min)
9.40 ,.Le Coup de Tete" - francuski
film obyczajowy, 1978, reż. Jean-Jacgucs Ann.iud (85 min)
11.10 „Emma - Queen of the South Seas" (2) - dramat o, (96 min)
12.50 „Bravo TV" (powt.)
14.55 „Come Fly With Me'' - film
obyczajowy, USA 1962 , reż.
Henry Levin (104 min)
16.40 „Mdvin i Howard" - komedia
ohyczajowa, USA 1981, reż. Jonathan Demme (91 min)
18.15 „Night in White Satin'' - film
obyczajowy, USA 1987. rei.
Michael Bernard (96 min)
20.00 Wiadomości
20.15 .,A Mcssage from Holly" - dramat
obyczajowy, USA 1992. reż. Rod
Holcomb (90 min) Holly ma niewiele czasu do korica życia i chce
powierzyć sześcioletnią córkę najlepszej przyjaciółce ...
2150 ,.Rzeka" - dramat obyczajowy,
USA 1983. reż. Mark Rydel!
U 18 min) Para małżeńska pró.buje utrzymać farmę, niestety
natrafia na ogromne trudności ...
23.55 „Pocałunek kobiety pająka" thriller. USA/Braz. 1985, reż.
Hcctor Babcnco ( 116 min) W
więziennej celi w Poludninwej
Ameryce spotykaj,1 się: więzień
polityczny i homoseksualista ...
2.00 „Squizzy Taylor" - australijski
film sensacyjny (89 min) Mel-

TV

TV

TV

SKY
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POLONIA

ORUNIA

7.00 Pieśni na Boże Narodzenie
7.30 Symbole religijne w W.P.
8.00 Giovanni Pierluigi da Palestrina „Offertorium na Dzień św.
Szczepana" oraz Powitanie
8.05 „Pierwsz Gwiazdka Kacperka" - film anim. prod. USA
8.30 Wśród żołnierskich kolęd
9.00 Świąteczny koncert z Wiednia
IO.OO „Święta w Zakopanem"
10.JS Wigilia z „Krywaniem" Andrzeja Brandstattcra
10.45 Święta w Zakopanem
11.00 Scena Młodego Widza „Zo·
fi1a Koss ak - S zczuc~a "Go~ć
oczek1wany,,/prem1cra/ rez.
Artur Hoffman /56 min. I
12.00 „Niezłomny Wiking" - film
przygodowy. prod_. USA
1954 r, 97 mm.] rez. Henry
Hathaway
13.40 Dione Warwick i Placido Domingo „Gwiazda w Wiedniu"
15.00 „Na wolności" - .,Tygrysy
widziane oczami Boba Hoskinsa" - film dok.
15.50 „Królewna Śnieżka i Krasnaludki" - widowisko na motyw ach bajki Braci Grimm
scen. Jacek Bromski, Krzvsztof Kolberger , reż. Krzy. -

8.55 Program dnia
9.00 Świąteczny koncert z Wiednia - progr. muz. (powt.)
JO.OO „Super Mario Bros" - film
przyg. sf. USA (powt.)
11.45 Trzy po trzy - wydanie
świąteczne - Quiz dla telewidzów
11.55 Kolędy - Witaj gwiazdko

złota

I
I

12.10 „Joe Pantera" - film USA.
1976, reż. Paul Krasny,
wyst. Brian Keith, Ricardo
Montalban, Cliff Osmond,
Ray Tracy.
Współcześnie żyjący młodzi ludzie
z plemienia Seminolów usilują odnaleźć swoje miejsce
w świecie białych ludzi. Popadają w konflikt, który pomaga im rozwiązać mądry,
stary wódz (Ricardo Montalban).
14.00 Rysunkowy zawrót głowy_
satyryczny program quizowy
14.15 45 minut _ wydanie świąteczne _ pr. dla młodzieży
IS.OO Panorama
15.05 Program dnia
IS.JO „Alladyn" _anim.film prod.
amer .. 1992 r.

8.00 Powitanie, program dnia
8.05 „Jak rozpętałem Il wojnę
światową" cz. I : ,,Ucieczka" - film fab. prod. polskiej (powt.)
9.30 „Dzieci śpiewają kolędy"
cz. I
9.45 „Na Harendzie Jana Kasprowicza"
10.15 „Przypowieść sarmacka" balet Conrada Drzewieckiego 2 muzyką Stanisława
k'
M ·
onrnsz I wg. " emscy"
Aleksandra Fredry
10.45 „Dzieci śpiewają kolędy"
cz. 2
I I .OO Teatr dla dzieci: ,,Małgosia
contra Małgosia" cz. 3
11.55 Swięta w TV Polonia
12.15 „Panna z mokrą głową" film fab. prod. polskiej reż.
Kazimierz Tamas (100,,)
13.55 Swięta w TV Polonia
14.30 Białe Boże Narodzenie program rozrywkowy
15.05 Święta w TV Polonia
15.30 „Serca nam się zgoją" - kolędy Jerzego Derfla
15.45 Święta w TV Polonia
15.55 „Stawka większa niż życie"
o dc. p. t. .,W 1elk a wsypa"

5 .OO „Cichy piorun" - film sens.
prod. USA
6.30 Konie arabskie - cz. I
7 .OO „Moi przyjaciele" - cz. I komedia prod. włoskiej
8.40 Turystyka na Wyspach
Brytyjskich
9.10 Nagrody muzyczne 1994 r.
- cz. 3
10.30 Serial animowany
11.15 „W dążeniu do prawdy" ser ial prod. grec kiej, odc.
22
1 l .45 Łódź Nicka - Historia hobbisty, który buduje własną

z

łódż

12.45 Nagrody muzyczne 1994 r.
13.15 Boże Narodzenie w religiach świata
13.50 Największe statki pasażer
skie
15.05 Serial animowany
15.35 Bajka
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16.30 Raport o Ziemi - człowiek i
17 .OO Teleexpress
17 .40 Święta w Zakopanem
środowisko - program pub I.
17.50 Benefis „Skaldów"
17 .15 Przygody Misia Coralgola
17 .OO Teleexpress
17.30 „Wacuś" - film fab. TVP
18 .50 PANORAMA
17 .20 ,.Cristal" - serial. odc. 8 I
/1935r. /,reż.Michał Waszyński,
19.00 Familiada - teleturniej
18.00 Program dnia
wyst. : Adolf Dymsza. Ja19.30 ,,Zdarzyło się w Boże Naro18.05 „Różowa dama" - serial
dwiga Andrzejewska. Maria
dzenie" /2/ - program dla
prod. wcnez. odc. 182
Karska, Mieczysława Ćwi
dzieci, reż. Wojciech Bie19.00 Leksykon katolicki - proklińska i inni. /81 min.I
droniak. Jest to drugi odcigram publicystyczny
18.50 Święta w TV Polonia
nek o trójce dzieci, które w
19.15 „Homo Faber" - dramat 19.05 Dobranocka: ,,Troskliwe miczasie świąt przeżywają
prod. niem./fr ./greckiej. reż.
sie" cz. 3
sympatyczne przygody.
Volker Schloemlorff
19 .30 Wiadomości

20.00 Orkiestra

„Geniusz"
program muzyczny
20.30 Święta w Zakopanem
20.45 Halo Dwójka
21 .OO Panorama
21 .30 Nasze kolędy
21.55 Święta w Zakopanem
22. IO ,.Tańczący z wilkami" /2/
film fab. prod. USA
23.-!0 „Stanisław Baliński - Moją
prawdą jest moja pamięć" Film dok.
O.IO Ariel Ramirez ..Msza Kreolska" wyk. Ariel Ramircz/
dyrygent, fortepian/, Warszawski Chór Międzyuczel
niany, Kwart et Andyjski
0.45 Zakończenie programu

_ _SAT_ _

21 .15 ,,Piekielny Piotruś rzecz o Januszu llajdu·
nie" • film dok. Joanny
Cichockiej-Guli
21.55 Dozwolone od lat 40 Przeboje starszych nastolatków - premiery
22.20 „Tam, gdzie serce'' - komedia USA, 1990 r., rei.
John Boorman, wysL
Dabney Coleman, Joanna Cassidy, Christopher
Plummer
O.OO Zakończenie programu

_ _ DSf_ _

SAT,--

8.00 „Evita Peron" - miniserial

IO.OO „Duch nocy wigilijnej" film USA, reż. R. Donner
11.45 Gramy!
12.00 „Jankeska na dworze króla
Artura" - film prod. USA,
1989, reż. Mel Damski.
13.45 Gramy!
14.00 „Papierowy księżyc" - film
USA
15.45 Gramy!
1 6.00 „Faraon" - cz. 2 - film polski
17.30 „Miś Paddington" - serial
animowany dla dzieci
18.00 „Sąsiedzi" - serial
18 .30 Informacje
19.00 „Adam-12" - serial kryminalny USA
,...20.00 „Złote dziecko" - film
C
USA, 1986. reż. Michael Ritchie, wyst. Eddie Murphy,
Charlotte Lewis, Charles
Dance, Randall „Tex" Cobb
• ,,Skarby króla Salomona" - film
USA, 1950. reż. Compton
Bennet. Andrew ~1arton,
wyst. Deborah Kerr. Stewart
Granger. Richard Carlson.
Hugo Haas
23.45 „Szpital miejski" - serial
obyczajowy USA
0.45 Pożegnanie

A TV

16.00 „The BFG'' - film animowany produkcji ang.
17.45 Wiadomości lokalne
18.10 Na krańcach świata program podróżniczy ,,Marynarskie wigilie"
18 .35 Konie arabskie - cz. 3
18 .50 Zapowiedź programu
19 .OO „Moi przyjaciele" - cz. 2
- komedia prod. włoskiej

20.00 Telerinn - czyli muzyka
środka - Piotr Rubik
20.25 Święta w TV Polonia
21.00 Panorama
21.30 ,.Jak rozpętałem II wojnę
światową" cz. 2: .:Za bronią"
cz.3: .,Wśród swoich" - film
fabularny prod. polskiej
/1970 r./ reż. Tadeusz
Chmielewski . wyst. : Marian Kociniak, WirgiliusL
Gryń, Stanisław Milski, Elż
bieta S1arostecka (144 min.)
23.55 Święta w TV Polonia
O.IO .,Kolęda na cały rok'' - wido- \
wisko Ernesta Brvlla
O.SO Program na wtor~k
I .OO Dozwolone od lat 40 . - Lista
przebojów dla starszych na- ,
stolatków
1.55 Zakończenie programu

I
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I 7.30
17 .30
17 .45
18.25
18.30
19.15
19.20

19.45
20.00

20.40 Turystyka na Wyspach
Brytyjskich - reportaż
2 I .05 „W dążeniu do prawdy" serial prod. greckiej, odc.
23
21.40 „Na czarnym kontynencie" - film prod. włoskiej
23.IO Konie arabskie - cz. 4
23.35 Zapowiedź programu
23 .40 „Elektroniczne sny" - film
przyg. prod. USA, reż.
Steve Barron, wyst. Lenny
van Dohlen, Virginia ,
Madsen
I.IO ,.Czarna żmija" - serial
prod. ang., odc. 5 i 6
2. I O N a grody muzyczne 1994
r„ cz. I
3.10 Błok autorski - powt.
4.00 Nagrody muzyczne 1994
r. - cz. 2

21.10
21.15
21 .35
22.00

_

.,Pchla szachrajka'' -film anim.
A to Dodo ...
„Oliver Tw1sf' (2) - film anim.
Program na wieczór
„Santa Barbara"
Co nas czeka?
50 świeczek w barszcz - s.:rial komediowy. Francja
Program lokalny - Muzyka
„Znów stała się jasność" film sf. USA, 1973
Konl...urs filmowy
Promocja noworoczna
Lista przebojów
Na dobranoc ...

_ _ RTL~_
JO.OO „The Chrislmas That Almost
Wasn 't"- kanadyjski film przygodowy. I 979 (86 min)
I 1.45 „Diabelski motor" - film przygodowy. USA 1985. (87 min)
1320 „Mac i ja" - film sf. USA 1988,
reż. Stewart Raffill (83 min)
15.00 Filmy Walta Disneya: ..Charlcy and the Angel'' - komedia.
USA 1973, rei. Vincent McEvcety (91 min)
17.00 ,.Uno sceriffo extratcrrestre poco elltra e molto tcrrestre" komedia. Włochy 1978. reż.
Michcie Lupo (88 min)
18.45 Wiadomości
19.10 „Mini Playhack Show"
20.15 (s) ,,Bingo'' - komedia, USA
1991. ró.. Matthew Robbins
(86 min) Pies Bingo ucieka z
cyrku i nawiązuje przyjaźń z
dwunastoletnim chłopcem
Chuckiem ...
22.00 „Amerykański ninja Il" - film
sensacyjny, USA 1986/87, reż.
Sam Firstenberg (84 min)
Dwóch komandosów poszukuje
na karaibskiej wyspie handlarza
narkotyków. który zamieszany
jest również w nielegalne eksperymenty na lud1iach ...
23.55 „Ojczym III" - horror, USA
199 l, reż. Guy Magar (97 min)
Morderca- psychopata pozyskuje miłość młodej. pic;knej
dziewczyny ...
1.45 „Człowiek z blizną'' - thriller,
USA 1983, reż. G. Moroder.

.,\\'ildlife" - serial przyrodmczy
„Magie sports" (powt.)
Boks: najlepsze nokauty
„Offensiv" - talkshow (I) (powt.)
12.45 Mistrzowie sponu
13.00 Najważniejsze wydarzenia
'94: Tenis: turnieje ATP podsumowanie Pływanie: MŚ
w Rzymie Piłka ręczna: ME
kobiet
16.00 Taniec towarzvski: Mistrzostwa Niemiec ;,. Mari; MŚ w
Rock'n'Rollu w Lyonie
18.00 ,.Powerplay" - show
18.30 „Magie Sports": futbol amery8.30
9.30
l 1.30
12.00

I

M TV

_ DISCO_VERY_

kański

20.00 Mistrzowie sportu
20.15 Gimnastyka: pokazy we
Frankfurcie
22.15 „Offrnsiv" - talkshow (2)
23.00 Piłka nożna: liga hiszpańska podsumowanie rundy jesiennej
O.OO „Best Direct" - reklamy
0.15 Najważniejsze wydarzenia '94
3.15 Zakończenie programu

~RO
- ~P
7
9.45 „W poszukiwaniu gwiazdy
Bozego Narodzenia"
10.10 „Przygody Huckleberry Fina"
! I.OO „Tak Virginio, jest Święty
Mikołaj"

11.25 „Najpiękniejszy prezent z
okazji Bożego Narodzenia"
11.50 „Fl ipper" - serial
12.40 „Karmazynowy pirat" - film
przygodowy, USA I 952.
reż. Robert Siodmak (100
min)
14.40 ,.CzJowiek w i.elaznej masce" - kostiumowy angiebki
film przygodowy. 1976. reż.
Mike Newcll (97 min)
16.35 „Lawrence z Arabii" - angielski film przygodowy, 1962,
reż. David Lean (190 min)
20.00 Wiadomości
20.15 „Złote dziecko" - komedia
przygodowa, USA 1986,
reż. Michael Ritchie, (90
min)
22.00 „Listonosz dzwoni zawsze
dwa razy" - film kryminalny,
USA l 980. reż. Bob Rafelson, wyst.: Jack Nicholson.
Jessica Lange, John Colicos,
Michael Lerner i in. (113
min) Sprytna żona uśmierca
ze swoim kochankiem niewygodnego męża ...
0.05 Wiadomości
0.15 „Noc generałów" - ang.-fr.
film kryminalny, 1966, reż.
Anatole Litvak

Aerobik

Łyżwiarstwo

_TV.,____

_ _T_NT_ _
6.00 - 20.00Seriale animowane:
,,Poranna ekipa" (,VS/F/N/lł)
20.00 Filmowy wieczór TNT na
temat: ..Celuloidowe haute couture": ,.Lovely To
Look At" - film ohyczajowy. USA 1952. reż. Mervyn LeRoy, wyst.: Kathryn Grayson, Howard Keel, Red Skelton i in. (102
min) Amerykanin dziedziczy paryski salon mody ... (A/F/S)
2230 „Neptune's Daughter" film ohyC1.ajowy, llSA
1949, reż. Edward Buzzcll (89 min) .(A/F/S/11)
23.45 „Nancy Goes To Rio'' film obyczajowy, USA
1950, reż. Robert Z. Leonard, wyst.: Ann Sothem,
Jane Powell, Carmen Miranda i in. (95 min) Malka
i jej córka rywalizują ze
sobą na scenic i w miło
ści ...(A)
1.35 „Marie Antoinette" - melodramat, USA 1938, reż.
W. S. Van Dyke, wyst.:
Norma Shearer, Tyrone
Power i in. (149 min) Miłosna historia XVIII
wiecznej francuskiej królowej - ostatniej przed rewolucjq ...

5

ł

9• 9.10

Scenariusz filmu

..Zgrz}t" (Enc Nics)
Hity na śniadanie (\lana)
,.Ingo przedstay, ia"
„Soul w I\ITV"
„Przeboje" (Pip Dann)
,.Wręczenie Europejskich Sagród \luzycznych \IT\' ·9.r·
16.30 „Raport Coca-Coli"
16.45 „CineMatic" - no .... ości filmowe (Ingo)
17 .OO Wiadomości
17.15 „3 From I"
17.30 . .Zadzwoń do \IT\'"
18.00 Brytyjska lista przebojów
20.00 „Przeboje" (Pip Dann)
21.00 „Bliskie spotkania - Paul
l\lcCar1ne\'''
22.00 „Prawdzi;·y świat li!" - 5erial
22.30 „Beam i Butt-head" - serial
23.00 „Rapol1 Coca-Coli"
23.15 ,.Cinc\1atic" - nowości fil mowe (Ingo)
23.30 Wiadomości
23 .45 ..3 From l"
O.OO ,.Koniec?" - show MTV
2.00 ,.Soul w I\IT\'"
7.30
8.00
9.00
12.00
13.00
14.00

TVP I

Aktualno.ki dnia
,.Dzieci telewizji" (powt.)
„Bcjart" (powt.)
Aktualności dnia
„Szansa dla piosenek"
Dziennik szwajcarski
,.Dom Dcschenes" - serial
(powt.)
13.30 Debata telewizyjna (powt.)
15.05 „Cyrk" (powt.)
16.00 Dziennik TYS
16.10 „Kuchnia muszkieterów" magazyn kulinarny
16.30 „Bibi i jej przyjaciele" - magazyn dla młodzieży
17.05 „Ogród zwierząt" - magazyn
17.20 „Pcńccto'' - magazyn mody
17 50 „Pytania dla mistrza" - gra
dla młodzieży
18.15 „Wizje Ameryki" - rcpnrtaie
i wywiady
18.30 DLiennik TV5
19.00 „Św1alła Paryża" - aktualności
19.25 Pogoda dla pi,;ciu kontynentów
19.30 Dziennik belgijski
20.00 Aktualności kanadyjskie i

9.00
9.05
10.40
12.00
12.05
12.45
13.05

9.30 Wiadomości Flesz
9.35 ,.Pies taty" - serial
IO.OO Wiadomości Flash
10.05 „Kolędy z całego świata" koncert Piccolo Coro
dell' Antoniano
11.00 Wiadomości z Neapolu
11.05 „Brzydkie kaczątko" - film
11.40 „Przy jemne z poi,ytecznym" - magazyn kulturalny
12.30 Wiadomości Flesz
12.35 „Kobieta w historii kryminalnej" - serial
13.30 Wiadnmo~ci
14.00 „Pryzmat" - telewi1.yjny
magazyn informacyjny
1420 -18.00 Popołudnie z Jedynką dla dLicci i mlodzió.y:
18.00 Spotkanie w kinie
1820 ,.Niewiarygodne historie" serial
18.50 „Luna park" - pr. rozrywkowy
20.00 Wiadomości
20.30 Wiadomości sportowe
20.40 „Zalói.my ..." - teleturniej
23.05 Wiadomości Flesz
23.15 „Z dala od zgiełku" (I) północnoamerykańskie
angielski dramat obyczajo2055 Pogoda dla pięciu kontynentów
wy. 1967, reż. John Schle21.00 Dziennik France 2
singer (70 min) XIX wiecz21.40 „Thalassa" - magazyn morski
na wieś angielska: trzej
22.35 „Dni wojny": ,.Listopad I 944
m,żczyżni - pastor, dzierr." - program dokumentalny
żawca i żołnierz rywalizują
23.30 Magazyn górski
o względy pięknej dziewO.OO. Dziennik Soir 3
czyny ...
0.30 „Skrzypce z Exil''
0.25 Wiadomości Flesz
0.30 „Z dala od zgiełku" (2) 1.45 -05.35 Powtórzenia prograangieh,l...i dramat. (95 min)
mów:

-: ./
I
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Na zawsze

9· 20.1 O Pete Sand ich świętuje uro<lóny swojej narzeczonej. Jednak szczęście Dorindy zakłóca ciqgła
obawa o życic ukochanego. Pete zostaje wezwany telefonicznie do kolejnej niebezpiecznej akcji. Podczas gaszenia lasu samolot Ala Yaekeya staje w płomieniach.
Sandich spieszy na pomoc przyjacielowi. Ratuje mu ży
cie. ale sam ginie. Kiedy hudzi się w spalonym lesie.
okazuje si,;, że jest duchem ...

Krzysztof Krawczyk
i jego goście (1)
TVP I

g. 23.15

Jest to relacja z
prowadwnego przez Tadeusza Drozdę benefisu Knyszt ofa Krawcz)ka, który
odbył si,; IO listopada na
scenic Opery Poznańskiej.
W koncercie wzi,:li uJ,ial
Krzysztof Krawczyk i jego
goscic Anyści grnli i śpie
wa I i zarówno utworv z
dawnq:o repertuaru. jak I
p1,1,enk1 lll)WC

TVP I

UHF

g. 0.20

Geoq,:c Newton to ż,l'iowv nieudJcznik. ktorcgo ~yrzucają z
każdej pracy. Nav.et zmywanrc talerzy w podrzęd
nej restauracji okazuJC się
zbyt trudnym dla nrego
zaj.;ucm. \\ i,;c Geor~e i
jego równie mczgułuwaty
pr1)'jadel v.ylatujc Mamqd z hukiem. :-;a szc,.ę1,dc· r.corge m:1 hng:llcgri
wuja ha1Jrd1.i ,tę.
film jest zwariowaną satyrą na 1clev.izję. mccham1.my JeJ Jnalama I kreowania gwiazd. mcroJy 1,·.1Jki
1...nnkurcncy1,11?J n11,;dL) rożn) m, ~racj.1mi rdc11,iL_1Jn.1mi. \\}\!. \ 1crora Ja,:bon. \\'cirJ1 Al YanJ..01ic, mni.

ATV

Znów stała się ;asność

9• 20.00 Zimna noc w m, l)m angiebkim miasteczku .
\\' domu państwa Bumblc zjawia si,; wycieńczona ciężarna
kobieta. prosz;ic o pomoc. Domownicy usiłują wezwać lekarza. ale jeszcze przed jego przyhycicm okazuje <.ię. i.c
niczna1oma uciekła zostawiając nowo narodzonego chłop
ca ... Tak zaczyna się opowieść o chłopcu sierocie. którego
niezwykk kokje losu wiodą przez dom pańqwa Bumble.
pr7) tulck dla sierot, a nast.;pnic Londyn. gJLic Oli,·er trafia do gangu złodziei kieszonkowych ...

TVP Ili

g. 21.15

Piekielny Piotruś

Jest Jedną z naJharwnicjszych I najciekawszych postaci zwi.:izanych z życiem kulturalnym Trójmiasla kst człowiekiem niezwykle lubianym przez
tych. z l...l\~l) mi wspólprarnwal luh dla ktl'>rych tworzył.
Janusz Hajdun. kompozytor mu1.yki konkretnej. rcalitator muzyki filmowej jest bohaterem filmu Joanny C1chockicj-Guli pt „Piekielny Piotruś. Rzecz o Janu\ZU
Hajdunic". W filmie znalazły sic; fragmenty filmów. do
których Janusz Hajdun komponował muz) kc; oraz v.1·
powieuzi reżyserów. z którymi współpracował.

TVP Ili
9· 22.20

___ RAI ___
UNO

powstał na podstawie powie-

ści Kornela l\fakuszyńskicgo pod tym samym tytułem. Kilkuletnią Basią po tragicznej śmierci jej matki zajęli się
doktorostwu. Mu,ieli jcdnak odesłać dziewczynkę pod
podany przed śmiercią przez jej matkę adres w Krakowie.
Na zdjęciu Ewa Krasnodębska i Jerzy Duszyński.

P LU S

17 .OO Koncert Pavarottiego - powt.
18.00 Hollywood 26 - Magazyn filmowy· powt.
19.00 .,Córka l\likołaja i jej renifery" - film dok . z cyklu
„Wspaniale wyścigi" (cykl 6
dokumentów) przedstawiają
cy wyścigi reniferów w Laponii w Finlandn
2 0.00 .. ~1ondial foot" - mag. spo
nowy
20.45 Mecz piłki nożnej (Liga Angielska)

17 .OO Od małp do małpoludów serial przyrodn.
figurowe
17 .30 Sanktuaria przyrody: KalaAerobik: MŚ w Las Vegas
~
Boks
hari i - serial przyrodn.
Wrestling: walki zawodow- 18.00 Akrobacje samolotów - film
dok.
ców
figurowe: 19 .OO Poza rok 2000 - magazyn
14.00 Łyżwiarstwo
popularnoanukowy
Igrzyska Olimpijskie w Lille20 .OO Jak pracuje bryl}·jskie pogohammer
towie ratunkowe? - serial
16.00 Kulturystyka: MŚ w Kupolen
dok.
17.00 Wyścigi ciężarówek: PE 20.30 Tajewmnice wysp sbrbów:
podsumowanie sezonu
Poszukiwacze złota i ko17.30 Karting: Elf Master Kar1ing
sztowności - serial dok.
lndoor w Paryżu (najważniej
21.00 Poznaj świat dzikich zwiesze wydarzenia)
rzą!: Deszczowe duchy 18.30 Wre,iling: walki zawodowserial przyrodn.
ców
22.00 Niewidzialny myśliwiec F 19.30 Wiadomości sportowe
I 17- film dok.
20.00 Magazyn sportów motoro23.00 Tajemnica Loch Ness - film
wych
dok.
21.00 Wy~cig1 samochodowe: NASCt.R - podsumowanie sezonu O.OO Siły specjalne: Amerykańskie
siły szybkiego reagowania
22.00 Eurogoals
- serial dok.
23.00 Boks
O.OO Golf: PGA European Tour - 0.30 Na tropach zbrodni: Nowoczesne metody śledcze podsumowanie sezonu
serial dok.
1.30 Wiadomości sportowe
8.30
9.00
11.00
12.00
13.00

TVP

CANA&

1
9.55 „Conan Awanturnik"
10.20 „Kościół kontrowersyjnie" magazyn religijny
1050 ,.Black - Czarna Błyskawica"
- serial
1120 ,.Zorro" - serial
11.45 „Sens życia" - serial dokumentalny
12.50 .. Właściwie ... to cudownie" film ohyc1:ajowy. USA 1987,
reż. Howard Deutch (91 min)
14.30 ,.lndiscrcct'' - komedia. USA
1958, rei. Stanicy Donen,
(96 min)
16.15 „Inwazja potworów" ( ..Kaiju
Daisenso") - japoński film sf,
1965. reż. I nos hi ro Honda,
wyst.: Nick Adams, Akira
Takarada. Jun Tazaki. Kurni
Mizuno i in. (77 min) Mieszkańcy planety Alpha 707
chcą opanować Ziemię przy
pomocy trzech potworów ...
17.40 „Desideria" (2) - wioski film
fantastyczny, 1994 (90 min)
19.20 Wiadomości
19.30 ,.Kolo fortuny" - teleturniej

Awantura o Basię

Tam, gdzie serce

Komedia Rogaty pr,.eJ,1,;hil)rca prnwaJL1·
cy firmę ro,biórkową. pl1s1anawia usarnnd1iclnić swoje
dzieci. Darowuje im zahytl...owy budynek, którego rClZ·
biórka spotkała srę z protestem miłośników zabytków.
Nieszczęściem huJynck jest w fatalnym <.tanie, a mło
dzi ludi.ie z.dani są tylko na wla~nc :,,iły „

,,Złote

dziecko"

PRO

g. 20.15

Komedia pny·
godowa. USA 1986 rez ~li·
cha,:! Ritlhie. wyst.: Eddie
Murphy. Charles Dance,
Charlotte Lewis. \ ic1or
W,,ng i 111 . (90 min) Za na·
mową p1ękneJ Tyhe1a1k1
Chandler Jarrcll pCldc1mu1e
s i,; odnalc1ienia „Zł 1tcio
D1k(b". nov.ego w.:iclcnia
Buddy „

TNT
9• 22.30

. EJ
' rcz.
US
.
f"l
· w.3.rd
. A 1941,.
I m o h yc1a.1mvy.
Buzzcll, wyst.: bthcr Williams. Ricurdo Montalban I in.
(89 min) Projektant kosliumów kąpil'lowych znajduje rm·
!ość w Ameryce Południowej . (A,T/SIH)

!_"'~''ł":''~ł!Z l _

24,25,26grudnia 1994

INFORi\1ATOR
IMPREZY
Hala „Olivia" - Ślizgawki - Tafla
kryta, niedz. 12.45. 14. 15.30, 17,
ISJO. 20: pon. 12.45. 14, 15.30,
17, 18 .30. 20; Tafla odkryta :
pon„ 10.30. 12, LUO, 15 , 16.30,
I 8 (od 27-30 grudnia tafla odkryta czynna od 9, 10.30, 12, 13.30,
15, 16.30, 18, 19.30)
T EATRY W OKRESIE
ŚWIĄTECZNYM NIECZYNNE

KINA
(;I)AI\ISK, Neptun . ul. Długa:
niedz.: Junior, USA . od 12 I., g.
18 , 20; Kr11l Lew , USA , bo . (dubbing), g . 16: pon.: Junior, USA,
od 12 l. , g . 10 , 14, 18; Maska,
USA.od 12 1., g. 12 . 16, 20
Helikon , ul. Dłu ga: pon.: C ztery
wesela i pog rze b , g . 15 .30, 20 ;
Mały Budda. ang./fr ./wl. , od 15
I. , g. 17 .45
Kameralne, ul. Dłu ga : niedz .,
pon.: Junior. USA . od 15 I.. g. 16:
~l1a,teczk o Halloween. g . 18:
Forrest Gump, USA. od 15 I., g .

J9JO

MORENA. Nałkowskiej 3.sob.
8-15, niedz. i św .. g. 9-13; td. 4799-30
ZASPA. ul. Żwirki i Wigury 4a,
godz. 10- 13;
PRUSZCZ G D ., sob., niedz .:
.,Bios", ul. W ita Stwosza. tel. 8236-13
- dyżur nocny; pon.: ,.Łokietek" .
ul. Łokietka 5. tel. 82-25-45
KOLBUDY . .,Nad Radunią" , pl.
Kaszubski 7, tel. 82-72-66
KARTUZY, ul. Kościuszki 17 ,
tel. 81-32-13 , wg. 8-20
KOŚCIERZYNA, pl. I Maja 19
(całą dobę)

STAROGARD GD„ ul. K ośc iu
szki, tel. 226-57
TCZEW, sob., niedz.: ,,Czyż}ko
wo", ul. Czyż ykowska 68, td .
>1-04 - 19; pon.: ..Fides'' , ul. Żwir
ki 39, td . 31 -26-'.10
PELPLIN, ul. Kośdus,.ki I la.
tel. 36- 12-74
SKARSZEWY, ul. Dworcowa
77. tel. 88-24-41
GNIEW, ul. J. Piłsudskiego I 7,
tel. 35-24-37, ,.Gniewska' ' , ul .
Witosa IO, te l. 35-28-38
KALISKA, ul. Nowowiejska 5 ,
tel. 892-44
ZBLEWO. ul. Główna 25. tel. 42
SKÓRCZ. ul. Sobieskiego 22,
tel. 82-42-20
CZARNA WODA. ul. Mickiewicza. tel. 87-85-00
WEJHEROWO, Przy Rynku (ca-

ż.ak . Waty Jagicllo1iskic I . pon.:
Wilk. USA. o<l 15 I.. g. I 9.15
:\'OWY PORT, Nord, ul Marvłą dobę)
narki Po Iskicj 15 nieczynne
ELBLĄG. sob. , niedz .: ,,N a
Znicz ( ul Szy man o ws ki ego ) Zdrowie", u l. Bartni cza . pon .
pon.: Król Lew , US A. bo ., dub„Eskulap" , ul. Robotnia a 81/83
bing. g. 14 , 16: Maska, USA . od
15 1., g. 18: Junior. USA , od 15 I.. MALBORK. sob., niedz .: .. Cefarm", ul. Jasna 10. pon ...Pod Fig. 20
larami", ul. Sienkie wicza I 5
Zawis za ( ul. Sło w acki ego 3) PASŁĘK. sob., niedz .: .. Leków
pon.: The Flinstones, USA, od 12
1„ g. 14.30 ; Wilk, USA . od 15 1.. Gotowych", pl. Grunwaldzki 7 ,
g. 16 .15: Wichro \.\e wzgórza , pon. ,.Pasłęcka" , pl. Grunwaldzki
6
LTSA.od 15 1.. g. 18.1 5; Prawdziwe
KWIDZYN. sob., niedz.: ..Cito" .
k łamstwa. USA.od 151.. g. 20
ul. Braterstw a na rod ó w. pon.
Bajka . ul. Jaśkowa D o lin a:
niedz., pon .: C ud w Nowym Yor- .Zatorze" . ul. Korczaka
NOWY DWÓR GDAŃSKI. sob.,
ku . USA . od 121.. g. 15.30: Rapa
;s;ui . US A . od 15 1.. g. 17.3 0 ; niedz.: .. Nova''. pl. Woln ości 9.
Królowa M a rgot , fr./n iem./\\' I., pon ...Morska'', ul. Mor,ka I
BRANIEWO. sob., niedz.: .. Króod 151., g 19.30
kwiccka", ul. Gdaóska 29 a . pon.
SOPOT. Bałtyk, ul. Boh . Mome
„Lek-Pol"
. ul. Kościuszki 65
Cassino 30: niedz.: Kró l Le w.
USA. bo .. d ubbing, g. 16: Akade- ORNETA . sob ., niedz. : .. Po d
Smokie m", ul. Sienkiewicza 6
mia Policyjna - Mi sja do MoSZTUM , sob., niedz.: .Zdrowieskwy. liS:\. od 15 l., g. 18 , 20;
Sztum", ul. ~tor:iwskiego. pon .
pon.: Kro] Le\.\ . g. 14: Akademia
„i\ova".
pl. Wo lności
Policyjna - Misja do Moskwy . g.
16; Tajemnica morders tw a na
OSTRE
~lanhattanie, USA. od 15 l „ g.
DY.ŻURY
18:Bezl.;ku.USA. od 15 1.. g.20
Polonia, ul. Boh Monte Cassino GDA..1\iSK, sobota: Chirurgia i In55: pon .: Kruk. US A. od 15 I.. g.
terna - Akademia ~ledyczna. ul.
16, 18: Klient. USA. od 151..g. 20
Kieturakisa l; Okulistyka- SzpiGDYNIA. Warszawa. ul. Swirtotal i\licj, ki Zaspa . ul . Jana Pawia
jań ,b. nicdz.: Kroi I"" . g. J.J;
l/ 11r 50
I\ini6r~
oJ f$1, g. 16, 18, niedziela: Chirurgia, Interna i
:.Cl·. ~l(Jll.: Król Lew, g . I 4. Maska. Okulistyka - Akademia l'-.kdyczi \6. ~o· Junior. g. I8
na . ul. Dębinki 7
Goplana. pon.: Jun ior. USA, od poniedziałek: Chirurgia, Interna i
15 1., g 1\ 17: :\faska, USA, od Okulistyka - Szpital ~11ejski Za151.•g. 19
spa . ul. Jan a Paw ia II nr 50
GRABÓWEK . Fala. nieczynne
GDYNIA . Szpital Miejski , ul.
PRUSZCZ GD., Ikar , ul. PoWój ta Radtkego 1. te l. 20 -75-01
~stańcow War-,zawy (K lub GarMorski , Redłowo . ul. Powstania
nizonowy ) - nieczynne
Styczniowego I , tel. 22-00-5 I
Krakus - niecnnne
KARTUZY. Szpital Rejonowy .
WEIHEROWÓ, Świt, pon .: Koul. Ceynowy 7 . te l. 81-10-73. 81loni a karn a. USA. o d 15 I.
10- IO - wszystkie oddziały dyżu
KOŚCIERZYNA, Rusałka. nierują całą dobę
czvnne
KOŚCIERZYNA . Szpital Rejo STAROGARD Sputnik . pon.:
nowy , ul. Kujacha I , tel. 86-45Król Lew. USA. bo .. g. 15. 16 .30
04. lekarz dyż urn y - tel. 86-34TCZEW, Wisła , pon.: Kró l Lew.
52. oddziały d yżuruj ą całą dobę
lJSA. bo„ g. 16: Forrest Gump, ST AROGARD GD. Szpital dla
USA. od 15 I.. g. '.'.O
Nerwowo i Psychicznie Chorych.
ELBLĄG. Światowit. nieczynne
ul. Skarszew ska 7 . te l. 234 -2 1
(central a): Rejonowy . ul. Ści e
Syrena. pon .: C ud w Nowym Jorgiennego 7 - wszystki e oddziały
ku. USA. od 12 1.. g. 15: Stan zagrożen ia. USA. od 15 1.. g. 17 .30,
dyżurują cah1 dobę
20
TCZEW. Szpital Kolejowy . ul. l
Maja 15 , tel. 3 1-37- 13; Miejski,
Male (Dom K ul turv „Zakr Le ul. 30 Stvcznia 57 . tel. 3 1-10-46;
wo" ). pon.: Kevi n w Nowym JorChorób Wewn„ ul. Paderewskieku . USA. bo .. g. 10 . I 2
go 11.tel. 3 1-0 2- 16
KWIDZYN, K i noteatr . pon .:
Kiedy mężczyzna kocha kobietę , GNIEW. Rejonowy , ul. 7 Marca
USA. od 15 l „ g. 17 .45 : Forrest
IO . tel. 35-23-47
WEJHEROWO . Szpital RejonoGump. USA. od 15 I.. g. 20
MALBORK, Klubowe . nieczynne
wy. 72- 13-0 I : wsz ystkie oddziały

us..\.

APTEKI
GDAŃSK. sob., niedz.: . .Jaskół

cza", ul. Jas kółcza 16. tel. 3 1-2317; Apteka Akademii Medycznej ,
al Zwycięs t wa 41/42 (ty lko
niedz.): pon. : ..Grodzie ń ska", ul.
Podbiclańska I . te l. 3 1-34-57
WRZESZCZ. sob., niedz.: ..Warmińska" . ul. Mickiewicza 28/30 ,
tel. 42-02-81: pon.: ,.Kaszubska",
al. Zwyc ięstwa, tel. 35-32-45
Apteki pracujące non stop:
GDA.'l"SK . .,Dworcowa" - Dworzec G!ównv. ul. Podwale Grodzkie i, tel. 3 1-28-41 do 45 wew .
210
PRZYMORZE , ul. Opo lsk a 3:
tel. 56-38-22
ZASPA. ul. Pi lotów 2 1; tel. 5692-71
WRZESZCZ . ul. Grun wald zk a
52 . tel. 4 1-23-06
SOPOT . ., Kuracyjn a", a l. Niepodległości 7 15 , tel. 5 1-22-76 cały grudzi eń

GDYNIA . apteka nr 19054 , ul.
Armii K rajowej 42, tel. 2 1-00-32
; ,.Pod Gryfem", Gdynia, ul. Starowiejska 34. tel. 20- 19 -82
Sobota i niedziela:
GDAŃSK, ul . Piwna 9 godz. 915: tel. 3 1-48 -92; AM Gda ń sk.
al. Zwyci ęst wa 4 1/42, godz. 10 15, tel. 47-82-22

dyżu rują całą dobę
ELBLĄG - wew n ętrzny ,

sob .,
niedz., pon.: Woj. Szpital Zespolony, ul . Królewiecka
- c hi r urgia, sob . i pon.: W oj.
Szpital Zespolony. ul. Królewiecka: niedz.: ZOZ. ul. Żeromskiego
- anestezjologia , sob., pon.: Woj .
Szpital Zespolony, ul. Królewiecka; niedz.: ZOZ, ul. Żeromskiego
- p o łożni czo- gi n eko log i czny ,
sob., pon.: \Voj . Szpital Zespolony, ul. Królewiecka; niedz.: ZOZ,
ul. Żeromskiego
- noworodki . sob ., pon.: Woj .
Szpital Zespolony, ul . Królewiecka; niedz.: ZOZ, ul. Zeromskiego
- dzi e c i ęcy, sob., niedz ., pon .:
Woj . Szpital Zespo lony, ul. Królewiecka
- okulistyka, psychiatria, chemioterapia. Woj . Szpital Zespolony,
ul. Królewiecka
- stacja dializ , ul. Zw. Jaszczurczego
- zakaźny . ZOZ, ul. Żeromskiego

POGOTOWIA
- ~ RA
= TUNKOV{_E _
i PRZYCHODNIE
GDAŃSK, ul. Aksamitna 1 - lekarz ogólny, gabine t zabiegowy
d la do ros ł yc h w wo lne so b .,
niedz. i święta - całą dobę .
- poradni a dla d z ieci chorych i
gabinet zabiegowy w wolne sob .,
nicdz. i święta - całą dobę

Str. 17

ŚWI~CZNY .
,

* LEKARZ

DOMOWY, ALK- ·
MEDYK , 31-89-53, 20-68-16
;
* WIZYTY LEKARSKIE, EKG ,
51-65-97, 56-27-40
POGOTOWIE DLA ZWIERZĄT (bezpańskich, rannych i
podejrzanych o wściekliznę), 2221 -48 (czynne całą dobę )
WRZESZCZ, al. Zwycięstwa 49
- czynne całą dobę
- wypadki - 999
- nagle zal'horowania: tel. 32-2929 , 4 l-10-00.
Biuro Przewozów Sanitarnych 32-39-24 lub centr. 32-30-76 , 3236- 14. 32-39-44 w. 236
Ambulatorium ch irurgiczne - ~- .
czynne cah1 dobę.
- Laryngolog przyjmuje w soboty
robocze 17 J 0-7 J O. w wolne sohuty, niedz iele i świ(,'ta - całą dobę,

- stomatolog w soboty robocze, w
g. 17.30-7 .30, wolne soboty. nicdzide i i;więta - całą dobę.
ZASPA, ul. Pilotów 21. tel. centr.
56-69-95 . 47-8 2-51 - nagle zachorowania, wypadki. ambulatorium c h irurgiczne czynne c ałą
dobę

Przychodnia Międzyrejonowa, ul.
Startowa 1 - w dni robocze w g.
19-7.30
- lekarz pediatra, lekarz ogólny w it
wolne sob„ niedL. i święta w g. "'
8-8 oraz stomatolog godz. 10-16,
- gabinet zabiegowy dziecięcy w
dni robocze wg . 19-7.30, w dni
wolne od pracy wg. 8-8.
- gabinet zabi egow y ogólny, w
wolne sob „ niedz. i święta w g .
8- 18.
SOPOT, ul. Chrobrego 6/8 - wejście od ul. Mieszka l. Telefony:
51 - 11 -56 , 51 -24-55 i tel. alarm.
999. Ambulatorium chirurgiczne
czyn ne całą do bę.
GDYNIA . ul. Żwi r ki i Wi g ury
14. czynne całą dobę - nagle zachorowania i przewozy chorych,
tel 20-00-0l, '.'.0-00-02 - ambulatorium stomatologiczne czynn e w
g. '.'.0-7
OBŁUżE - Pod, tacja Dzi ału Pomocy Dorafoej. ul. Białowies ka ·
I (tel. 25-1 9-99), dl a mie szkań 
ców dzie lnic: O b łuże. Pogórze ,
Oksywie. gm . Kosakowo - pediatra. lekarz ogólny, gabinet chirurgiczny . czynne w g. I 5.30-7
PRUSZCZ GD . ul. Woj, ka Polskiego 9 . tel. 82-24-00. alarmowy 999;
KOŚCIERZYNA. ul. Skłodow
skiej I . tel. 86-30-00
STAROGARD GD„ ul. Śc ie
giennego. tel. 220-33, 999
TCZEW. ul. Woj,ka Pol skiego 5,
tel. 31-3~-55 . 999; Pogotowie ratunkowe PKP. 3 1-37-94
WElHEROWO. rd. 72-1.?-00. 999
ELBLĄG·. ~ema (czynne całą
dobę): wypadki 999 ; Woj . Szp.
Zespolony ul. Królewiecka 146,
tel. 34-4 1- 11 , dz. pomocy ambulatoryjnej - sto matolog, g . 19-7
(soboty robocze od g. 15-7. niedziele i święta całą dobę). chirurg
w d ni powszednie. nie dzi e le i
święta całą do hę: Woj . Przychodnia Skórno-Wenerologiczna. ul.
Żeromskiego 2. te l. 33-64-42
0
KWIDnN - wypadki 999. 39-09
MALBORK , ul. Słow ac ki ego .
wypadki 999. tel. 24-75

Otym
warto 'Wiedzieć

DlllN Z NORO
EM
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24 · 30 grudnia

_t

24 grudnia jest 358 dniem
roku . S łońce wzejdzie o 7.44, a
zajdzie o 15 .27.
30 grudnia jest przedostatni m 364 d niem roku. Sło ńce
wzejd1.ie o 7.45, a zajdzie o
15.32

Życzenia przyjmują:
24 grudnia \sobota) - E w a ,
Ewelina. Lrm ina, Adam, Grzegorz , Zenobiusz;
25 grudnia (niedzie la) A neta, Augen ia, G loria , Oli wia, Eugeniusz, Piotr;
26 grudnia (poni edzia łek) Dionizy. Kalikst, Szczepan :
27 grud n ia (wtorek) - Gabriela. Ża n e ta, Cezary, Jan,
Maksyni. Teodor;
28 grudn ia ( ś roda) - A ntonia, Dobrosława, E m ma, Teofila. Antoni, Antoniusz , Cezary, Gerard:
29 grudnia (czwanek) - Dominika, Wiola , Da wid, Domin ik , Tadeusz, Tom as z:
30 grudnia (p i ątek ) - Eugenia . Irmina. Katarzyna. Sabina,
E ugeniusz, Ludomir, Marceli.
Seweryn.

W tym tygodniu:
24 grudnia (sobota) - WIGILIA
25 grudnia (niedzie la) - BOŻE NARO DZENIE
26 grudnia (po!]ie d z ialek) DRUGI DZIEN SWIĄT BOŻEGO NAR ODZENIA

Kilka dat z kalendarza:
24 grudnia
w 1798 r . ur. się Adam Mickiewicz (zm . 26 XI 1855 r.); w
1863 r . zm. William Makepeace Thackeray, pisarz angielski
(m.in . .,Księga snobów" ...Targowisko próżności"); w 188 3 r.
ur. się Stefan Jaracz, aktor, reżyser teatral ny, dyrektor te atru
.,Atene um" w W arszawie, odtwórca wie lu z nakomit ych ról
d rama tycznyc h , peda go g (zm.
I I Vlll 1945 r.);

25 grudnia
w 1883 r. ur. się Maurice
Utrille . malarz francuski (zm . 5
XI 1955 r.); w 1938 r. zm . Kare l Capck, pisarz czeski (m.in .
,,Inwazja jaszczurów'', ,,Krakati t" ) :
26 grudnia
w I 863 r. ur. s i ę Cha rl es
Pathć, współtwórca francuskiej
kinematograf i i (z m . 25 Xll
195 7 r. ); w I 893 r. ur. się Mao
Z e do ng, przy w ódca Ch R L
(nn. 9 IX 1976 r.);
27 grudnia
w 17 63 r. ur. sit; C laude
Chappe . fizyk francuski , wynalaz ca tek g rafu opt ycz n e go
(zm . 23 I 1805 r.): w 181 8 r.
Powst anie Wielkopolskie. walka zbrojna l udności polskiej z
Niemcami o powrót do Polski
ziem zaboru pruskiego , zakoń
c zone rozejmem w T rewirze
16 I I 1919 r. i przy łączeniem
tych wyzwolonych ziem do
państwa polskiego: w I 945 r.
z a łoże n ie Międz y narodowego

Banku Odbudo wy i Roz woju
(Bank Światowy) z siedzibą w
Waszyngton ie; w 1953 r. zm .
J ul ian Tu w im , poeta. współ
twórca poetyckiej grupy „Skamander'', au tor m .i n . ,,Kwiatów polskich" , tłumacz literatur y rosyjskiej: w 1979 r.
wkroc zenie wojsk Z SRR do
Afg anistanu, wyc ofanie 15 Il
1989 r.):
28 grudnia
w 1923 r. z m . A lex andre
Gustave Eiffel, francu ski inży 
nier, konstruktor wieży zbudowanej w Paryż u i nazwanej je go imieniem ;
30 grudnia
w 1888 r. ur. się E ugeniusz
Kwiatko wsk i . polityk, realizator rozbudowy Gdyni , wspó ł
twó r c a C e ntral nego Okręg u
P rzem ysłoweg o (zm. 22 VIII
1974 r.): w 1922 r. proklamowan ie Z wi ązku Socj a li s tycznych Republik R adzieckic h .

Horoskop dla urodzonych
między 24 a 30 grudnia
Osoby te cechuj e brak zaufania do innych . Maksymali ści ,
b ardzo w y magający . C hętn i e
pouczają9 otoczenie i okazuj ąc y swoj ,1 wyższo ś ć, zwła
s z cza int c lekt u a l n;:i , jednak
czynią to względnie dy,kre tnie
1 taktownie - bet świadkó w. W
pieleszach domowych tak panie jak i panowie cenią przede
wszys tkim spokój, nastrój pogodny i c iepły - stresy i nieporo z u m ienia zo s t awiając za
drzwiami . Prowadzą niezwykle
aktywny styl życia , n ie l ub ią
wypoczynku , który męczy ich
bardz iej ni ż praca, nie l ubią
wyj a z dów , ur lopy s pęd z ają
najc hętniej we własnym domu
i. .. w opustoszałym ł atem mieśc ie . Pasjonuj ą ic h natomiast
zimą góry i zimowe sporty.
Niezorga nizowanie i niemyślenie o przys,lości wręcz chorobi i wc . Abso lutn ie niepraktyczni . Wszystkie pieni ądze potrafią wydać na jakąś zachciankę, by za c hw ilę nie mi e ć n a
rze cz naprawdę potrzebną . W
sprawach seksu oboje wyma gający . Zapewni ają jednak sobie
komfort zaufania (bądź starają
s ię o to) choć , ta k że o boje,
chcieliby, aby ogarnął ich raz
po raz dreszczyk emocj i zwią
zan y z z azdro ści ą; zwł as zc za
panowie dostarc zają tych doznań swoim partnerkom, które
starają s ię nie być im dłużne .

W tym tygodniu:
Wielkie szan se na realizację
ka ż dego praw ie zamierzen ia.
Rzucając si ę w wir interesów
nie zapominaj jednak o naj bliż
s zyc h . Kto ś w y maga Twojej
troski i duchowego wsparcia jest w zlej formie p sychicznej,
ni e ud a waj . że tego ni e do strzegasz. To nie histeria.
Mił y d z ień - wt orek . Mile
zn aki - STRZELEC i RYBY.

W y sta wa o brazów „S potkanie" w Gdaósk iej Galerii
Fotografi i p rzy ul. G robla I
3 /5 przycią ga p rzech o dzą
cych ulicą I udzi. Są to kompo zycje, w których pojawiają
się motywy roś linne i zw ie rzęce . Zwrac a uwagę piękna
k o lorysty ka i pro sta. na iw na
kompozycja. Ten cyk l malarstwa prezentuj <! wyc howankow ie Do mu P o mocy Spo łecznej w R ąbic ni u kolo Łodzi, którzy od kilku lat uczę
szczają n a zaję c i a terapeu ! tyczne do artystki plastyc zki
j Jadwigi Łukasze wskiej . W y1 c ho w anie prze z szt ukę pomag a młod y m u pośledzo
nym ludziom być pośród in' nych poza ich wspólny m domem. Jednocześnie ich praca
daje nadspodziewanie d obre
efekty arty styc zne . Pani Ja*i' dwiga rozma wia ze swo imi
bardzo w rażliwymi w ycl10! wanka mi o wszystkim , co
! w spól nie o glądają na wy! cieczkach i space rach. Potem
każdy bierze farby, pędzel i
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Dom Pomocy Społecznej
w Rąbieniu jest jedną z niew ielu tego typ u placówek w
Polsce, w której zajęcia p lastyczne prowadzone są prze z
wysokiej klasy profesjonalistkę, która umie także naw ią
zać dobry kontakt z mlodlieżą i odczu w a satysfakcj ę z
efektów wspólnej działalno
ści. Prace wychowanków J.
Łukasze wskiej prezentowane
są pu bli c z nie n ie p o raz
pierwszy . Na ostatnim krakowskim B iennale T wórców
Niepełn os praw n ych j eden z
podopiecznyc h p lacówk i.
Witold Mielczarek., otrzymał
główną nagrodę . Powstał j uż
pokaźny zbiór obrazów wychowanków domu w Rąbie
n i u, któr y z uwagi na jego
wartości anystyczne, nie mów i ąc o wychowawczych, z
powodzen iem mógłby stanowić mate riał do albumu.

Kom pozycje
Yannicka Leidera
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n, jest wystawa malfilstwa i rernmiki artysty.
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Fot.Maciej Kostun

'Gdańs ki

Rocznik

Kultura lny
U kazał się p iętnasty n um e r Gda ńsk i ego Roczn ik a
K u l t u ra lnego. J ak zwykle
wy d a w cą peri o d y ku jes t
Gd a ńskic
Towar z ystwo
Przyjaciół Sztuki.

- 997
GDAŃSK . dyżury oficerów Ko-

mendy Wojewódzkiej Policji, tel.
39-53-33 : oficer dy ż urn y ruc hu
drogowego, tel. 31-92-12: oficer
dyż u rny Kome ndy Rejonowej
Policji . tel. 38-62-22

• •

998

TELEFONY

INFORMACYJNE

* ,,BROKER" Bank Informacji,
telefon 24-07-79
i
* TEL 930 - produkcj a. handel,
u sługi

* POMOC DROGOW A • HOLSERVICE , 52-29-87 , 56-64-98
* BAZA POMOCY DROGOWYCH, 3 1- 14-19 . 32-40-57
* ,,ZIELEŃ" Gdańsk Wrzeszcz,
ul. Partvzantów 76 - całodobowe
kompl ;kso wc u s ługi pogrzebowe , w tym przewóz i przechowywanie zwłok . tel. 41 -20-71, 4 173-35
Przedsiębiorstwo Usług Pogrzebowych Elbląg-Dębica . tel. 3345-66, (całą dobt;)
PRZESYŁKI KURIERSKIE 52-00-71 do 76
Telefon Zaufania - Antymafijny
telefon zaufania - Gdańsk 32-2730. Gd ynia 20-65 - 29 . c zy nny
codz. w g. 8- 15.15 (dyżurują prokuratorzy rejonowi obu miasta);
Anonimowy Przyjaciel, tel. 988
(od godz. 16 do 6 rano):
B ezpłatn a telefoniczna informacja o AIDS - tel. 95 8

na p apie rze o dmalowuje to,
ce a ktualnie odczuwa .

Mieszka i pracuje na przem ian w Gdańsku i Paryżu. Jego
pr ace podobają s ię publ iczności, która chętnie j e kupuje , znakomicie oceniane są przez krytykę. Potrafi, wciąż utrzymując
się na najwyższym poziomie artystycznym , , ,wej ść" w aktualny trend mody, ludzk ich upod obań, umie zaspokoić wymagania najbardziej wy magających przedsięb i orców. Yannick Leider, bo o nim mowa. zajmował s ię dotychczas niemal wszystkimi rodzajami sztu k p lastycznych - maluje, rysuje , t worzy
ceramikę , projektuje naw et op akowania do ekskluzywnych
'" towarów. Wszystko, co w ychodzi spod j ego ręki , oznaczone
~ jest piętnem jego indywidualności . Powtarzają się w pracach
Leidcra c h arakterystyczne motywy symp atycznych, stale
j przeo brażających się stworków. Upodoba! sobie odcienie z ie' le ni. b łękitu, żółci i fioletu .
i W Gdańsk iej O fi cynie Sztuki przy ul. Mariackiej 50 czyn-
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TAXI

~~N
-A
~ TELEF~O
-c--,-N~* HALLO TAXl GDAŃSK, tel.
91 -91: 316-31 6, 3 1-91-91
* MILANO TAXI. tel. 96-27 , 3730-30: 370-800
* TAXI SOPOT , tel. 51-02-70 , '
9 1-96
ZKM GDYNIA - Mikrobusy dla
osób niepełnosprawnych. tel. 2350-78, wg. 7-21

'"

POZIOM O: 1/ o sobliwy s makosz , 6 / kwiat
z wany też p ł omykiem , 9/ malaria, 10/ np . B ał
tyk , 1 1/ roślinn y symbol zdrow ia, 12/ oddziela
scenę od widowni , 13/ lądowy z nak dla żeglugi ,
I 6/ pog łębi ark a torów wodnyc h , b agrow nica,
19/ magazyn , 22/ kłótn i a, ostra wym ian a słów,
23/ krzaczasta palma, z której łodyg w yrabia s ię
lask i i m e ble, 24/ pij atyk a, libacj a , 25 / ,,łap ie"
falc radiow e, 26/ o lbrzymi lub królewski ptak
drapieżn y z rodziny śc ie rw n ików, 27/ japoń ski
poetycki 3 1-sylabowiec liryczny , bez rymu, 30/
p ierwiastek chemiczny, 33/ dokucza w sierpn io w ym słońcu , 36/ hazardowa gra kasynowa , 37/
słu szność, 38/ pobudka .dz i ałania , 39/ krwawa
zem sta korsyk ań s ka, 40/ murawa, 41/ P o la - aktorka .
PION OWO: li tytułowy hrab ia fe udalny. 2/
klejnot z morza, 3/ naturalny ciek wodny , 4/ k u p idyn , 5/ towarzyskie od wied ziny, 6/ jednostka
pojemnośc i elektrycznej , 7/ np . ,,Carmen" B izeta , 8/ cecha dobrego mówcy , 14 / opas . 15/ gatune k filmu, 17/ p omoc w niebezpi cczc óstw ie , 18/
pod ste rowcem, 19/ zlot czarownic, 20 / roślina
uprawiana na paszę oraz stosowan a jak o n awóz
zie lony, 2 1/ chryja, 28/ architektoniczna podpora balkonó w w ks ztałcie po sąg u mi;skicgo, 29/
scha boszczak, 30/ przebi egłość lub w prawa, 3 1/

..-

---:\.-

zorganizow ane działanie, 32/ pr. dopływ Noteci,
33/ filipińska wyspa , 34/ kojarzy się z osnową,
35/ p arada gwiazd estrady.
Czytelnicy , którzy w termin ie do 2 stycznia
nadeślą praw idłow e rozwi ązanie pod adresem
,.D zie nnika B ałt yc ki eg o" - 80-886 Gd a ńsk,
skrytka poc ztowa nr 4 19 - z dopiskiem: ,,Krzyżówka z komesem'' , wezmą udział w loso waniu
n agród.

Rozwiązanie krzyżówki z

parolem

POZIOMO: kote ria, pozycja, rio , izobara, m arengo, rap , trud, parol, faza, tan , karaka, matros ,
kole ktura, strawa , rekto r, ars, teza , anioł , ok az,
gap . aureola, rubryk a, Rea, analiza , N iagara.
P IONOWO: k wiatek, trotuar, Real, A rarat ,
pompon , zero , centaur, asonans , araukaria , okowy, kares , a kt, aka, ala, mur, tak, oko , satrapa,
rezerwa, taktyka, rozwaga . Angara, sop rhn, toki,
Obra.
N agrody wylosowali: Dorota Andrzejewska ,
Gdańsk , ul. gen . Hallera 235/1 8 , W itol d Kluz,
G dań s k , ul. Startowa 25E/ l 5 i Jolanta Zdoń 
czyk , Gd ynia, ul . Je lenia 3 1. Nagrody ks iążkowe
wysyłamy pocztą.
Roz wi ązanie dzisiejszej krzyżówki

za dwa tygodnie.

pod am y

W num erze czytamy mię
d zy inn ymi arty ku ł M a r ii
Babnis : ,,Życi e kulturalne w
Gdańsku w c zasach zaboru
pruskiego (1 793- 19 19). Te atr i m uzyka'' , El żbieta Piotrowska pisze na temat „Śro
dow isko twórców i w y twórców książk i w G d ańsk u w
o k resie o św iecenia" , Iwo na
Zac hciał opublikowała wypo w i e dź „ Ks iążk a w W olnym M ieście Gdańsku". Jest
też artykuł „Życie i fi lozofia
Tade usza Bi likiewicza'' H enryka Szabaly .
W części pośw i ęconej literaturze znajdujemu artykuły n a temat twórczości poet ycki ej Teresy Ferenc oraz
k o m ando ra Bolesława Rom ano wskiego, p rze d stawi ciela literatury wojenno -morskiej . Są też sylwetk i sław-

nych lud z i: Anny Chodako wskiej, M aksymiliana Kasprowicza. Jerzego Zablockiego, Ka z imierza Ostrow skiego . Zamieszc zono też art ykuły na temat dzi ałal nośc i
G dańskiej Dośw i adc z alnej

Pracowni Graficznej ,,Oficyna" oraz pracy Zespołu Muzyki Dawnej Cappella Gedancnsis . Obok opublik owane
są teks ty na te m at d z iej ów
konkursu na Gdańską Grafi kę Rok u, odnotowano fest iwal „Świat wed ług Themersonów" .
Jak z wy k le w rozd zia le
,.Odeszli w pamięć" czytamy
o tych ludziach kultury, k tór z y w ostatni m c zasie nas
opuści li .

Opublikowany jest tak że
zbiór korespondencji Bernarda Sychty z Andrzejem Buk owskim.
Na koniec zamieszczono
„Kronikę życia kulturalnego
W y b rz e ż a
g daitskie go
1990" .

(K.K.)
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aidy, kto chociai trochę Inte•
resuje się futbolem, wie kto
z:acz Wol1lo1łl &Harek, Na
pewno fachowiec, na pewno gawę•
dzian, na pewno człowiek lubiany,
ale teł • co twierdzą niektórzy • to
postać kontrowersylna. Jedno lest
pewne: 56-letni dziś były piłkan,
były trener reprezentacji, trener
wielu zagranicznych klubów, całe
swoje iycle poświęcił futbolowl.
I dobne • mówi • Inaczej sobie nie
wyobrażam.

Od pewnego czasu Wojtka (przepraszam z góry Czytelników za tę poufałość. ale niegdyś razem kopaliśmy pił
kę - dop. autora) można spotkać na Zabianee. Wrócił z kolejnych zagranicznych wojaży, odpoczywa, szykuje się
do kolejnej trenerskiej pracy. Po namowach zgodził się na retrospektywną
rozmowę.

łeś

- Wojtek, pami~z. kiedy otrzymapierwsze pieniąd7.e za~ w ~ ?

- Oj, to już historyczne czasy. A dokładnie to chyba w 1959 roku, jako 19latek wystąpiłem w reprezentacji Łodzi
w zwycięskim meczu z Warszawą 3:0
i wówczas otrzymałem za grę pierwsze
pieniądze.

Ile, nie pamiętam, ale wiem,
za premię koszulę non-iron
i krawat. A te koszule to był wówczas
krzyk mody i były bardzo drogie.
- Twoję karierę piłkarską pominiemy chyba m.ik7.eniem..
- Dlaczego? Byłem wychowankiem
Startu Łódź, grałem w I lidze w ŁKS
Łódź. no i kilka ładnych lat w Gdań
sku. Przecież kibice Lechii w tej roli
także mnie pamiętają.
- Popularność zyskałeś jednak jako
trener. Pracowałeś w wielu polskich
klubach, ale najwięcej sukcesów osią
gnęłcś z Lechem Poznań. Od siebie
że kupiłem

chciałbym co najwyżej dodać, że szkoda iż nie z Lechię.
- Tak, pracowalcm, a wręcz naharowałem się w wielu ligowych klubach
nad Wisłą. Od III ligi po ekstraklasę.

Masz rację mówiąc, że najwięcej sukcesów osiągnąłem z Lechem. Dwukrotnie zdobywaliśmy tytuł mistrzów Polski, dwukrotnie puchar Polski, kilka
dobrych spotkań w europejskich pucharach . Najbardziej utkwił mi w pamięci dwumecz w PucharLe Europy
z mistrzem Hiszpanii - Atletico Ma-

tych zakupów dużo. I ymczasem
w prn:ddzień wyjazdu poproszono mnie
do Warszawy, do ministra sportu. Myślałem, iż chodzi o jakieś szczegóły
związane z tak daleką wyprawą. A usły
szałem, iż za karę - a nie zakwalifikowaliśmy się wla~nie do finału w ME - drużyna nie pojedzie na drugą półkulę, a natychmiast wyjeżdża do Moskwy na towarzyski mecz z ZSRR. To był szok.
głównie dla zawodników. Może teraz
byśmy się zbuntowali, ale wówczas trzeba byto słuchać i pojechaliśmy do Moskwy. Przegraliśmy tam I :2.
Druga historyjka wiąże się ze zgrupowaniem kadry przed ważnym meczem. Byli już wszyscy zawodnicy,
a brakowało tylko piłkarzy z GKS Katowice. Siedzę sob ie w pokoju przy
otwartym oknie i słyszę jak niektórzy
kadrowicze, a dokładnie bodaj Darek
Dziekanowski mówią: - o, przyjechał
GKS,już ich niosą.
Myślałem, że żartują. A tymczasem
Jerzy Wijas i Marek Koniarek byli
kompletnie pijani. Kierownikowi zgrupowania kazałem na koszt piłkarzy zamówić taksówkę do Katowic, masaży
ście zdjąć z nich reprezentacyjne dresy
i odesłałem ich do domu. Byto później
wokół wydarzenia dużo szumu. Sami
piłkarze głosili wszem i wobec, ie oni
wypili tylko lampkę szampana, która
im zaszkodziła, bo zmęczeni byli podróżą. Cóż, trzeba ich było wtenczas

ctryt. W Poznaniu wygraliśmy 2:0
i z nadzieją jechaliśmy na rewanż . Tam
,,polegliśmy" jednak 0:4. Pokaż mi jednak teraz mistrza Polski, który nawet
u siebie wygra z mistrzem Hiszpanii.

-A Lechia?
- Cóż, mam olhrzymi sentyment do
biało-zielonych. Nie muszę tego udowadniać. Jednak na brak sukcesów. takich spektakularnych, złożyło się wiele
czynnik'ów. Nie chciałbym tematu rozwijać, bo zaraz się denerwuję . A przecież rozmawiamy przed świętami, więc
szkoda zdrowia.

- Wojtek, a

później była

reprezenta-

cja. Prawie trzy Iata pracy i cokolwiek
byś nic powiedział, to i w tym okresie
zabrakło ci spektakularnego sukcesu,
na który liczyłeś sam, a pxude wszyst-

kim polscy kibice.
- Reprezentacja pod moją wodzą ro32 mecze. 19 razy wygrywała,
7 razy remisowała, sześciokrotnie przegrywała. Rozegraliśmy też 7 nieoficjalnych spotkań międzypaństwowych,
mając w bilansie 5 zwycięstw i 2 remisy. To na pewno nie są rezultaty. po
których musiałbym sobie posypywać
głowę popiołem. Chociaż, co też przyznam, żal mi ogromnie, że nie zakwalifikowałem się z drużyną do finałów
mistrzostw Europy, a eliminacji do mistrzostw świata nie pozwolono mi
zegrała

skończyć.

- Właśnie, po porażce z Anglią na
Wembley 0 :3 pożegnałeś się z reprezentacj\.
- Cóż, taki już trenerski los . A po
mnie przejął drużynę Andrzej Strejlau
i ... co osiągną!?
- Opowiedz jakieś ciekawe historyj-

ki zwiąwic z pracą z reprezentacją.
- Nie mogę, nie chcę, to jeszcze za
szybko. Zresztą zdradzę ci tajemnicę,
iż przygotowuję się do wydania książki
o swoich związkach z futbolem, gdzie
o okresie pracy z reprezentacją będzie
dużo. Ciekawostki też będą.
- Nie dasz się p17.Ckonać nawet do
opowiedrenia dwóch - trzech ciekaw-

widzieć.

- No dobrze, to sk:ońC7Jily ten reprezentacyjny wlllek. Wiadomo, selekcjoner w Polsce dużo nie zarabia. Ty od
czasu pracy z reprezentacj\ zdążyłeś
już szkolić piłkarzy w Izraelu, w Egipcie i Arabii Saudyjskiej. Czym t.am róż
ni się piłka od t.ej uprawianej nad Wi-

szych zdarr.eń.7
- No dobra. Opowiem o dwóch. Po
zakończeniu sezonu mieliśmy zakontraktowany wyjaz z reprezentacją do
USA i Kanady. Byliśmy na krótkim
zgrupowaniu w Kamieniu . Wiesz jak to
jest. jak się jedzie za ocean. Trzeba coś
kupić na prezenty dla Polonii, trzeha coś
kupić, żeby sprzedać. Zawodnicy zrobili

słą?

- Przede wszystkim profesjonalizmem organizacyjnym, przynajmniej
w czołowych klubach. Do tego, a zaraz
ci do udowodnię na wideo, obiektami
reprezentacyjnymi i treningowymi. To
w ogóle nieporównywalne z tym, co
mamy w Polsce.

- Czym możesz się pochwalić z pra-

cy na obczyźnie?
- W Izraelu trenowałem zespól Hapoel Klarsaba. To nie była znana w tym
kraju drużyna, ale ze mną sięgnęła po
puchar Izraela. Dla nich był to olbrzymi sukces.

• Pói.niej był Egipt...

- Tam prowadziłem zespól Elmasri
Port Said. Półtora roku pracy wspominam tam bardzo sympatycznie. To nie
był bogaty klub. Zazwyczaj w każdym
kontrakcie klub zapewnia służbowe
mieszkanie i samochód. Egipcjanie
prosili, abym zrezygnował z samochodu, bo na to ich nie stać, ale w zamian
zaproponowali ... dorożkę do wyłączne
go użytku. I miałem taką dorożkę
z woźnicą, która non stop stała pod
moim mieszkaniem . O t, egzotyka.
A drużyna grała bardzo przyzwoicie.
Zajęliśmy czwarte miejsce w lidze.
Z żalem żegnałem więc Egipt, ale przenosiłem się do Arabii Saudyjskiej.
- Pewnie dlatego, że tam płacę

długo żyć

bez piłki. Proszę, oto poczta
z ostatnich tygodni , która trafia tu na
Zabiankę. Propozycje pracy z Australii ,
Pakistanu, Hiszpanii, Izraela i kilku innych krajów. Ciągle się zastanawiam,
ciągle decyzja przede mną . A w Polsce,
czy w Trójmieście? Z Polski też mam
propozycje. Z Trójmiasta - jak na razie
- nie, chociaż ... jeżeli zdecydowałbym
się zostać w kraju dlui-.cj, to kto w ie,
czy nie popracowałbym także tu , na
miejscu. Musiałbym mieć jednak zapewnienie, że „trójmiejskie piekiełko" ,
jak je nazywam, zmieni się na lepsze.
Ale czy się zmieni...
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Rozmawia!:
Janusz t
Woźniak -

znacznie więcej . Wtadomo, petrodolary. .
- Ze płacą więcej, to fakt. Już nie
miałem dorożki, a porządny samochód. W ogóle warunki do życia
wręcz doskonale, chociaż znacznie
sympatyczniej było w Izraelu i Egipcie. A w Arabii przez 25 kolejek
moja drużyna ETTiFAQ
była liderem tabeli.
Mieliśmy wielkie apetyty na mistrza, tym
bardziej że do końca sezonu były tylko cztery kolejki
spotkań. Niestety,
dopadł nas pech,
a wręcz tragedia.
Podstawowymi pił
karzami zespołu
byli dwaj reprezentanci Zambii. Pojechali na mecz swojej narodowej drużyny i w trakcie lot u samolotem nastąpiła katastrofa.
Zginęła wówczas cala reprezentacja Zambii. Mój zespól natomiast osłabiony,
nie obroni! pozycji
lidera.
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AUTORYZOWANE SKLEPY:
Gdańsk, ul. Heweliusza 33, tel. 31-20-26
Gdańsk, (hala „Olivia"), tel. 52-40-13
Gdynia, ul. Abrahama 7, lei. 21-82-16

KUPON KONKURSU·PLEBISCYTU
na najlepsiych sportowców
woj. gdańskiego 1994 roku
1·~~~~~~~~~~~~~~2.~~~~~~~~~~~~~~
3· ~~~~~~~~~~~~~~4.~~~~~~~~~~~~~~~5· ~~~~~~~~~~~~~6. ~~~~~~~~~~~~~-

7· ~~~~~~~~~~~~~~8. ~~~~~~~~~~~~~-

9· ~~~~~~~~~~~~~-

10. _ _ _ __ _ __

wypełniony kupon należy wysiać pod adresem redakcji:

80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7 wterminie do 28 grudnia br.
z dopiskiem „Plebiscyt"
(imię i nazwisko)

(adres)
Gdańsk,

(!fA.LILqJIS#

81-855 Sopot,
al. Niepodleg!ośc i 659,
NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE tel./fax 51-47-37

-------·~=~-=-=Ca"

POMEDZIAł.EK
Wi adomośc i

co godzinę; 5.05
poranek: 9.05
Zagadkowa choinka; 12.05 ~liną!
tydzień - wybrzeżowi dziennikarze komentują wydarzenia mijające go tygodnia; 14.05 Lista
przebojów Radia Gdańsk -wyd.
świąteczne; 17.05 Świąteczny salon artystyczny; 19.05 Magazyn
filmowy; 20.05 Swiąteczny koncert; 21.05 Z boisk i stadionów;
21.30 Magazyn kaszuhski: 22.00
Rad io BBC: 23.05 Rozmowy
prywatne; 1.05 Radio nocą
Świąteczny

NIEDZIELA
19.59-24.00 Klawiatura kola - aud .
Wojtka Namiotko: 20.05 Muzyka
i coś j eszcze - Ania Cze r wińska
przedstawia: 2030 Joanna Maria Mę
drzecka - przekłady poetyckie: 21.05
Piotr Cholcha o literaturze; 21.20 Irena Kuran-Bogucka - poezja hiszpań 
ska: 21.35 Serwis sportowy: 22.05
Religie i ich duchowe przesiania:
2230 Ludzie niebanalni; 23.00 Konkursy: 1.00-6.00 Muzyka Non-Stop

-z Arabii wró-

cilcś

i czekasz na
kolejne propozyMoże z Polski,
może z Trójmia-

cje.

sta?
- Odpoczynek
się przyda, ale
oczywiście nie mogę

mi

SOBOTA
od 6 .00 do 15.00
(co godzim;)
Skróty wiaJomo~ci : od 630 do
9.30 (co godzinę)
7.15 Świąteczne rozmowy PLUSA; 9.35 Gość PLUSA: 10.40
Konkurs wifilijny - rozstrzygnię
c ie; 11.40 Sw iąteczne Kino Familijne; 13.10 Herody '94: 15.10
Or~dzie wigilijne ks. abp. Tadeusza Goclow,kicgo: 15.30 Konkurs wigilij ny dla dzieci; 16.00
„Opow i eść w igilijna" Karola
Dickensa: 17.00 Błogos ławień
stwo Ojca Świętego Jana Pa1<la
IL 19.00 Orędzi e wigilijne ks.
abp Tadeusza Gocłowskiego;
20.30 Świąteczna Lista Przebojów RaJ1a PLUS
Wiadomości :

NIFDZIELA
\\ 1adomosci: od 7.00 do 22.00
11.10 Konkurs ks iążkowy: 13.10
Święta w innych krajach: 14.30
Swi~tcczny konkurs biblijny;
15.15 O wierze; 17.30 Translll!sja m~zy ~w iętej; 20.30 Św iątecz
na Jazz Pizza.
PONIEDZIAŁEK.

Wi adomo,.:i : od 7 .OO do 22 .OO
10.10 Wspomnienie o Tadeuszu
Żychiewiczu : 12.40 Kochaj i rób
co chcesz, 14.10 lkonograf:a
l\\ 1 ązan„ Le żłobkiem i stajenlą
hcclcjcm,J..ą: 15.30 Tclemm,I
GJań,I.. C'llicneo; 16.10 Rmmo
wy p rzy świ'ątcczncJ kau ie,
19.05 „Chri,tmas Coca-Cola is
the music li1e"; 21..20 Seans muZ) J.. j fi ]nlOWt'J

Dqg;i/. ; 0.05-6.00 .\fuz_~J..a nonsrop

_R_A D_IO
Bestseller o Maradonie?
Jeden z najlepszych w swoim czasie piłkarzy świata. 34letni obecnie Diego Maradona
kojarzy się większości kihiców
z licznymi skandal ami . Mówi
się o nim przeważnie negatywnie. Jak poinformował zuryski
„Sport", Maradona przestat
być trenerem I -ligowej druży
ny argentyńskiej, Deportivo
Mandiyu. Pod jego szkoleniowym okiem Deportivo wygrał
bowiem tylko jeden mecz
z ośmiu. Teraz Maradonie grożą nawet cztery lata więzienia
za strzały z dubeltówki. oddane
do pięciu dziennikarzy. Ukarany 15 -miesięczną dyskwalifi - ,
kacją za przyjmowanie na
amerykańskich mistrzostwach
św i ata środków dopingowych
Maradona stal się jednak
obiektem intensywnego zainteresowania sławnego na świecie
peruwiańskiego pisarza, Mario
Zaintrygowało
go dramatyczne życie i los byłego znakomitego piłkarza.

Vargasa Llosy.

„boskiego Diego". Chce o nim
napisać ksią ż kę . Pisarz jest
przeświadczony, że stanie się
ona bestsellerem.

Passarella sprawdza się
jako selekcjoner
Jeszcze jedna ciekawostka
z argentyńskiego „podwórka"

piłkarskiego.

Znany internawielokrotny reprezentant Argentyny, obrońca Daniel Alberto Passarella grai
w River Plate Buenos Aires,
a także we włoskich klubach Fiorentinie i Interze ~fediolan . Byt libero i kapitanem argentyńskiej jedenastki narodowej, która w 1978 r. sięgnę
ła po mistrzostwo świata.
cjonał,

Teraz sprawdza się jako
trener. Najpierw w River Plate
i ostatnio jako selekcj oner reprc zen tacj i
A rgcntyny.
W pierwszym meczu po amerykańskich MŚ. po z luzowaniu Alfio Basilc. Passarella
poprowadził Argentyńczyków

do zwycięstwa 3 :0 nad Chile.
W jego ekipie nie było ani
jednego Argcntynczyka występującego w ~agranicznych
klub ach i tylko jeden z druży 
ny MŚ - 1994 ... Chciałbym
stworzyć

nową

drużynę.

Ufam talentom, które w Argentynie same grają" - powiedział s z koleniowiec. Mimo
sukcesu nad Chile, Passarella
pojechał do Europy i rozmawia! z Diego Simeone i Fernando Redondo (obaj Real
Madryt). Juanem Esnaidcrem
(Saragossa), Jose Cha motem
(Lazio Rzym), Gabrielem Batistutą (Fiorentina) i Abelem
Bal bo ( AS Roma). Chce jesz-

are
Przed laty nailepszym polskim ply·
waklem w stylu klasycznym był repre·
zentant Floty Gdynia, Józef Klukowski,
ollmpljczyk z Meksyku • 1968. Obecnie w lego ślady Idzie koleiny zawod·
nlk z Wybn:e:l:a, niespełna 19-letnl
Marek Krawczyk (AZ:S·AWF Gdańsk,
ur. 23.03.1976 r,), Od niedawna pod·
opleczny trener Manny Kllmek 0Włodar
czak bez:apelacyinie wygrywa w kraju •
I to z dułą pn:ewagq • wszelkle po•
walne imprezy.
- Jest pan już ,,klasykiem" numer jeden
w Polsce?

- Jeszcze nie. Chyba że wkrótce zbliżę
do rekordów kraju Dariusza
Jarzyny (100 m - 1:01.28 , 200 m 2: 10 .77), który ciągle nic rezygnuje. Moje
rekordy życiowe - na basenie 25- metrowym • są jednak dużo słabsze. wynoszą
1:02 .24 i 2 : 13 .34. Może za rok lub dwa
pobije; Darka.
- Ile razy zmierzył się pan z nim tej zimy?
się wyraźnie

ul. Kołobrzeska 30
tel. 57-26-15 (330, 331)

SOBOTA
6.00-10.00 Przebudzenie na życzenie
- prow. Monika Ryczko; 10.05-14.00
Drugie śniadanie - prowadzi Wojtek
Namiotko; 10.50 Informacje kulturalne; 11.50 Horoskop; 14.05-18.00 Popołudnie z Radiem ARnct - prowadzi
Tomasz Buza; 16.05 Wokół X Muzy;
18.05-20.00 Muzyka non stop; 20.051.00 Prvwatka z Radiem ARnet;
1.00-20.00 Muzyka non stop

PO:\IEDZ!Ał.EK

Święto no sportowo

GŁÓWNY SPONSOR PLEBISCYTU

RAD I O
- A- RN ET

6.15, 7.00. 8.00, 9.00, IO.OO,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17 .oo, 18.00. 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, O.OO: Serwisy
informacyjne; 6.35, 7.35, 8.35,
12.35, 14.35, 17.35: Serw is
lokalny; 10.35, 13.35 Serwis
sportowy; 9.10 Przegląd pra\y
6.00-10.00 Przebudzenie na zyczenie - prowadzi Bogdan Gorczyca: 6.30 Raport komun ikal'yjny: 7 23 Konkurs - mądrala; 7 .45
1'.fagazyn motoryzacyjny pod red.
Waldemara DLiwnicla: 8.15 Po
weekendzie; 8.40 Wiadomości
ekonomiczne; 9.25 Kursy walut ;
10.05-14.00 Drugie śn i adanie prowadzi Mariusz Pucyło : 10.40
1'1uzyczne kalendar ium; 10.50
Informacje kulturalne: 11.15
Konkurs - 5 sekund; 11.55 Horoskop: 12.15 Nalot - magazyn
konsumenta: 12.45 Trzy łyki klasyki: 13.45 Kto nast,:pny - konkurs: 14.05-18.00 Popoludme
z Radiem AR net - prowadz i
Adam Czajkow,k i. 15.10
Piosrnki na Ż\CZ.:nie; 16.15
British Top Fort.y - $ingle; 17.15
Twoja recen zja: 18 .05-20 .OO
Mu zyka non-stop: 20.05-22.00
Am widu, am słychu - czyli przy
muzyce o elektronice; 21.40
Ramnct • ma!!az\n informatv~zny: 22.10-0.00 D~ewutnia D~·ala

Sportowych propozycji na święta trójmiejscy organizatorzy
imprez rekreacyjnych nie przygotowali zbyt wiele. Tym, którzy
zdecydują oderwać si~ od stołów, pozostaje zatem spacer lub jogging... ewentualnie narty albo tenis.
W drugi dzień Bożego Narodzenia od godz. 15 czynny będzie
sztuczny stok narciarski na Morenie. Gospodarze przygotowali
niespodzia nkę . Każdy będzie mógł pojeździć między tyczkami
z elektronicznym pomiarem crnsu. Amatorzy tenisa mogą natomiast wybrać się do dwóch nowo otwartych „balonów" na kortach Arki w Gdyni. Czynne są non stop.
(SUS)

Świąteczny stół Radia Gdańśsk;
20.05 Muzyka starego Wiednia fragmenty festiwalu muzyki
wiedeńsk i ej we Wrocławiu:
22.00 Radio BBC; 23.05
Rozmow y prywatne - program
prowadzi psychoterapeuta Maciej
Musiał; 1.05 Muzyczna noc wydanie św i ąteczne - prowadzi
K. Rejnow icz

cze porozmawiać z Rodolfo
Cardoso (SC Freiburg). królem strzelców jesiennej rundy
rozgrywek Bundesligi - 13
bramek. Chce wypróbować
niektórych .. legi onistów"
w styczniow: m turnieju opuchar króla Fahda w Arabii
Saudyjskiej . Póki co. reprezen tacja Argentyny wygrała
w Buenos Aires w swoim drugim meczu pod egidą trenera
Pass:m:lli z Rumuni ą 1:0.

Za 3,5 mln marek
do Japonii
30-lctni obrorica brazylijski
Jorginho, który wystąpił w re prezentacji swefO kraju, gdy
ta zdobywała w USA m istrzo stwo świata. a na co d zień grai
w Bayernie Monachium, został przed upływem kontraktu
z bawarskim klubem przekazany starającemu się o niego
japońskiemu klubowi I ligi Kashima Antlcrs. Jak poinformowała „Die Welt", nicmie,·ki klub otrzyma! za transfer
3,5 mln marek .

Płaci

za miłość do koni

Z powodu swojego wielkiego hobby - umiłowania koni.
kłop oty ma legendarny hramkarz, rekord z ista pod wzglę 
dem występów w piłkarskiej
reprezentacji Anglii ( 125). 45letni Peter Shilton. obecnie trc-

ner 11-licowl'i?O Pl vmouth Arvg lc. Dł~żny Jest bowien• ok .
3000 funtów renomowanemu
brytyjskiemu opiekunowi j ego
koni. Martinowi Pipe. z tytułu
czego ten drugi oskarży ! Shiltona j ako ... bankruta. co może
mieć niepn:yj emne reperku,je
i pociągnąć z a sobą nawet
z wolnienie Shiltona z funklji
trenera w Plvmouth Arn:le
„To moja \\ tna - powiediiał
Shilton. Przed JO miesiącami.
gdy sprzedałem sporo swoich
koni. zapłaciłem Pipe osiem tysięcy funtów. Ze spłatą pozostałych trzech tysięcy zwlekałem. ale wywiążę s1~ ze ,płace
nia tego długu" .

Nie lubią Cantony
50.57 procent Francurnw
biorą c ych udz i ał w ankiecie
gazety sporto~·ej „L 'Equipc"
nic chciałahy. ahy ekscentryczny zawodnik, Eric Cantona
występował w narodowym te·
amic trójkolorowych. Natomiast 70.02 prnc. jest przynajmniej za tym. by 111e był kapi
tanem reprezentacji. Grające
mu na co dzień w Manchesterze United C:mtonie przypisuje sir; czr;ść winy za słabe wystr;py reprezentacji Francji .
Urażony piłkarz nie chce rozmawiać z przedstawicielam i
francuskich mcJiów.

(Paw)

k: Mobilizuje mnie .. Jarzyna
- Ju ż IO razy. za każdym razem wygrywaj:1c. JcS1.ue latem czu łem , że Jarzyna
jl·st lepszy . Teraz nahralcm pewno~ci siebie , ale jego obecność zawsze mnie mobi lizuje. Chciałbym, ahy wrócił dll dawnej
Jyspo,ycji, bo w pr1,cciwnym ra1.ic mu siałbym sir; znpewnc ścigać g!t\w ni e z ...
czasem. Myślę, że Darek wróci do wysokiej formy - w tym roku miał kłopoty
zdrowotne, potem zrobił sobie długie wakacje po mistrzostwach świata w Rzymie .
Na mistrzostwach Polski w marcu może
być naprawdę dohry.
- Który olimpijski. dystans bardziej panu
odpowiada- 100 m czy 200 m?
- Długo sądziłem, że - jako rasowy
sprinter - wolę „setkę'' . Ale teraz . po solidnym przygotowaniu, równic dohre rezultaty osiągam na 2 00 m . Kilka dni temu
w Spale zmierzono mi czas 2: 13 .34, zaledwie o 0,1 sek . gors1.y od minimum na letnie mistrzostwa Europ y w Wiedniu. Re kord życiowy z ub . roku pobiłem o ponad
dwie sekundy.

- Przed ME w Austrii ci.ek.aję pana występy w Pucharze Swiata...
- Rn:czywiśc1e, to hr;d71c móJ p1crws,.y
scniorowski sezon z ogromn,1 liczh,1 startów. Dotyd1uas moglem o t) m jedy nie
c zytać w gazctad1 ... W lutym mam w planie zawody PŚ we Wtos, cch, Francji
i Wielkiej Brytanii . W konfrontacji I wieloma znakomitymi p ł ywakam i liur; na
wyniki poni żej - I :02 .OO na I OO
mi 2:13.00 na 200 m .
- Igrzyska olimpijskie w Atlancie rozegrane zostan\ na basenie 50-metrowym.
Bardziej odpowiada panu basen krótki czy
długi?

- To dla mnie bez różnicy. Nale ży tylkr
przed Atlantą trzeba trenować właśnie na pływalni SO- metrowej.
W Polsce z imą jest to mo ż liwe tylko
w Oświr;cimiu . Co innego latem - odkryta
, .pię ćd z icsi,1tka" jest przecie ż w Gdyni .
A słyszałem też . że mamy pojechać na wysokogórskie z grupowanie do Font Ro meu ...
uwzgl~dnić. że

Rozmawia!: Włodzimierz Szymański
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SOBOTA
\\ iadorno~li RadiJ EL od 5.00
d l) 20.00 co godtmr.
Komunibtr reklamo"'c - 8.22,
9.22, 13.22.-14.22
Ogłoszenia drobne - 8.50, 9.50,
12.50, 13.50, 14.50, 17.50
5.00-10 .00 SWIĄTEC Z NY
PORAI\"EK:
6.30 Kron ika wypaJków: 7.30
Pr,egląd prasy lokalnej: 8.10 Kalendarium dnia: 8.30 Informacje
kulturalne: 8.40 Giełda pr acy :
10.00, 12.00 .. Pól żartem. pól serio": 14.10 Kakndarium dnia:
14.40 G iełda pracy: 15.05 Kon cert życzeń: 16 .05 Informacje
kul turalne: 16.10 Magaz yn
ak t uałności kulturalnvch: 17.10
\\'iadomośc i sporto-;....e: 17 .30
Kronika miejska, 18.00-20.00
Pierwsza gwiazdka z Tadeuszem
Pi o trow\kim: 20.00-0 .00 PrLv
wigilijnym stole: 0.00-5.00 Radi;i
pod cho i nkę

SOBOTA
Wiadomości
WiaJomości

EL od 8.00

6.00-11.00 Świąteczny słodki por anek: 11.00-15.00 Świąteczne
radio w kapl'iach; 15.00-1 7.00
Koncert ż.yczcń . losowanie loterii
św iątcczncj: 17.00-20.00 Kalend arium mu zyczne RaJia E L :
20.05--0.00 Świąteczna lista przeboj ów Radia EL ; 0.00-5.00
.,Nocy Marek''

co pól godziny:

spor towe: 7 .05,
7.32, 8 .05, 9.05, 11.05, 14.05,
17.05
5.00-7 .OO Świt z Radiem Zet;
7.00-9.00 Poranek z Radiem Zet:
9.00-10.00 Słodkie przedpoluJnic z Radiem Zet : 10.00-15.00
Pogotowie św iętcgo Mikołaja:
17.00-18.00 Podwieczorek przy
mikrofonie: 18.00-19.00 Kolędy
w Rad iu Zet: 20.00-22.00 Wigilia z Radiem Zet • specjalne wydanie Kluhu Radia Zet. a w mm
wigilijni goście : Anna Nchrcl:X'C·
ka, Barbara\Vachowicz, ~lara
Gtadkow,ka. Ewa Złotowska.
Daniel O l b rychski': Emilian
Kami1bki. J anus z Glowad1:
22.00-1.00 Bezsenność z Radiem
Zet; l.00-5.00 American Top 4(1
- ame rykańska lista przebojó"' 11
wersji oryginalnej

PONIEDZIAŁEK

Radia EL od 5.00
do 20.00 en god, inę
5.00-9.00 Świąteczny pora11<:k;
9.00- 11.00 C z y lub icie to co
słys 1.ycie : 11.00-12.00 Święta
oc z am i innych: 12.00-14.00
l\1t11ycw c prr, cnty; 14.00-16.00
Świ,1trnne ro , mowv: 16.0018.00 Duo pogo bis: 18.00-20.00
Chid1ot Ehis;i: 20.00-21.00 I.ista
p r, chojów dla 30 - i 40-l atb ;
2 1.00-22.00 Top Mix; 22.00-0.00
Li,ta pu.chojów dla 30- i 40latków; 0.00-5.00 Ntc tylko rock
and roll

RAD I O

GD~ANSK
SOBOTA
Wiadomości

co god zi nę; 5.009.00 Studio Bałtyk : 9.05 Zabawa
1c sponsorem; 12.15 Ranking
Rad ia Gdańsk; 13.15 Radiowy
Klub Sukcesu: 14.15 Bab~k ie
gadanie; 13.05 Wigilia z Radiem
Gda1\sk; 18.05 Wigil ijne rozmowy z ks. Krzysztofem Niedałtow 
skim: 20.05 Radiowa choinka:
O.OO Jestem przy tobie · program
nocny prowadz.i Marek Cegielsk i

NIEDZIELA
co god zi n1;; 5 .05
poranek : 9.05
Kol~i.ly na mapie świata; 12.05

Św i ątl'CZll)i

9.00-

W i adomości

Wiadomości

W i adomości

godzinę

6.00-9.00

NIEDZIELA
Wiadomości Radia
Jo 20.00 co godzinę

co

6.00

NIEDZIELA
WiaJomości

co godzinę
sportowe: 8.05,

Wiadomości

14.05, 22.05
5.00-7.00 Świt z Radiem Zet;
7 .00-10.00 Poranek z Radiem
Zet; 10.00 Śniadanie z Radiem
Zet; 11.00-15.00 Top 40 - amer;·kar\ska I ista pr,.cbojów: 15.0019.00 Św i ątcony pf(lgram Szy·
nmna Majrwskicgo, a w nim ,.Od
Zetki ,hi Gat ctki", ..Czuj mózg
igl,tsty" i „Dynastia niech fK'"'róci czar wsp<>mmeń"; 20.()().21.30
Wicuór tratralny. a w nim specjalni gości,· - Adam llanus1l1ewio. 1 mlod, i aktorzy z Teatru
Nowego: 22.00-23.00 UK Chart

Attack
PONIEDZIAŁEK

\Vi,1domost:i co goJ , inę
W i adomości ,portowe. 8.05,
14.05, 22.05'
5.00-7 .00 Świt z Radiem Zet;
7 .00- 10.00 Poranek z Radiem
Zet; 10.00-12.00 Św i ąteczna lista
starych przebojów; 12.00-13.00
Św i ąteczny program Janusza
Weissa ; 13.00- 16.00 Koncert
Woodstock 1994; 16.00-18.00
Świąteczny koncert z Wiednia gwia1dom takim jak Placido Dom ingo, Charles Aznavour. Sissel
Kyrkicho towarzyszy Wiedeńska
Orkiestra Symfoniczna; 18.00·
19.00 Wy żymacz.ka - w programie Barhary Górskiej gościem
będz.ie Gustaw Holoubek; 19.0021.00 Jet 7.et - audycja muzycz·
na ; 22.00-23.00 Hip Hop Zet:
23.00-1.00 Bezsenność z Radiem
Zet

