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Poci transparentami Wolność dla Białorusi", n Precz ze
stalinowskimi metodami", n Wolne Związki Zawodowe Bla·
łorusl" około stu pnedstawlcieli „Solidarności" 1 trólmiej·
sklch zakładów pracy uczestniczyło wczoraj w pikiecie, zor.
gani1owanej pnez gdański region, pned Konsulatem Gene·
ralnym Białorusi w Gdańsku Wra:euczu.
dowego Białorusi, przywrócenia do pracy zwolnionych nielegalnie po strajku w Mińsku i
Homlu , prze strzegania kon wen cji Międzynarodowej
Organizacji Pracy , które ratyfikowała Białoruś, ukarania winnych nadużycia władzy wobec
protestujących związkowców .

Jacek Rybicki poinformo wał pikietujących o sytuacji na
Białorusi po strajku kolejarzy .

Powiedział, że blisko 100 osób
z ostało bezprawnie z wolnio-

nych, prze dtem ares ztowano
przewodniczą cego Wolnych
Związków Zawodowych Białorusi Giennadija Bykowa i jego kolegę deputowanego . - Sytuacja na Białorusi przypomina
tę z lat osi emd ziesiątych i w
stanie wojennym u nas. Protestujemy przeciwko łamaniu
p raw z wią z kowy c h i praw
człowieka - mówił .
Marian Krzaklewski powiedział, że „So lidarność" pierwsza zaprotestowała przeciwko
łamani u wolno ś ci zwi ąz ko 
wych . W spólnie z innymi mię

d z ynarodowymi c entra lami

związkow ymi
wać skuteczny

stara się stosonacisk na arenie
mi ędzyn arodowej. Jego zdaniem jeszcze podczas odbywając ej si ę w Warszawie sesji
Międzynarodowej Organizacji
Pracy może być rozpatrywana
skarga na władze Białorusi.
W iec odbywa ł si ę na chodniku przed płotem konsulatu,
którego strzegli policjanci. Do
konsula wpuszczono tylko Jacka Rybickiego, Mariana Krzaklewskiego , Jana Hałasa i telewizję gdańską. Konsul obiecał,
że przekaże petycję prezyden·
towi .
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Barbara Madajczyk-Krasowska

Lt

Ze Stefanem Chwinem, pisarzem, krytykiemliterackim
i historykiem literatury, rozmawia Aleksandra Paprocka
- Drogi Stefanie , okłamałeś
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Ojciec Jan G rande-Maje w ski z zakonu bonifratrów zajmuje
star"'j, tradycyjnej szkoły petersburskiej . Cykl jego „wstrząsająco prostych przepisów na zdrowe
życie", publikowany w „Wieczorze Wybrzeża" wywołał d u że
zainteresowanie. ,.W\V" w dzisiejszym wydaniu magazynowym
zamieszcza rozmowę z ojcem Grande oraz ciąg dalszy jego
przepisów .
się ziołolecznictwem według

Mi· 24 lądowal
w Krzywym Kole

Zawiniła
Natasza

to by! za dom! Na wieżyczkę
z galeryjką wchodziło się po
czarnych schodkach, pod spiczasty dach z cynkow11 kulą
na szczycie; z góry, przy dobrej pogodzie widziało się pola lotniska, sosnowy las w
Brzeźnie, a nad nim daleką
błękitniejącą smugę morza.
Dachówki prusko-ciemnoczerwone, z mchem w spojeniach, prawdziwie nadwiślań 
sk o-gotycki odcień, a pod
każdym oknem linia cegiełek
z oliwkową glazurą. Weranda
była duża, dwupiętrowa , patrzyło się z niej na ogród,
ścieżka z ubitej czarnej ziemi
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wiedział pułkownik

Dziś będzie

Zbigniew
Nawrocki , dowódca 49 Pu łku
Śmigłowców Bojowych stacjonuj ą ccgo w Prus zc zu Gd a ń 
skim . - Urządzenie kontrolują·
ce dz iał anie m echanizmów na
pokł ad zie pod aje inform acje
dziewczęcym głosem , toteż pi·
loci nazywaj ą je Nataszą. Kiedy zg łosiła a wa ri ę instalacj i
hydraulicznej , pilot postanowi!
wylądować . Jest to pewn ą sztuką na podmokłych żuławskich
gruntach. Na szczęście okazało
s i ę, że alarm był fałszywy i nic
złego s i ę nic stało .

(GA.)

biegła wśród strzyżonych

bukszpanów ku żelaznej bramie, pod gęsty cis, który ocieniał grządki obłożone kobalto-
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22 wneśnia, puµek, imieniny Jlaurycego, Tomasza
II
1791 · ur.Michael Fanulay,jizyk angielski
1848 · Na Węgrzech powstał Komitet Obrony Narodu z Lajosem Kossuthem
W czwartek około polu·
na czele
dnia na łące Augustyna r.
1875 . ur. Mikalojus Ćiurlonis · kompozytor i malarz litewski, zaprzyjaźni011y
we wsi Krzywe Koło fgmina
zPolakami
Suchy Dąb) wylądował imi·
1914 · Bitwa pod Verdun
glowiec bolowy Ml • 24, Po
1925 • zm.Izydor Gulgawski, etnograf kaszubski
chwili siadł kolejny, nie wy·
1940 · zm. Micha{ Kajka, poeta ma~urski
łąuając silnika. Piloci za·
1992 · ZgromadzenieOgólne ONZ wykluczy/o „ nową " Jugosławię
Urodzany w !ll'icznie nauczyciel Izydor Gulgowski ~asluf.yl się organizowa- mienlll klika zdań I druga
niem domowego przemysłu artystycznego, we Wdzydzach, zal11te1ziem tam swoi- maszyna odleciała. Zbiegły
stego mu~eum kultury i sz.tuki kaszubskiej, licznymi publikacjami etnograficznymi, się zaraz dzieci, bowiem nie
cod"lennle moina oglądać I
uprawiał takie literaturę. Wraz ze swą żoną Teodorą pochowany wstał we \Vdzy·
d~ach na przy/ądkii jeziornym, pod polnym kamieniem, patronując stamtąd Ka- bliska uzbrojone „cudo".
- Zawin i ła „Natasza" - poszubskiemu Parkowi Etrwgrajicznem11, któremustworzy/fundamenty.

zachmur:enie
umiarkowane. Wiatr
północno· -:.achodni
umiarkowany.
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O k ampa nii w y borczej i ;i',:
przedwyborczych <i
czytaj na str. 2
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- A kied yż to?
- Na Grottgera 17 stoi zupełnie inny dom, niż te n , o
k tórym piszesz! W idzisz, j a
mieszkałam na tej ulicy przez
kilka lat i czytając ,,Hanemanna" widziałam to wszystko: te
do my , te ogr ody, te ponie mieckie wspani ałe łazienki,
większe niż salony w 'blokach ,
moja gospodyni - pani profesorowa - podawała herbatę w
kruchych filiżankach, kostki
cukru leżały w srebrnej cukiernicy ... I stoi tam taki dom,
podobny b ard zo do tego, w
którym mieszkał tytułowy bohater twojej książki. Ale pon ieważ n ie b ył am tam od
d wudziestu lat, pojechałam
sprawdzić , czy to ten d om
- I byłaś zawiedziona?
- No pewnie. Piszesz: Cóż

sondażach
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Przepisy na zdrowe iycie
w „Wieczorze Wybrzeża"

Międzynarodowa

konferencja:
,,50 lat po li wojnie światowej"
akt, że spotkali się tu historycy z krajów basenu
Morza Bałtycki ego, ma
znaczenie nie tylko dla nauki .
W ten sposób przyspiesza się
budowani e nas zej wspólnej ,
lepszej pr zysz ło ści - powie dział wicewojewoda Józef Borzyszkowski , witając 58 na ukowców bior ący ch udzi ał w
rozpoczętej wczoraj konferencji, zaty tułowanej „50 lat po
zakończeniu Il wojny świato
wej. Polityk a międzynarodo wa
w strefie Morza Bałtyckiego".
- Celem spotkania , zorganizowanego pod egidą Uniwersytetu Bałtyckiego jest nie tylko wymiana doświ adczeń czy
pog lądów historyków i politologów z kilkunastu krajów basenu Morza Bał tycki ego , lecz
także zapo czątkowanie serii
konferencji naukowych, które
będą organizowane w różn ych
państwach n adbałtyckich - po wiedzi ał nam jeden z organizatorów, Jacek Tebinka. - Chcielibyś my nie ty lko spoj rzeć w
przeszłość , lecz także podyskutować o teraźniej szości, np . o
kwesti ac h bezpieczeń stw a , co
ma niebagatelne znaczenie dla
przyszłości naszego regionu.

Gdańskiego .

Obrady zakończą
wieczorem.

świerk

- wysoki, z nagim po-

l' rynny okalaj11cej dach. Tym-

Podczas czterodniowej konferencji naukowcy , zgrupowani
w trzech sekcj ach będą dyskutować m.in . o rocznej okupacji
Bornholmu przez wojsk a so·
wieckie, interesach Z SRR w
Fin landii i Norwegii, w oj nie
p art yz anc kiej w kraj.ac h
nad bałtyckich w czasie zimnej
wojny, a także o sprawach bezpieczeńs tw a i współpracy re gionalnej .
W inauguracji wzięli udzi a ł
przedstawiciele korpusu dyplomatyc zne g o, mi ę d zy inny mi
ambasador Józef Wiejacz, szef
zespołu ds. współpracy bałtyc 
kiej i inicjatywy śro dkowoe u 
ropej s ki ej w Ministe rstwi e
Spraw Zagranic znych , wicewoje woda gd ań ski Józef Borzyszkowski oraz przedstawiciele wład z Gdańska. Sponsorami kon ferencji są; B ank
Gdański , Starogardzkie Zakła
d y Przemy słu Spiry tusowego
„P olmos" , Stocznia Gdań sk a
SA. Gdańska Stocznia Remontowa im. Józefa Piłsu dskiego.
Age n cj a Ro zwoju Pomorza
s ię

w so-

botę

(AG)
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Trudności z zebraniem wy · ;ą
maganych 100 tysięcy ma Ta- f

deu sz Zieli ński, natomiast Jacek Kuroń zebrał już wymaganą ilo ść i ma zamiar złożyć
wniosek o rej estrację w Państwowej Komisji Wyborczej na
początku przyszłego tygodnia.
Zarejestrował się natomiast
kandydat Kazim ierz Piotro wicz, producent wkładek ortopedycznych, zaś artysta kabaretowy , Jan Pietrzak, przysięga
że - wbrew pozorom - traktuje
swoją kandydaturę serio.
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Jeszcze tylko pnez klika
dni kandydaci na kandyda·
tów na prezydenta RP mogą
zbierać podpisy,

duchowe są zagrożone
w równym stopniu, iak mnieiszości narodowe

lł~

Wybory
prezydenckie

d •IS

Mnieiszości
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Fot. Maciej Kostun

MEUBEL"
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nomiczną lesień,
Niestety , w tym roku nie będzie _,,złotej yolskiej jesieni" .
J ak mformuJe Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ,
wrzes ień zapowiada się c hłodnie i deszczowo. Prognoza na
n ajbliższy weekend też nie wyglą?a ciekawie; pr:zewiduje się
duze zachmurzem e z przelotnymi opadami, ale niekiedy będzie się przejaśniać .
W zwi ązku z nadejściem jesieni nastąpi zmiana czasu letniego na zimowy. Operacja bę·
dzie miała miejsce w nocy z
soboty na niedzielę . O trzeciej
nad ranem w niedzielę cofniemy zegarki o godzinę. Tym samym będz i e możn a p ospa ć
nieco dłużej.

Pikietujący zwią::Jwwcy „Solidarności " i policjanci pr~ed Konsulatem Generalnym Białorusi w Gdańsku-Wrzeszczu.

EUROPA

i

W sobotę, o godzinie ('~
13,13 czasu śroclkowoeuro· .. ·
pelskiego, powitamy astro· J,:

•

tel. 56 54 30

ezMowy~

Idzie
1es1en

Jacek Rybicki . szef gda1\.skiej „S" i Marian Krzaklewski
na ręce kon sula generalnego
Aleksieja Szachnowicza przekazali p e tycję, skierowaną do
prezydenta Aleksandra Łuka
szenki. ,,Solidarność " wezwała
prezydenta Republiki Białorusi
do przywrócenia rządów prawa, c ofnięci a de kre tu prezydenta zawieszającego działal 
ność Wolnego Związku Zawo-

u l. Pilotów 23

Ze

Fot. Maciej Kostun
czasem dom pod 17 zupełnie
nie przystaje do tego opisu.
- Ja bym bard zo zac hęcał
czytelników „Hanemanna" ,
by odwiedzili ulicę Grottgera.
Bo jest tego warta. I niech poszukają domu, o którym myślałem . Czy ten dom istnieje?
A może na jego wi zerunek
składa się kilka innych. A może jest tak, że wpisuję domy,
których nie ma, pomiędzy te,
które są. Z mojego dziesiątego
piętra przy dob rej pogodzie
widzę całą Zatokę Gdańską od mierzei po półwysep - ale i
pól Wrzeszcza, i Oliwy. Takie
spojrzenie z wieży bardzo pobudza wyobraźnię .

Słowińskiego

Pobrzeże Słow ińsko-Kas zub
Przy szł o tam na św i at
sześć tych ptaków. Już zaczynają oeuszczać swe rodzinne

skie .

,,domy.
- Pierwszy raz od wielu lat
odnotowujemy taki sukces lę
gowy - powiedział nam dyrektor S łow ińskiego Parku Narod owego , Andrzej Wróbel. Trzy pary o rła bi elika oraz
jedna - orła przedniego - wychowały młode. Razem przybyło sześć p t aków. Je d en
przedni i pięć bielików. Dwie
pary miały po dwa młode .
Niestety, m ało prawdopodobne, że młode orły pozostaną w swej ojczyźnie . Za mło
du wędrują po całym świecie.
Niewykluczone, że polecą aż

Więc

nie zdradzisz sekre-

Może kiedyś ... Niedawno
dowiedziałem się, że niektó-

rzy z moich czytelników lubili
chodzi ć na niedzielne spacery
po Oliwie i Wrzeszczu z moją
poprzednią książką, ,,Krótką
historią pewnego żartu", wrę
ku. Sprawdzali, czy wszystko
się zgadza' Dzisiaj c zęsto odwracamy się od tego, co wyobrażal ne. Wolimy twarde mię
so faktów. Tymczasem trochę
to psuje radość czytania . Bo
literatura to piękna przestrzeń
między tym , co rzeczywiste a
tym, co wyobrażalne.

Dokończenie

Parku Narodowego w

Orły to niezwykłe nadkl gatunek ptaków, Oblęte są
ścisłą ochroną. Każde narodziny orła to sensacja. Bywałą
bowiem lata, kiedy nie rodzi się ani ledno małe. Smierć
orła traktowana iest niemal lak tragedia. Zdanają się
również kradzieże tych ptaków.

W bieżącym roku wyjątko
wo obrodziło młodymi orłami

tu?
-

za Ural, a nawet do Ameryki.
dopiero po kilku
latach.
W S łowińskim Parku Narodowym orły bieliki są od początku jego istnienia. Para
orłów przednich wprowadziła
się tam przed czterema laty.
Wzrost liczby narodzin należy zawdzięczać utworzeniu
w ubiegłym roku stref ochronn ych wok ół gniazd. S t refa
ochronna rozciąga s ię w promieniu pół kilometra od gniazda. W jej obręb ie nie wolno
dokonywać żadnych zmian
ani też przebywać ludziom.
Orle gniazda w SPN znajdują
się na 12-letnich sosnach, kilkanaście metrów nad ziemią.
Obecnie lic zebność orł ów
bielików w naszym kraju szaOsi ed lają s ię

I,•

na str. 3

świat

cowana jest na kilkad z iesi ąt
par, a orłów przednich - na zaledwie IO, a może nawet
mniej - powied ział nam dyrektor SPN.
- Przyjeżdżają do Polski
różne osoby z Zachodu i próbują wykraść jaja orle lub pisklęta do dal szej hodowli dowied z ieliśmy s ię od pracownika sekretariatu Ogólnopo lskie go
Towarzystwa
Och rony Ptaków, Tomasza
Cofty . - Dlatego miejsca
gnieżdżenia się orłów to ~cisla
tajemnica.
W zoo zn ajd ują się dwie
samice orła bielika - powiedziała nam pani Maria Sarnecka - Woźniak z działu dydaktyki i ptaków tegoż . - Jednej z
nich przywieziono samca z
Poznania, z hodowli tych ptaków. Połączenie par nie doszło do skutku. Zabiła swego
partnera w ciągu kilku dni.

KazilTilerz Nerka
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Papierów Wartościowych
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27,l nk
l,57 ___ ~
BIG
+JJ
BPH
84,0 nk +0.6
BRE(G)
4~ Ons +1,4
BSK
146 O
+2.1
BUDIMEX
224ns
o.o
~-'1...:BWR · - - 4,4
~2.2
BYTOM
50,0ns +I.O
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35 7
OJ'
ELEKTR!\'!
8.9
• 1.1 ESPEBEPE
204
-0,5
EX BUD
30.1
....±.!.,Q_
IRENA
31.1
+2,6
A,l>
JELFA
29.S
KABEL BFK
360
o.o
KARLE
24 7 nk -1.6
KREDYTB
7.1n_L_ ..J.l,Q -·
KROSNO
+2,4
430
MOSTALEXP
6,5 DS
o.o
MOSTALWAR 6.5
o.o
MOSTALZAB
7.6 nk
-0.7
NOV!TA
127
o.o
OKOC1M
720
o.o
OPTIMUS
+1,6
PBR
POL!FKITTNO 340
o.o
POL!FARBCn
-5.8
IIJ
POUFARBWr
6,8
+] .~
25!) IIS o.c
PPABANK
PROCHN[K
16,9 DS -J.7
RAFA KO
220
tD.9
ll,0
-0,9
REMAK
ROLIMPEX
53,5
+0.9
SOKOŁÓW
2Jns
o.o
STALEXP
32.2
o.o

Jeszcze tylko przez kilka
dni kandydaci na kandyda·
łów na prezydenta RP mogą
zbierać podpisy,
Nie wszystkim idzie to dobrze, wiadomo ną przykład, że
trudnośe'i z zebraniem wymaganych 100 tysięcy ma Tadeusz Zieliński . Zarejestrował się
. natomiast kandydat Kazimierz
Piotrowicz, producent wkładek
ortopedycznych, zaś artysta kabaretowy, Jan Pietrzak, przysięga że - wbrew pozorom traktuje swoją kandydaturę serio.
Biskupi ostrzegli przed wyborem na prezydenta kandydata postkomunistycznego i przypomnieli, że wzięcie udziału w
glosowaniu jest obywatelskim
obowiązkiem. Niedawno wycofał się z ubiegania o urząd
prezydenta prof. Adam
Strżembosz i zaapelował do
swoich zwolenników, by gło
sowali na Hannę GronkiewiczWaltz, mającą - jak powiedział
- realne szanse zwycięstwa.
Pojawili się też nąstępni chętni
do prezydenckiego fotela: Waldemar Pawlak, Lech Kaczyń
ski i Marek Markiewicz. A z
Peru przyleciał z czarną teczką

~!!% o.o

SWARZĘDZ

13,5

·2.2

TONSIL
156
+2,0
9,4
UNIVERSAL
7.2
9,5
VISTULA
I.O
WARTA - - - 64,5 DS ~
WBK
Qi~- ..:~L
)20 0 DS +l .7
WEDEL
WOLCZA]'."KA
4.,,Stnl ..._±()_d.._
J
ZYWTEC
198.0 n -I.O
AMt,t<RA1\K
H..i
+I.:
DOM-PLAST
164
+1,2
Jl.O Il~ +1,6
DROSED
B_l
EFEKT
-2.9
ELEKTROEX(D __h'IL_ . -lJl_
97
INDYKPOL
O.O
JUTRZENKA
41.6
+1,0
KRAKCHEM
51
+3IJ
7 4ns
PROCHEM
+2 8
OBROTY: 62 598 tys. Il
WIG:8805,1 (-0,2%); \VIG 20:
885,2(0.G);WIRR; 1213.J (+1.0)
Oznaczenia: nk-nadwyżka kupna,
ns-11a<lwy1ka sprzedn), D-kur5
min„ G-kurs ma,
KORONA: 51.0 I z! (+20 p
PIONEER: 40.6! zl ( t6 gr)
(D.)
Na gield:ie 011ek zró1r,w,r ,.:yr się

lniciatywa 3I 4 w Trói mieście

zeka na
•
•1ego
sn1ews
I

•

Io sratll. 1 16
nie zmieniły się. Srednia zmiana ceny
)','.l'niosla 1,7 proc. Kurs akcji BR[ osią
gną/ nowe maksimum w1llwe, a tlfk.
Jromontażu Export spadł do poziomu
minimum. li' dogrywkach z 23 ofm
sprzedaży l(Vczcrpano I2 Nie b)·/o tad11ego zainteresowania i. Spo,fr,id 19
ofert kupna uyc~erpant I I Ak~io11,m11 ,
s;.:e nie chcieli pozbyc się ,'kC]: Kml}t
Banku i Sląskiej Fabryki Kabli. Sts]ę
zalwńc.0110 11 nadwdami kupna i ~
sprzedaży.

Dzisiaj na 1Jnek podstm1·01rr wchodzi 9 mln sztuk obligacj, jednorocznych./6 paiJ/ziernika rozpoczną sir :a
pisy na akcje Re/polu SA - producenta

Będziemy

my stosowne powitanie - mówią, zapewniając jednocześnie,
że obrzucania kandydata jajami
na pewno nie będzie. - Zrobimy burzę plakatową.
.
- Pan Kwaśniewski kreuje

się

I
I

I

(D.)
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A oto. co o szansach kandydatów mówi ostatni sondaż
CBOS, przeprowadzony tuż
przed rezygnacją prof. Strzembosza.
Pierwsze miejsce zajmuje
Aleksander K waśniews.ki. które go popiera 25 proc. bada nych. Drugie - Hanna Gronkiewicz-Waltz - 16 proc . Na trzecim miejscu jest Lech Wałęsa też 16 proc., na czwartym - Jacek Kuroń - 9 proc. i na piątym
Tadeusz Zieliński - 8 proc.
Oka.zuje się zatem, że we
wrześniu wzmocnił swoją pozycję Aleksander Kwaśniewski
i Lech Wałęsa, który uzyskał
najlepszy wynik od początku
roku, co może świadczyć o
tym, że spektakularne zwolnienie Wachowskiego i ks. Cybuli
- było opłacalne. Nic zmieniły
się natomiast notowania pani
prof. Gronkiewicz-Waltz, ani
Jacka Kuronia, a stracił nieco
zwolenników prof. Zieliński .
Według badań Pentora natomiast Kwaśniewski ma 25
proc. poparcia, GronkiewiczWaltz - 17 proc ,, Lech Wałęsa
-13 proc., zaś Kuroń i Zieliński
- po 11 proc· Barbara Szczepula

. 3771380
15,2/15,6

3515.,5
16.57175

-o~
1604;6

383 .70

Oznac1.enia: USD - dolar amerykan,l.i. DLM - marka niernied,a. FR.F - frank francuski, NLG - gulden holenderski. CHF - frank szwajcarski. SEK - korona szwedzka.
GBP - funt brytyjski, ITI. lir wioski Sł 1R - rnhel rr,syjski (notowania z Moskwy).
Złoto: w złotych zagram z J.ondynu-,a uncj~.
Podajemy cen)· za ltlO jednostek danej waluty (w przypadku lira i rubla· za 10 000)
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Mieć wpływ

Po raz pierwszy po dwu·
miesięczne! przerwie spo·
tkall się wczoral gdańscy ra·
dni. Nalpierw wysłucha li
sprawozdania o nprzekrę•
lach" poprzedniego Zarządu
Miasta, a póiniel dyskulo·
wall o zmianach w budżecie
I miefsklch lnwestyciach.
Komisja rady ds. zbadania
kontrowersyjnych przedsię
wzięć poprzedniego ZM przedstawiła efekty swoich prac. Raport spotkał się z druzgocącą
krytyką opozycji. Nie zawierał
wyczerpującego wyjaśnienia
żadnej

z miejskich „afer", a jedynie w miarę solidnie rozpracowaną kwestią były okoliczności dotyczące powstani a
Saur Neptun Gdańsk. Halę targową potraktowano zdawkowo, o „Gdańsk-Touriście" nie
wspomniano. Mimo sprzeci wów radnych opozycji, koalicja rządząca raport przyjęła, a
komisję rozwiązano.

O uwłaszczeniu
Wezwanie rządu do opracowania i pr1:edstawienia Sejmowi do 30 października br.
koncepcji uwłaszczenia polskiego społeczeństwa przewiduje prwdstawiony 21 bm. w
Sejmie projekt rezolucji autorstwa KPN. Za odrzuceniem projektu, nad którym
głosowanie odbędzie się dzisiaj, opowiedziały się kluby:
SLD. UW, UP, BBWR i Koło PPS.

Dużo więcej

wywołała

kontrowersji
sprawa zmian w

miejskim bud żecie. Gł ówn ie
glosami lewicy przegłosowano
dotację 82 tys. zł dla Cappelli
Gedanensis, mimo negatywnej
oceny Komisji Kultury i Komisji Rewizyjnej R,.1\1G .
Przegłosowano też zakup
dla straży miejskiej trzech
transitów i czterech samochodów osobowych o łącznej wart ośc i praw ie 200 tys. zL Uchwala się takie do tacje, a
jednocześnie zabiera pieni ądze
z melioracji - Krzysztof Bercnthal (UPR) by! przeciwko tym
decyzjom. - G dy spotka nas
kolejna powódż, znowu nie bę
dzie winnych.
Następn i e p rzez kilka godzin radni, już w spokojniejszej atmosferze, dyskutowali o
miejskich
inwest ycjach.
Podw y żka czynszów w mieszkaniach komunalnych trafi
pod obrady rady za dwa tygodnie.
(aks)

Lewandowski
przed trybunał?
Kluby PSL, KPN i BBWR
za postawieniem przed Trybunałem
Stanu byłego ministra przeopowiedziały s ię

ksztalceń własnościowych

Janusza Lewandowskiego, .
Glosowanie w tej sprawie w
Sejmie - dzisiaj.

Kiszczak pl'leprosi

I

Stocznia Gdynia S.A.

•1e

Tymczasem nadal nie rozstrzygnięta pozostaje kwestia
przydziału akcji załodze. Jeśli
Rada Ministrów wyrazi zgodę,
prawo do akcji będzie miało
ponad 8000 byłych i obecnych
stoczniowców. Zgodnie z ustawą należą im się akcje o łącz
nej wartości nominalnej 250
miliardów starych złotych.
Wartość stoczni jest jednak tak
wielka, że stoczniowców nie
stać na to, żeby stali się właści
cielami swego zakładu pracy.
Stocznia Gdynia jest ostatnią dużą stocznią, której akcji

Były szef MSW gen. Czesław Kiszczak ma przeprosić
Różę Pietruszkową, żonę puł

kownika SB skazanego w
procesie zabójców ks. Jerzec
go Popiełuszki , za sugestię,
że po aresztowaniu męża mogła otrzymywać pomoc od
KGB .

(mrz)

.,,,,

5

to ak
26 wrzełnla wierzyciele
Stoczni Gdynia małą stac się
lei włościcielami.

na TVP

Premier Józef Oleksy podczas spotkania z kierownictwem Telewizji Polskiej S.A.
stwierdzi!, że rząd musi mieć
czasem prawo przekazania za
pośre dn ictwem telewizji informacji we własnej wersji,
bez dziennikarskiej obróbki.

gda"ski
ra nyc

miński.

Spokojne
niebo
.ONZ I NATO oflclałnl e
ie wznowienie
ataków powietrznych prze·
clwko Serbom w Bośni nie
jest w chwlll ollecnel ko·
nleczne.

po

i czarnym work iem Stan Ty-

nie mają jej pracownicy. Zało
ga Stoczni Gdańskiej ma 40
proc. akcji, szczecińskiej - ok .
35 proc.
Stoczniowcy „Gdyni" mają,
zgodnie z ustawą, prawo do
maksymalnie 20 proc. akcj i.
Mogą je kupić, również na preferencyjnych zasadach, płacąc
jednak nic mniej niż 50 proc.
ceny nominalnej.
- Nawet przy tak dużych
ulgach załoga może kup ić akcje po kilkanaście milionów
starych złotych za sztukę. Oceniamy, że sprzedaż po takiej
cenie byłaby z góry skazana na
niepowodzenie • mówi przewodniczący zakładowej NSZZ
,,Solidarność", Janusz Sniadek.

IAT

Rosja jest pl'leciw
mają pi en ięd zy .
Jedyną realną formą jest prze-

- Ludzie nie

kazanie akcji nieodpłatnie, tak
jak to się stało w S toczni
Szczecińskiej.
O bezpłatne przyznanie akcji stoczniowi związkowcy występowali do Ministerstwa Fi-

nansów i d o Ministerstwa
Przekształceń Własnościo

wych. MF odpowiedziało, że
nie znajduje podstaw do takiej
ulgi. MPW by ło bardziej wylewne; powiedziało - nie ,
utrzymuj ąc, że nie chce doprowadzić do precedensów. Gdyby powiedziało - tak, ś l adem
stoczni poszłoby wiele innych

Rosja jest zdecydowanie
przeciwna projektowi NATO
przewidującemu rozszerzenie
Sojuszu na Wschód w zamian za złagodzenie wobec
Rosji pewnych postanowień
traktatu o redukcji zbrojeń
konwencjonalnych w Europie
- oświadczył wczoraj rosyjski
wiceminister spraw zagranicznych Nikołaj Afanassiewski.

Kolejny wybuch
Ładunek wybuchowy eks
plodował wczoraj rano w ka-

bi n ie telefonicznej opodal
szkoły średniej w Tuluzie na
południu Francji

przedsiębiorstw .

Jan Kreft

Jeśli

szukasz Sopot na początku dlugiei trasy
pracy...

Dzisiaj w numerze przedstawiamy 165 ofert dla osób
szukających pracę. Specjalną
kolumnę

z aktualnym serwi' sem i informacjami na temat
zatrudnienia przygotowaliśmy dla bezrobotnych, osób
chcących zmienić pracę i firm
poszukujących pracowników.
Zapraszamy na str. 14

W Gdańsku

~--~---r----------.--~--~

FRF

Bośnią

Bośniaccy Serbowie spełnili
postawione im warunki i usuna europejskiego s·ocjalde0
nęli ciężką broń zgromadzoną
mokratę o zacięciu liberalnym,
wokół Sarajewa - głosi wspólnasza inicjatywa chce pokazać
ny komunikat.
go z drugiej, rżeczywistej stroPrezydent Bill Clinton z zany . Dlatego nie podzielamy
dowoleniem przyjął wiadoInicjatywa powstała w kra- obaw posła Henryka Wujca, że
mość o wycofaniu przez bokowskim środowisku UW, jej nasza działalność przyczyni się
śniackich Serbów ciężkiej brodo promocji Kwaśniewskiego.
sprawcą jest Jan Maria Rokita.
ni zgromadzonej wokół SarajeMa ona na celu pokazać, że On jest zbył dobrze znany.
wa, ale ostrzegł również, że
tylko 25 proc .. spoleczeństwa . Uważamy, że każdy głos zawznowienie ataków serbskich
popiera postkomunistów, pożo brany Kwaśniewskiemu, jest
na strefy bezpieczeństwa w
więcej wart, niż odebrany kostałe zaś 3/4 chce prezydenta
B ośni pociągnęłoby za sobą
innej orientacji politycznej. Jej mukolwiek innemu, a także, że
. wznowienie ataków powietrzd'.{ialacze przekonują "'.Ybor- tó co robimy, pozwoli zbudo- nych sił NATO.
wać bazę pod drugą turę glosoCÓ\V, że ich antylewicowe symRosja oficjalnie wniosła do
patie nie są odosobnione. Jak wania.
· Rady Bezpieczeństwa projekt
Choć inicjatywa jest „rudo tej pory, akcjami Inicjatywy
rezolucji w sprawie natychmia3/4 były m_in: w Warszawie - chem wolnym", bez struktury,
stowego wstrzymania ofensyzbieranie podpisów pod kandy- cztery spośród kilkunastu osób
wy muzulmańsko-chorwackiej
daturami
postsolidarno- w niej działających na terenie w Bośni.
śc iowymi , w Szczecinie - poGdańska należą do UW.
Glosowanie nad projektem
witanie Aleksandra Kwaśniew
- W żadnym wypadku nie rezolucji
odbędzie
się
skiego hasłami: ,,Uwaga - za- tiędziemy ruchem rozłamo 
prawdo.p odobnie tylko wówraza" i „Międzynarodówką" wym, przecież osoby, które _czas, gdy Serbowie
wycofają
puszczaną przez głośniki, w
zniechęcą się do glosowania na
całą ciężką broń ze strefy woKwaśniewskiego mogą oddać
Gdańsku - pikieta przedwko
kół Sarajewa, zaś koalicja muudziałowi byłych funkcjonariuswój' głos na Kuronia. Poza
z uł mańsko-chorwacka będzie
szy PRL w życiu publicznym. tym w większości ośrodków w
dą1.yć do zdobycia więcej niż
Teraz szykują plakaty i ulotki kraju inicjatywa działa przy
51 proc. terytorium Bośni i
związane ze sprawą Sekuły.
sztabach wyborczych kandyda- Hercegowiny,
przyznanych na
· - Czekamy na wizytę pana ta UW .
podstawie planu grupy kontakKwaśniewskiego, zorganizuje(PAP)
(AG) towej.

przekaźników z lar.
tys. akcji, o wartości

Oferta liczy 500
nominaln~i 5 z/.
GPW dopuscila do obrotu giełdowego
akcje Zakładów Ceme11towo-\Vapic11niczych Górażdże S.A.. Stomilu 0/s~tyn
SA. i Petrobanku SA. ora:; - na n11k11
rów11olegfrm: Betvn Sialu SA . KPBPB!CK SA. i farm Food SA

Nad

e

oświadcqły,

po pierwsze
grać fair, a po drvgle opero·
wać tylko suchymi faktami •
powiedział nam Sławo•lr
Nowak, członek t rójmlej·
skiego "oddziału" Inicjały·
wy 3 I 4, przewodn lezący
działającego przy gdańskiel
Unii Wolności Stowarzysze·
nia nMłotl1:i Demokraci",

wzrosły ceny 2111•(~/orów,

Kupno

~

Dolacie kontrowersyine

Giełda

Akcje

'4 l~
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Pediatrzy
rozpoczęl i obra dy

Vari s Man
promu je ,J lfa"

Na początku paitlzlernlka grupa Varius
Manx rvsza z koncerta•I w Polskę.
Podróż po kraju rozpocznie się w Sopocie, w
Operze Leśnej 7 października, a skończy w
Warszawie w Sali Kongresowej, 29 październi
ka. Po drodze będą Toruń, Gorzów Wlkp.,
Szczecin, Poznań, Wrocław, Łódź, Bielsko- Biała, Zabrze, Jaworzno, Kraków , Białystok, Biała
Podlaska.
Zespól Varius Manx, który niedawno, podczas festiwalu grai i śpiewał w Operze Leśnej ,
odebrał w amfiteatrze swoją drugą Pl atynową
Płytę. Wyróżnienie to zdobył dzięki „Elfowi",
nagraniu, które od dni a kwietniowej premiery do
22 sierpnia sprzedane zostało w i lości 250 tys.
kaset i 35 tys. krążków. Promocja tej właśnie

płyty

jest celem najbliższej podróży zespołu po
Polsce.
Varius Manx od k ilkunastu miesięcy plasuje
się na czołowych miejscach list przebojów i
zbiera liczne nagrody. Jest pierwszą polską grupą rockową, która w c i ągu jednego roku otrzymała dwie Platynowe Płyty. Płyta ,,Emu", dzięki
której po raz pierwszy zespól otrzymał tę nagrodę, rozeszła się w nakładzie 270 tys, egzemplarzy. Sukcesem Varius Manx i ich solistki Anity
Lipnickiej było też uzyskanie aż 6 nominacji do
nagrody polskiego przemysłu fonograficznego
„ Fryderyki' 94". Muzyka zespołu trafiła dzięki
filmowi „Wilki" również na kinowe ekrany, docieraj ąc do jeszcze szerszego grona słuchaczy .

Operze Bałtyckiej '
odbyła się wczoraj
uroczysta inauguracja XXIV Zjazdu Naukowego
Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Niestety, widownia
opery nic była w stanie pomieścić nawet polowy uczestników zjazdu, przybyło ich bowiem do Gdańska blisko tysiąc
trzystu. Jest to pierwszy w historii Polskiego Towarzystwa
Wczoraj ok. godz. 17.20 na
Pediatrycznego tak liczny
ul. Marynarki Polskiej w
zjazd. Przybyło nań także wieGdańsku trzech sprawców na- 1
lu wybitnych pediatrów zagrapadło na odprowadzającą do
nicznych.
banku PKO utarg kasjerkę frrW uroczystej inauguracji
my ,,AT-PORT'. 2'.rabowal.i jej
Aby usprawnić działania ~
wzięli udział m.in. wojewoda
28 tys. zł.
ratownlue, Monkie Ratow·
gdański Maciej Płażyński oraz
- Nasza firma znajduje się w nlu e Cent rum Koordynacyl·
arcybiskup gdański Tadeusz
sąsiedztwie banku - powiedział
Gocłowski. Uczestnicy zjazdu
ne Polskiego Ratownictwa
nam dy rektor „AT-PORT",
gorąco przy jęli także Jurka
Waldemar Jasica. - Kobieta po- Okrętowego w Gdyni wypo•
Owsiaka, który, jak powiedziasaione będde w komputero·
szła do banku w towarzystwie
ła przewodnicząca Komitetu
umundurowanego ochroniarza. wy bank danych o statkach,
Organizacyjnego prof. Maria
- Centrum posiada już noNagle podskocz ył o do nich \
Korzon, zrobił bardzo wiele
trzech wysokich, postawnych woczesny system ł ączności dla zdrowia polskich dzieci .
powiedział nam Marek Szczemężczyzn. Popchnęli ich, wyZjazd odbywa się pod patronapaniak, kierownik MRCK
rywając kasjerce torbę z zatem rektora AMG prof. ZdziPRO. - Pozwala on na automawartością 280 mln starych zł.
sława Wajdy, ktory zwracając
Zdarzenie zauważył kierownik tyczne odbieranie sygnałów rasię do pediatrów podkreśli!, iż
sklepu, który akurat przyjmo- diowych ze statków znajdują
jest to specjalność wzbudzają
cych się w niebezpieczeństwie.
wał towar. Chciał udaremnić
ca uznanie i szacunek.
im ucieczkę. Nagle z zaparko- Służby operacyjne centrum
Podczas uroczystości zasłu
wanego na ulicy audi wysko- mogą więc kontrolować sytuażonych polskich pediatrów wycję w rejonie zagrożenia.
czył mężczyzna z bronią . Lufą
Zgodnie z wymogami mię
różniono członkostwem honowycelował w jego stronę i porowym Polskiego Towarzywiedz i al: ,,jeszcze jeden dzynarodowymi, system łącz
ności poszerzony będzie o instwa Pediatrycznego. Z Gdań
krok" ...
formatyczny han k danych o
ska taki tytuł otrzymały: prof.
Pr zes tępc y z pieniędzmi
Wacława Celińska i prof. Stawskoczyli do audi, które ruszy- statkach posiadających radioNestor polskiej pediatrii, prof. Bolesław Gornicki odbiera ll)'ró:nienie. Fot. Maciej Kostun ło z piskiem opon. Zaalarmo- plawy awaryjne i u rządzenia
nisława Malecka-Dymnicka,
która stworzyła i rozwinęła rych znalazła się prof. Maria zentować będą swoje prace na- wana o napadzie rabunkowym radiowe pracujące w systemie
kardiologię dziecięcą w regioKamińska .z Gdańska.
ukowe (najlepsze z nich zosta- policja błyskawicznie przystą wywoływania cyfrowego, za
nie gdańskim. Wręczono także
Po uroczystej inauguracji ną nagrodzone) oraz dzielić się piła do pościgu. W pobliżu, w pośrednictwem stacji satelitarLetniewie odnalazła porzucone nych (GDMS).
medale dla szczególnie zasłu  rozpoczęły się obrady plenar- doświadczeniami .
żonych pediatrów, wśród któne. Przez trzy dni lekarze pre(tg)
Gal audi.

Pod
drzwiami
banku •••

o p

(aj)

ery

wspomo gą

ratow ni ków

I

Radiopławy luh urządzenia
nadawcze jednostek zagrożo
nych wysyłają sygnały wzywania pomocy i jednocześnie zakodowane numery, które
umożliwiają ich natychmiastową identyfikację. Numery
identyfikacyjne zawierają informacje o nazwie i typie statku lub jachtu , jego banderze,
porcie macierzystym i armatorze. Dzięki nim centrum natychmiast dowie się, jaka jednostka będzie ratowana i jakie
siły oraz sprzęt trzeba skierować do akcji. O zdarzeniu
można też od razu powiadomić
armatora i placówkę dyplomatyczną kraju, którego banderę
nosi ratowany statek.
Jacek Sieński

GDZIE JEST PIŁKA !?
wyg~aj 100 OOO zł zEB
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Stefan Chwin: ,,Chodzi o
pewien ton życia duchowego, który w naszej kulturze
nie ma odpowiednika".
wać lęk, że

stracimy kogoś bliskiego. Jak można
sobie z tym poradzić? To motyw bardzo osobisty.
Mnie bardzo interesuje od pewnego czasu, jak sobie ludzie radzą z takim doświadczeniem . I ten lęk
przed utratą kazał mi powrócić do dzieciństwa. W
domu, który opisałem w „Krótkiej historii pewnego żartu", mieliśmy dwie piwnice. Do pierwszej
się często zaglądało, zaś ta druga, pod ukośną klatką schodową, była wielką tajemnicą. I

kiedyś złamałem zakaz · wszedłem

w te ciemności z zapaloną świecą.
Zapadłem się

r

_L
Stefan Chwin w momencie wręczenia przyznanej mu nagrody
gdańskich biblioteknr::J' ,,Pro libro Legendo" za książkę „literat;;ra i zdrada"
Fot. Maciej Kostun
Dokończenie

ze str. 1

- Pięknie powiedziane. Ale przecież
wręcz kochasz owo „twarde mięso

ty lubisz,
faktów".
Swiadczą o tym nasycone niezwykłą czułością opisy tych '\\ielu miejsc i niezliczonych rzeczy, które
wraz z wojną znikły albo już dużo później znikały
na naszych oczach w powojennym Gdańsku.
- Bo wyobraźnia powinna opierać się na mocnym fundamencie pamięci.
- Mogłeś sobie jednak wybrać inne miejsce.
Sam fakt urodzenia nie jest przecież wystarczają
cym JX)Wodem.
- To jest tajemnicza sprawa, której do dzisiaj nie
potrafię wytłumaczyć. Kiedyś bardzo nie lubiłem
Gdańska. Moja matka przyjechała tu z Warszawy,
ojciec z Wilna. Czuli się tutaj obco. Moje dzieciń
stwo było nasycone wspomnieniami odległych
stron. Babcia - na przykład • miała sklep na Koszykowej ... Nasze korzenie były więc gdzie indziej. A
to promieniowało. Przez wiele lat ja też czułem się
tu obco. I nagle coś się we mnie zmieniło - nie potrafię sobie uzmysłowić, kiedy .
~ .~Sń:s:PS,J;U2l88}.#%ik,S

;;we.

Wmłodości lekceważyłem tzw. mi·
łośników Gdańska. Po co sobie
tym głowę zawracać?
Potem zacząłem rozumieć, że jest to miejsce
bardzo szczególne: otwarte na historię świata. Bo
początek wojny to Westerplatte, a prawdziwy jej
koniec - tak! - to Gdański Sierpień i rok 1989.
Wszystko zaczęło się i skończyło w Gdańsku .
- A ta pr.remiana? Może to kwestia wieku dojrzałego, założenia własnej rodziny, pojawienia się
dzieci, zapuszczenia własnych korzeni? Pnecież to
chyba nie przypadek, że zamiast tradycyjnego
zdjęcia autora na ostatniej stronie książki, widnieje
w .,Hanemannie" fotografia twojej rodziny: Krystyna, ty i wasze dzieci.
-1a\:.,coś w tym na pewno jest.

- ,,Hanemann" był dla mnie

lekturą fascynującą

i porywającą. Gorącą. Zupełnie inną niż pisana jakby z pewnym dystansem, na chłodno, ,,Krótka historia pewnego żartu". To jakby z jednej strony
,,mc<frca szkiełko i oko", a z drugiej - pełne żaru

uczucie.
-To prawda, .. Hanemanna" pisałem inaczej. Bo
nie trzeba zbyt wiele rozumieć. Powstawał niespiesznie, w rozmaitych okolicznościach. To przychodziło samo, musiałem pisać już, natychmiast. Więc pisałem w Bremie, na
stacji metra w Berlinie, w pociągu inter city relacji
Warszawa-Kraków, w krakowskim klasztorze jezuitów, a nawet na trawie w jednym z londyńskich
parków.
· Twoja powieść rozpoczyna się jak dobry kryminał. Profesor Hanemann ma dokonać sekcji
zwłok tragicznie zmarłej kobiety ...
- ,,Hanemann'' zaczyna się od utraty. Jest w ży
ciu człowieka taki moment, gdy zaczynamy odczupisząc, może właśnie

Kamień

po pas w niemieckie książki, atlasy, nuty, albumy z niemieckim malarstwem - bardzo to było wszystko odpychają1.:e. Zupełna obcość. Ale teraz, po czterdziestce. to nagle powróciło. Melancholijne obrazy Caspara Davida Friedricha. Niemiecka kultura śmierci. Drugie slm:yd!o
niemieckiego ducha, o którym w Polsce nie wiemy
zbyt wiele.
-. ~erwszemu JX)Święciłeś po części ,,Krótką histonę ...
-Tak. Tam była zagłada, SS, niemiecka dzikość
zabijania. Tutaj jest przekonanie, że Niemcy mają
też jakiś warty uwagi sposób na śmierć, którego
my nie znamy. To są zresztą szalenie niebezpieczne sprawy. Głęboka melancholia, urzeczenie, jakaś
mądrość pogodzenia się. mistyczny spokój ... Przypadek Kleista. To jest pewien ton życia duchowego, który w naszej kulturze nie ma odpowiednika.
- Jeden z recenzentów wytknął ci, że mitologizujesz niemiecki Gdańsk i ignorujesz w swej książ
ce okrucieństwa Hitlerjugend...
- To są głupstwa. ,,Hanemann" nie jest książką o
mniejszości niemieckiej.

Sprawa Hanemanna to sprawa
,,mniejszości duchowych".
bardzo dzisiaj ważna sprawa.
duchowe są zagrożone w równym
stopniu, jak mniejszości narodowe. Także w Polsce. Ale wierzę, że przetrwają, że nie zje nas kultura masowa.
- Co masz na myśli, mó'\\iąc o ,,mniejszościach
duchowych"'?
- Mniejszości duchowe to ci, którzy stoją po
stronie pogłębionego życia duchowego. Miałem
wielkie szczęście, że zetknąłem się z' paroma nies!ychanie wybitnymi ludźmi - z Marią Janion, z Janem Blo1\skim, z Czesławem Miloszem. Takie
spotkania narzucają poziom , którego należy się
trzymać. Milosz powtarzał niedawno podczas naszcgo spotkania: _ Brońcie „wysp"! Wysp głębokiego życia.
- Jesteś pisarzem i krytykiem. Jak te d'\\ie natury
godzą się w jednej osobie?
- One są dość od siebie oddzielone. Ja także jeTo jest

zresztą
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... skreślili pastę do zębów zastępuiąc ią solą i tylko dzieci dostawały kolacię czy śniadanie ...

Pod prąd

K

iedy sześć miesięcy
po ślubie urodziła się
Małgosia, nie byli do
roli rodziców przygotowani. Zaczęły się
między nimi kłótnie, podczas
których jedno zrzucało winę na
drugie. Zwłaszcza on, Marcin,
boleśnie odczuwał tę naglą niewolę. Temperamenty nie pozwoliły im długo być razem.
Marcin wyprowadził się do
swojej matki, ku rozpaczy Grażyny . Płacił, nawet bardzo hojnie, bo ze swej pensji niewiele
sobie zostawia!, jednak prawie
ich nie odwiedzał.
Na pierwsze urodziny ich
córki zaprosiła go specjalnie teściowa . Zdziwił się, kiedy podała mu inny adres, niż ten pod
którym mieszkali na początku
razem. Zwyci<rżyta ciekawość.
Poszedł i ku najwyższemu zdziwieniu przekona! się, że to babcia żony zdecydowała się pomóc młodym . Sama przeprowadziła się do swojej córki, zostawiając swoje samodzielne mieszkanie Grażynie .
To były długie urodziny dla
Marcina. Babcia wiedziała, co
robi. Ociąga! się z wyjściem jak
mógł, ale też Małgosia z płaczą
cego niemowlaka zmieniła się w
mile dziecko , z którym można
było się porozumieć. No i Grażyna wyglądała jak nie ta sama.
Został więc syn marnotrawny na
noc , przyjęty z wyciągni<rtymi
ramionami.

Mniejszości

Bartek,

drugi w kolejności po Małgosi, jest owocem tamtego pojednania.
Przeniesienie osobistych rzeczy odbyło się następnego dnia,
zaraz po pracy. Nikt nie wracał
już do tego tematu, a oni, jakby
nigdy nic zaczęli żyć we troje.
Wkrótce okazało się, że będzie
ich znów więcej. czworo, więc
Marcin zaczął łapać nadgodziny. Tym razem ponowne rodzicielstwo już ich nie zaskoczyło.
Więcej nawet, czekali na dziecko z ciekawością, szczęśliwi z
faktu, źe są razem.
Bartek wyskoczył na ten
świat radosny i zdrowy. Syn był
stem malarzem. rysuję i może dlatego pisanie ma tym, czego Marcinowi było
dla mnie coś z malarstwa. Piszę piórem.jak w XIX trzeba. Nareszcie zaczął chwalić
wieku. Na komputerze tylko nanoszę poprawki. się swoją rodziną. Nowe oboD?pfero, gdy_ n:iam prze_d sobą gotowy wydruk - wiązki temperowały ich nastroks1ążkę, bu_dz1 się .we rnme d~c~ krytyk~..
.
je. Już się prawie nie sprzeczali.
~ztuk~ 1es_t ~zielem P';)dsw1adomosc1. Mzlosz r Podział ról został przypieczęto
nap1sal kicdys, ze to tak., Jakby nagle wyskoczył z \ wany. On zarabia na rodzinę,
nas tygrys.
ona się nią zajmuje, gosi,odaru....,__,,,,,,__,,,""""~jąc wszystkimi dochodami .
Oboje wywiązywali się ze
swych obowiązków doskonale.
możliwe?
było
A ponieważ wszystko szlo dobrze. śmieją się, tośmy się ko~"
mrue. ...
chali. Trzecie dziecko nie było
- ,,Hanemann" ma kompozycję otwartą . To JX)- ani kłopotem, ani rozczarowaniem. Co za różnica, rozważali,
zwala liczyć na dalszy ciąg.
- Nie wiem, może. Zdradzę ci, że były aż trzy czy jest dwoje czy troje. Będą
rosły obok siebie. Ta filozofia
zakończenia.
towarzyszyła im obojgu nawet
- Jakie?
- Niech to na razie pozostanie tajemnicą war- wtedy, gdy Grażyna zameldowała o szóstej ciąży Marcinowi.
sztatu.
- Dziękuję ci bardzo za rozmowę, żywiąc jednak Umówili się jednak, że skończą
z powiększaniem rodziny, ponadzieję, że dowiemy się jeszcze czegoś o Profesonieważ nie są w stanie powięk
rze, Hance, Adamie i innych mieszkańcach ulicy
szyć mieszkania. Dwa pokoje w
Grottgera.
starym budownictwie to nie tak
Rozmawiała:
mało, a1e dla ośmiu osób, z któ-

rych ~ześcioro to żywe srebra
nie tak znów wiele. Zaczęli
więc te urodzenia kontrolować.
Marcin nie bal się pracy i
chętnie brał zastępstwa :,:a kolegów. Każde buty czy majtki
przemnożone przez sześć dawały niezłą sumę. Na szczęście w
bazie, w której pracował, było
tyłku kilku kierowców, więc jak
któryś przyszedł na drugą zmianę po imieninach, Marcin go zastęp o w al. Zresztą kierownik
wit:dzial jaką kto ma rodzinę i
jakie potrzeby. Przyszedł jednak
taki dzień, ponad dwa lata temu,
że baza przestała być bazą.
Wszyscy poszli na zasiłek. Marcin po miesiącu zaczął nagle siwieć.

Nie mógł pojąć, że nikt nie
potrzebuje go, zdrowego i chęt
nego. Wstyd.li! się tego zasiłku,
ale co mieli robić. W miasteczku, gdzie mieszkają nie było zajęcia dla kierowcy, nawet z dużym stażem. A próby znalezienia pracy w Gdańsku końrzyly
się niepowodzeniem. Nie żeby
Marcin bal się długiego dojeż
dżania. Po prostu nikt nie chciał
zamiejscowego. Przyszły najgorsze dni dla rodziny Marcina.
Walczyli z biedą, jak na nie
uprawianym od lat polu z chwastami. Najpierw nikomu ambitnie się nie skarżyli.

Grażyna
coraz rzadziej jednak chodziła do mięsnego. To był pierwszy
znak. że zbiednieli . Mięso, najskronmiejsze i tylko na niedzielę. Oszukane zupy warzywne

Co warto mieć w portfelu?
Dzisiaj zainteresowanie kamieniami przeżywa renesans. Spotkać je można w naszych mieszkaniach, w
portfelach oraz w biżuterii noszonej na co dzi e ń.
Wszystko po to, aby przydawały nam piękna i zapewniały spokojne, zdrowe i dostatnie życie. Choć niegdyś noszono głównie te najdroższe i najszlachetniejsze, to dzisiaj za równie cenne uważane są kamienie
półszlachetne. Posiadając równie duże możliwości
działania są znacznie tańsze, a przez to szerzej dostęp 
ne . I tak wiele osób nosi w portfelu awenturyn, kamień który zapewnia stały dopływ pieniędzy. Nosząc
go przy sobie nie powinniśmy bać się biedy, ale też
nic powinniśmy mieć specjalnie rozbudzonych apetytów. Nic przynosi on bowiem bogactwa. Bogactwa nie
przynosi również jaspis czy karneol. Oba kamienie
dają jednak coś bardziej cennego. Jeżeli ofiarujemy je

mi, bo w czyms chodzit trzeba.
Na książki do szkoły l,larcin
częściowo ,:arobi! w tym rok.u
kopaniem. Dzie,ięć kilometrów
chodził pieszo tam i z powrotem, gdy dowiedziJ.ł się, ie w
okolicy jest budowa. Nie chciał,
by dzieci „zukaly po ulicach butelek. Sąsiadom przynosi to trochę grosza, jednak miejsce dzieci, jego zdaniem jest nie na ulicy, a w dornu. Di:i.kgo we wrześniu poszedł osobiście do szkoły
i porozmawiał z muczycie!Jmi.
Będą miały wsz1 st.ko, co potrzeba, ale nie od razu. Chodzi ich
już od tego roku sześcioro do
szkoły, więc pro:,i o wyrozumiałość i niewyszydzank przed
kolegami. Popiosil td o nierobienie żadnych pubłkznych
zbiórek.

to jest coś, czego nigdy nicpowinno brak.ować. Nauczyli
się go szanować. Nigdy na przykład Grażyna nie kroi chleba
świeżego, ponieważ nie da się
dostatecznie cienko pokroić.
Dlatego biorą zawsze w sklepie
chleb wczorajszy, taniej. Chleb
ze smalcem i zupa warzywna z
łyżką oleju to ich podstawowe
d,mia. Gdy uda im się czegoś
nazł>ierać lub coś odpracować,
menu jest b,rrdziej urozmaicone.
Należą do r,.e telnych klientów,
choć bardzo ubogich . Czasem
musz:i kupić coś w spożyw
czym na kreskę, ak zawsze tę
przysługę Marcin stara się odpracować. Dopóki nie uregulują
rachunku z zasiłku, Marcin pomaga sklepowej w rozładowy
waniu towaru lub Grażyna w
sprzątaniu. Sklepowa też czło
wiek, więc widząc.jak się starają, sprzedaje im czasem za grosze żywność, którą trzeba zjeść
natychmiast, bo się zepsuje.
Mieli już takie urzty twarożko
wc, budyniowe, a nawet trafiły
się konserwy mięsne, co u.lflali
za znak z nieba.
Choć od co najmniej dwu lat
nie kupili niczego do ubrania,
wyglądają nieżle, bo Grai.yna
wie, gdzie dyskretnie można dostać przyzwoitą odzież. Największy problem jest zawsze z
butami i książkami do szkoły.
Dalsza rodzina składa się na buty, gdy zbliżają się czyjeś imieniny lub urodziny. Wszyscy bez
wyjątku obdarowywani są buta-

Osiem bo:henków
na dwu<ln1owy weekend, trzy
kostki smalcu i słoik diemu to
najskromniejsLa r(l_c ja, która pozwala pizeżyć. Resztę muszą
dozbiernć ra polu, w lesk, albo
w :-:ap1zyjaźnionym ogrodzie.
Jest ciężs.0, ale nie przyjmuj,}
jałmużny, bo innyin, chorym
jest zrL1cznie gorzej. Już wkrótce, mają laką obietnicę. ~1arcin
<los:ani·.! prawdziwą pracę, nie
interwencyjną , ua przetrwanie.
Od grudnia ma obiecany etat
kierowcy w mleczarni, która
rozwo-,:i nabiał do sklepów. Grażyna układa już nowe oszc;z:ędne
menu na czas, kiedy Marcin bę
dzie zarabia!. Może nawet będą
mogli codziennie kupować chude mleko?

Anna Jaszowska

J.M,""'

Pytamy samych siebie: ,,Jak to
To wszystko
we

.

Aleksandra Paprocka

Fot. Maciej Koslun

•a
ukochanej czy ukochanemu, nie powinniśmy się zawieść na jego wzajemności. Gdy zapewniliśmy sobie
już wzajemność, warto zaopatrzyć się w kamień sło
neczny, który jest najlepszym kamiennym a frodyzjakiem, szczególnie polecany panom. Paniom natomiast
warto polecić kamień księżycowy, który pomaga na
kobiece dolegliwości, leczy bezpłodność i przywraca
wiarę w siebie.

Królewski przyjaciel Marilyn Monroe
Ci, którzy mają znacznie więcej pieniędzy, mogą
pozwolić sobie na najbardziej szlachetne kamienie. Na
pierwszym miejscu jest oczywiście diament. To o nim
Marilyn Monroe śpiewała przed laty, że jest najlepszym przyjacielem kobiety. Dla mężczyzn był on jednak przede wszystkim symbolem władzy i bogactwa.
W pogoni za diamentami popełniali liczne zbrodnie .
Najwięcej ofiar „pochłoną!" diament Hope, który
,,spowodował" w swej historii śmierć swych 126 wła
ścicieli . Wszystko po to, aby moc kamienia wspierała
zamysły kolejnych jego posiadaczy. A moc ta zawsze
zależała od wielkości. Im większy, tym silniejsze miał
działanie. Każdy jednak, nawet najmniejszy okaz
chronił przed zarazą, trucizną przed czarami i złymi
duchami. Tak przynajmniej twierdzili starożytni, dla
których królewski kamień był stokroć cenniejszy od
złota. Oni to wierzyli, że diament dodaje im odwagi i
męstwa w walce zarówno z ludźmi i diabłem. Diament zapewniał również powodzenie finansowe oraz
szczęście w miłości. Dlatego jego posiadanie byio marzeniem zarówno nieszczęśliwych kochanków jak i
wszystkich, którzy nie pogodzili się ze swoją sytuacją
finansową. Był on równie cennym nabytkiem dla rodziny . Jego posiadanie przez współmałżonków sprowadzało na nich szczęście w życiu rodzinnym i gwarantowało wierność partnera.

Wierna perłom, a nie męic%)'%nom
Dla starożytnych nie mniej cenne były perły, które
do dzisiaj stanowią przedmiot uwielbienia nie tylko ze
strony pragnących się nimi przyozdobić kobiet. W zależności od kultury perły uważane były za skamieniałe

ldale się, ie w kulturze (podobnie lak w znanym dowcipie o sławnym ideologu klasyku,
patronie Klubu ł.ysych), choć przed nami tyle dokonano, wszystko trzeba zaczynać od nowa.
I 111oie by warto, gdyby nie to, ie wieczne odkrywanie Ameryki stale się u nas znów mocno
lrytvfące. A tym bardziej, skoro akurat A111erylcanle podobno nie rezygnulq z pomysłu, by w
Sopocie wystawie jakieś zupełnie niepojęte, gigantyczne cenłnlm kultury (w swoim czasie
plotkowano, ie uniwersytet bałtycki tam chcieli budować, lecz ze względu na trefny skrót
nazwy, dall sobie spokói).

i ety

Przycichły

projekty z

Japonią, pojawiły się

łzy boginek, rusałek lub też Izy ronione nad pierworodnym grzechem człowieka. Ich posiadanie chroniło
przed rzuceniem uroku na ich właściciela. Niektórzy
sądzili, że dzięki obcowaniu z nimi będą mogli zajrzeć
w przyszłość. W Indiach przypisywano im także
szczególną moc chroniącą kupców przed kradzieżą,
napadem i nieuczciwością. Starożytni astrolodzy zalecali, aby nosić nieparzystą li czbę pereł. Do zaleceń
tych dzisiaj stosuje się między innymi Liz Taylor, która nie diamenty, ale perły uważa za najwierniejsze
przyjaciółki kobiety. Dlatego ze swoimi perłowymi
naszyjnikami, w przeciwieństwie do kolejnych mę
żów, nic rozstaje się od lat.

Lekarstwo i talizman
Perły

,,

,,

By

to
udowna i uzdrawiająca moc kamieni znana
jest już od tysiącleci. Najbardziej fascynowali się nimi starożytni, którzy przypisywali im
nadzwyczajne właściwości. Jedne chroniły
przed trucizną, chorobami, a nawet śmiercią, inne dodawały siły, odwagi i waleczności. Stanowiły ochronę
przed błyskawicami i ogniem. Gwarantowały pomyśl
ność w interesach, karierze oraz w miłości. Stanowiły
nieodłączne amulety i talizmany noszone nie tylko
przez zwykłych ludzi. Gromadzili je przede wszystkim królowie, książęta i możnowładcy .
Ludzie kochali je i czcili jako posłańców sił boskich . W starożytnym Egipcie były symbolami wieczności, nieśmiertelnego piękna i bl asku. Uznając je boskimi, kamienie wkładano do grobów, gdzie miały zapewnić zmarłym ochronę w czasie podróży w zaświa
ty. Zwyczaj ten był spotykany także w innych kulturach.
Szczególnie interesowali się szlachetnymi kamieniami kapłani, którzy byli wówczas najbardziej oświe
coną częścią społeczeństwa. Oni to przede wszystkim
otaczali się tymi darami ziemi, by połączyć się z silami bogów i nadać większą skuteczność słowom i czynom.

Chleb

.Y„:s-i:···~

dobry na wszystko

pr

nadal im smakowały, tym bardziej , że jak króliki objadali
działkę cioci Hani. Po tych
przysmakach wegetariańskich
dzieci zaczynały jednak szybko
wołać: chleba!
Kolejne oszczędności zaczęli
robić na wszystkim, co kupuje
się do domu, a nie służy do jedzenia. Po prostu przestali tu
kupować. Skreślili pastę do zę
bów zastępując ją solą, najtań
sze mydło musiało zastąpić
szampon i wszystkie inne środki
do czyszczenia. Po tak rygorystycznych cięciach mogli kupić
dwie kostki masła dodatkowo
ro tydzień. Jednak masło inaczej smakuje niż smakc.
Nigdy nie przyszło im do
głowy, by pieniądze przeznaczone na opłaty zamienić na
ubranie czy nawet jedze1!ic.
Dlatego zamiast długów. mają
dziś dopłatę do czy nszu, ale
zdarzało się tak, że tylko dzieci
dostawały kolację czy śniada
nie. Grażyna nauczyła swój żo
łądek, by tylko raz dziennic domagał się jedzenia. Mimo to
przyszedł ta.ki dzień, kiedy d'.:;Jwiąc się Izami, musiała zacząć
wydzielać dzieciom kromki
chleba. A kiedy domagały się
jeszcze, musiała im odmówić.
Wtedy Marcin wyszedł wście
kły z domu i wrócił późno, ale
za to z dwoma bochenkami
chleba na rano. Do dziś nie powiedział, gdzie je zdobył, a Grai.yna wolała się nie dopytywać.

również słynny grecki filozof Arystoteles. Twierdził, że są one lekarstwem na nieuleczalne
choroby jak czarną ospę, trąd lub febrę. Do dzisiaj posiadacze „boskich łez" wierzą, że gdy zaczynają one
mętnieć, oznacza to, że psuje się zdrowie ich właści
ciela. Perla miała pomagać przy chorobach serca i żo
łądka. Starte na proszek i rozpuszczone w winie, occie
lub wodzie kamienie miały przywracać utracone siły
oraz leczyć stany depresji. Mleko z tym „szlachetnym" proszkiem przywracało nadwerężony głos śpie
wakom i pozwalało zachować czystość i siłę jego
dźwięku aź do późnej starości.
Silę gwarantować mia! również czerwony jak ogień
rubin. Był symbolem siły witalnej, walki, miłości i namiętności . Jako boski kamień poświęcano go licznym
bóstwom i bogom. Najpiękniejsze klejnoty składano u
stóp hinduskiej bogini Kali i też ofiarowywano pięk
nej Afrodycie.
Malo kto może sobie pozwolić na kupno perły, diamentu , rubinu lub innego kamienia szlachetnego. 1
wcale nie musimy ich kupować. Jeżeli jesteśmy w górach, nad morzem, warto rozejrzeć się wkoło siebie, a
może znajdziemy niewielki okaz skromnego kamienia, który równie dobrze będzie wspierał nasze siły.

doceni!

Jarosław Kończak

drugą

z a to
koncepcje reformowania klubu
studenckiego „Żak". I tak to
wciąż j est czym się trudzić.
Kto więc powiedział, żeśmy
ludek niepracowity!
Przedwczoraj rano Telewizja Gdańska, szczęśliwie w porze nie najwyższej oglądalno
ści (wielu widzów dzięki temu
ominęła przyjemność szarpania
nerwów) nadała dyskusję poświęconą losom i perspekty wom klubu „Żak". Zajęty swoimi sprawami, początkowo
specjalnie nie wstuchiwa!cm
się w wypowiedzi uczestników
i nawet przez myśl mi nie przeszło, w jakim to kierunku rozmowa się potoczy.
W pewnym momencie słu
cham i własnym uszom nie dowierzam. Ktoś bowiem bąkną!
coś o możliwości zaadaptowania obiektu na hotel. Hote li
brak, prawda, lecz niedostatek
placówek kultury grozi mnoże
niem pokoleń z pustego obszaru, co już raz w naszej ojczyźnie przerabiano, a o czym generacja żądna pałaców blade
ma pojęcie, bo o dziejach wła
snej kultury wyobrażenie ma
mgliste .
·
Zbagatelizowałem tę wypowiedź jako wizję prymitywną,
aż tu któryś z rozmówców bodaj radny Miasta Gda1iska obłożony kwitami oznajmi!, że
ponieważ stwierdzono poważ
ne kłopoty natury finansowej ,
najlepiej będzie, gdy się mło
dym placówkę odbierze i powierzy u ży tkownikowi bardziej godnemu zaufania. Zaś

jaki może być użytkownik
godny bardziej od władzy grodu? Nieżle obmyślone. Spytać
jednak wolno : cur quo celo?
Czyżby rada grodu zamierzała
tam umieścić na przykład szpi tal czy też inny zakład użytecz
ności publicznej? A może bibliotekę naukową, albo szerzej
- na przykład taki gdański centre Pompidou?
Ejże! Nic bądźmy wiecznymi dziećmi! Okazuje się bowiem już niedwuznacznie, i ż
szacowni miejscy rajcowie
upatrzyli sobie „Żaka'' na lokum dla siebie samych!!! I czemu tu się dziwić? W Gdańsku
ciasno - zaledwie dwa ratusze i
kilka dworów - a toć radni radzić muszą. I to na często zwoływanych obradach. I to nawet
raz na miesiąc! To już jest argument. A w końcu radzić o
czym mają: choćby nad deficytem budżetowym, nad brakiem
obiektów rekreacyjnych, a na
jakiejś kolejnej sesji niezawodnie i nad brakiem klubów. sal
koncertowych, teatralnych ,
dyskotek.
Jakaś maleńka hipokry zja
wkrada się w tę nową przeraża
jącą inicjatywę. Oto zarzuca
się „Żakowi", że nie potrafi
ugotować zupy na gwoździu i
w długi popadł. Lecz wcześniej
- o czym też w telewizji wspomniano - to właśnie wład ze
miasta klubowi nie zezwoliły
na rozwinięcie inicjatywy peł
niejszej. Kto zatem tę placówkę tak a nie inaczej ukierunkował? Kto jej ograniczy! pole
manewru dochodowego? Nie
wchodzę w szczegóły, w tej

mierze należałoby określić rozsądne granice na pewno. Ale
co to znaczy, że długi narosły?
Może trzeba przede wszystkim
spytać, czy mogły nie narosnąć? Gdzież to aktywni w
swojej sprawie radni byli wtedy, ki edy radzono nad modele m funkcjonowania klubu 'l
Tych pytań nasuwa się więcej.
Poprzestańmy na trzech.
,,Żak" w swej formule dzisiejszej nie może podołać rosną
cym wydatkom. zgoda. ale czy
miejska rada to już jest ciało
tak bogate, że bez wysiłku może ów ciężar udźwignąć? Ciekawe, gdzie znajdzie pokrycie?
I wreszcie, dlaczego na działal
ność o charakterze publicznym
miasto pieniędzy nie ma, a na
cele mocno dyskusyjne (o których przed kamerą nie dyskuttiwano) - funduszy nie brak?

HenrykTronowicz
PS . W przedwczorajszym
kalendarzyku TVG, o godzinę
poprzedzającym

dyskusję,

wspomniano rocznicę przedwczesnej śmierci wybitnego
reżysera filmowego, Andrzeja
Munka. Przytaczając parę jego
dziel, jeden z tytdów znie kształcono, podając: ,,Cz ło 
burtą'' . Nie o horren dalną pomyłk.ę mi jednak chodzi, lecz o to , że sprostowanie
nie nastąpiło, nikt pewnie do
TVG nic zatelefonował, nikogo taki Lgrzyt nie obszedł. Niechaj to będzie niewinny przyczynek do tego, co sit; wyżej

wiek za

rzekło .

(ht)
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fraim Kishon, niesłusznie
za satyryka, jest
dla mnie autorytetem w
~prawach podatkowych. Dokładniej - w sprawach absurdów trapiących na tym polu
ludzkość. To on napisał kiedyś,
że podatek dochodowy to
podatek od zazdrości. ,,Nie
chodzi tutaj rzecz jasna - dodał
natychmiast - o zazdrość biednyĆh w stosunku do bogatych,
tylko o'zllzt1riil;ć ,arejestrowanych w stosunku do nie zarejcstrowany,;:h. To zazdrość nieuważany

szczęśliwych względem szczę
śliwych, którzy mają czelność i
talent. by skute,znie kantować

fiskusa: a potem przyłączają
się do ekskluzywnego klubu
zrzeszającego arystokrację finansową, czyli najbogatszych
oszustów podatkowych zamieszkałych w dzielnicy willowej,
tuż obok luksusowych bungalowów bossów mafii narkotykowej". r chociaz autor pis:ił to
na użytek swych izraelskich
czytelników, to jego słowa
zdają się mieć charakter uniwersalny.
Ciekawi mnie ogroILmie reakcja publiczna na wysunięte
właśnie przez prokurntmę zarzuty pod adresem Krzysztofa
Habicha. kgo walka z urzęda
mi skarbowymi i Ministerstwem Finansów doczekała się
obszernej literatury. Hab ich nie
tylko, że nie płaci! prawie wcale podatków od swych ogromnych dochodów, to jeszcze doradzał innym jak mogą go naśladować. Myślę, że był najbardziej z.nienawidzonym
przez polskiego fiskusa obywatelem. Nikt bowiem nic zno~i,
gdy ktoś śmieje mn się w nos.
A Habich to robi! i być może
się doigrał. Gdyby ze swego
procederu nic robił demonstracji, pewnie dostatnio i spokojnie żyłby przez długie lata. Ale
się chwalił i wierzył we własną
nieomylność.

Cicha
satysfakcja ludu

Ogromnie dużo ludzi kibicowało mu w zmaganiach z
urzędnikami podatkowymi.
Był czymś w rodzaju symbolu
walki z pazernością budżetu.
kdnak teraz nic przewiduję, by
jego zwolennicy popadli w
roi.pacz. Podejrzewam, że wiele o~ób odczuje pewną satysfakcję, że faceta przyłapali.
Nie, nie z powodu zadośćuczy
n itonia ludowej sprawiedliwoś..:i. Skądże. Z czystej zazdro
~..:i,jaką wywoływały jego ~ukccsy i pieniądze. Gdyby facet
walczy! z urzędem skarbowym
i nie brał ,a to pieniędzy, ani
na tym nic zarabia! - a to co innego. Ideowych bohaterów to
my lubimy. Szczególnie, gdy
im się noga powinie. Żal ich
nam jak cholera. Ale facet robił to dla pieniędzy, z niskich
pobudek - z chęci zysku.
Podziwialiśmy, gdy był skuteczny, ale też i marzyliśmy o
jego wpadce? Bo teraz mamy
usprawiedliwienie własnej
bierności. umysłowego leni&twa, nieudacznictwa. My nic
szliśmy jegu ścieżką, bo to był
bezczelny kanciarz, co ojczyznę naszą bezlitośnie grabi!!
My, uczciwi obywatele, płaci
my podatki jak trzeba, bo ... nie
mniemy nie płacić.
Ja tu nie pochwalam podatkowych kantów. Łamanie prawa (nawet głupiego) powinno
pociągać konsekwencje, ale ...
Habich pełnił (i może nadal
pełnić będzie) bardzo poży
teczną rolę. Wskazywał na luki
w prawie, jego sprzeczności,
niekonsekwencje i niedopowiedzenia. Znajdował naśla
dowców. a jednocześnie umoż1iw ial władzom skarbowym
korygowanie różnych błędów.
Inna sprawa, czy z tego korzystały.

Zawód doradcy podatkowego (jak nie płacić doradza on
wszędzie), jest z pewnością
kontrowersyjny. Nie jest jed-

nak przypadkiem, że to profesja dynamiczna. Liczba _jej wykonawców rośnie szybko w całym świecie. Z ich usług korzysta mnostwo uczciwych
obywatdi, którzy legalnie chcą
unikn.ić płacenia jakże często

I
iedawno obchodziliśmy jubileusz Sierpnia
1980. Władze i społeczeństwo oddawały hołd pod
pomnikiem Grudnia 1970. Malo komu tymczasem znany jest
fakt, że nie opodal Bramy nr 2
Stoczni Gdańskiej - kilkadL.icsiąt metrów od Trzech Krzyży
- w majestacie prawa prosperuje pijacka melina.

chęca

starsza kobieta. - Godzina kosztuje I 20 tysięcy, pól
godziny - połowę.
Płacę 60 tys. starych zło
tych. Pani skrupulanic odlicza i
prowadzi mnie do drugiego
skrzydła baraku. Wąskim korytarzem id,; za portierką. Mijamy kilka drzwi, pod którymi
stoją wypróżnione flaszki po
„Żytniej". Kluczem otwiera
jedno z pomieszczeń. - Wolno
palić, ale papierosy kipować do
popielnicy - poucza mnie kobieta przed wpuszczeniem do
pokoju.
Widok równie ponury jak w
całej budzie. Stolik na środku,

Działki przy ul. Wały Piastowskie Teresa Dzieduszycka
w 1973 roku wydzierżawiła
Biurom Projektów. Budownictwa Morskiego. Umowę do
1980 roku przedłużano. W cią
gu minionych lat, na potrzeby
budowy popularnego gdańskie
go „Zieleniaka", na działce pani Teresy postawiono pawilony
i baraki. W r. 1980 Urząd
Miejsli w Gd.:uisku zabudowania te przeznaczy! na działal
ność komisji poborowej. W r.
1992 bezprawnie, bez zgody i
wiedzy właścicielki, prezydent
miasta Franciszek Jamroż i
członek zarządu, Jerzy Szerszyński - reprezentując gminę -

łam zarząd, że

nie godzę się na
burdel pod moim dachem.
Nie wiem, gdzie szukać pomocy. Wyroki sądowe są jednoznaczne, lecz skutecznej egzekucji nie można się doczekać. Ubolewam, i.e patriotyzm
moich przodków skończy! się
takim żałosnym epilogiem,
skandalem i profanacją.

absurdalnie wysÓki::h cięża
Burdel
rów. To jest. to musi być, akPiwo, wódka
ceptowane. Bo przecież po
pod
miejską opieką
drugiej stronie barykady stoi
i stoczniowcy
W Wydziale Handlu i Usług
wys01:e proksjonal,ny (przyUrzędu Miejskiego okazuje sę,
15 rocznica Sierpnia. 31
najmniej powinien) aparat
że stowarzyszenie przed rodzień ub. miesiąca. Kolejna deurzędniczy, który legalnie stara
kiem otrzymało prolongatę na
legacja „partyjno-rządowa''
się uszczuplić dochody obywasprzedaż i handel alkoholem.
:dożyła wieńce pod monumenteli w możliwie dużym zakre- talnymi Krzyżami. W miejscu
Co gorsza jednak, nie mając
sie. Dla ich dobra, rzecz jasna. gdzie 25 lat temu władza strzeale niekoniecznie za ich przy- lała do ludzi.
zwoleniem. W tej grze o doPlac „Solidarności" dzisiaj,
chody strony winny być rów- niegdyś ul. Doki. Trzy Krzyże.
noprawne i podobnie uzbrojo- dwa wieżowce i parking samone. Rozwój doradztwa podat- ' chodowy. Tuż obok stylizowany budynek liceum, nieco dalej
kowego temu służy.
siedziba NSZZ „Solidarność",
Zresztą już wo!,;, kiedy lua l'is-a-vis - duży, jasny barak.
dzie kombinują, wyszukując
Wybiła godzina 15. Od strosłabe punkty ustawodawców,
' ny stoczniowej bramy wylewa
by uniknąć płacenia, niż gdyby się tłum spracowanych, mło
po pro~tu oświadczali, że nie dych ludzi. Spora część męż
zapłacą, bo mają inne potrzeczyzn kierujP. się do dużego jaby. A tak czyni przecież wiele , snego bara.ku. Gnany owczym
przedsiębiorstw państwowych
pędem podążam w tym samym
(kopalnie, huty, stocznie itd. , kierunku.
itp.), którym się te ciężary czę
- Na piwko i wódeczkę do
sto darowuje lub umarza. I nic .,Dominika" warto wstąpić ·
czyni krlyw<ly, nic wsadza do podpowiada z przekąsem
mamra. I nie nazywa się ich uśmiechnięty mężczyzna.
Jakie piwo? Co jest grane?
oszustami. 1 nie spotyka się to
ze społeczną naganą. Co wię Na baraku od frontu wszak ducej. proceder ten, i w tym - ży szyld głosi: ,,Służ.ba Organiczyli państwowym - wykona- 1 zacji Samopomocy Osobom
niu, wspierają zazwyczaj szla- I Niepełnosprawnym Service
chetne i patriotyczne skądinąd, Organization Self - Help Handicap SOS-HH-Gdańsk".
związki zawoJowe. Mimo .i:e
Wchodzę do środka i ...
Fot. Maciej Kostun
są one za kapitalizmem i pań- ,
oczom nie dowierzam. Ferajna
stwem prawa. Jak najbardziej. , w dużej sali przy stolikach
A takiego Hahicha posiałyby gwarno sączy z piwnych fla- 3 krzesła i pod ścianą ławka podpisali urnowe; najmu bara- podstaw prawnych do zajmoków dla stawarzys;:cnia „SOS- wania tego lokalu!
parkowa.
najchętniej na najbliższą suchą
szek. Male obskurne stoliki,
HH-Gdańsk ., .
- Znam tę sprawę i dziwię
Zhańbiona
hrabina
gałąź. Chyba żeby się zgodził
długie lawy zastawiane dzie- Nie dość, że nie płacą się, że zgoda jest potwierdzona
zostać dożywotnim dyrektorem
siątkami butelek. Papierosowy
Okazuje się. i-e właścicielką
ich huty (kopalni. stoczni itd.).
dym utmdnia rozpoznanie twa- nieruchomości położonych w czynszu - skarży się pani Dzie- w dokumentach naszego urz9duszycka - to jeszcze włamali du - mówi Kazimierz Babiński,
nad stolami.
Gdańsku przy ul. Wały PiaPiotr Dominiak rzyZpochylonych
z-ca naczelnika Wydziału Hanlewej strony bufetowa ser- stowskie I ł i I 2 jest Teresa się do inny..:h pomieszczeń w
wuje butelki kolejnym klien- Dzieduszycka. Nieruchomość baraku i bezprawnie podnajęli dlu i Usług. - Wiem, ż.e otrzymali nowe pomieszczenia we
tom. Do stołów dostawione są ta składa się z dwóch działek o pomieszczenia drugiego pawi\Vrzcszczu przy.ul. Jesionowej .
lonu
innym
firmom
na
hurtowparkowe ławki. Obskurna sce- ląc znej powierzchni ponad
Przy ul. Jesionowej bez
me.
neria.
1800 m kw. Dobra te nabvła w
Na pytanie, czy znana jest przetargu przekazano stowa- Co można przekąsić? · py- 1964 roku na podstawie ·darorzyszeniu „SOS-HR-Gdańsk"
tam bufetową. - Stasia, co wizny, jako jedyna spadkobier- praktyczna działalność stowa- jako pomieszczenie substanrzyszenia
w
barakach,
właści
masz w garze? - wypytuje ko- czyni po swojej matce Wiktorii
cielka odpowiada twierdząco, dardowe. Ktoś w urzędzie muleżankę gruba pani w białym
Dzieduszyckiej.
. ale nie bez zażenowania. - Có;. siał się starać o przekwalifikofartuchu. ,,Bar Dominik poleca
- .W Jatach 30., przed wojną, ('z tego, że zaskarżyłam dzikie- wanie tego lokalu na substantanie i smaczne, gorące posiłki,
,mój dziad Fortunat Zdziechow- go lokatora - mówi zdenerwo- dardowy. Dzięki temu nie było
1
piwo, napoje. Otwarte: 9-20" ·
przetargu, a w pierwszej kolejski zakupił tę ziemię - llumawana. - Umowa wynajmu wy- ności tej klasy dobra przekazytablica nad głową pobudza
apetyt. - Panie, lepiej pan u nas czy pani Teresa. · Zaws7.e byli- gasła im ponad rok temu, w wane są instytucjom charytanie jedz - szeptem doradza ko- śmy wychowywani bardzo pa- marcu l 994. Oszuści nie za- tywnym, stowarzyszeniom i
bieta. - Nic pierwszej świeżo triotycznie. Mój dziad ze swo- mierzają opuścić lokalu. Kiedy fundacjom .
im bratem, Marianem Zdzieści, a nie lepiej wypić piwko, a
zaś z synem pofatygowałam
- To skandal, szyty grubymi
nawet coś mocniejszego? - chowskim. profesorem filozofii się na miejsce, aby zbadać dla- nićmi - twierdzi Zbigniew,
i przedwojennym rektorem
kończy z jeszcze większą dys-·
czego stowarzys;:cnie SOS na właściciel budującej się tam
Uniwersytetu Wileńskiego im.
krecją, nachylona przez ladę w
rzecz niepełnosprawnych po· drukarni. - Kilka miesięcy
Stefana
B.itorego,
w
roku
1932
moją stronę.
stępuje w taki spo~ób, zrozuwcześniej otrzymałem zapleDwa mrugnięcia i półlitrów zdecydowali się odkupywać te- miałam wszystko. Tam po pro- cze tego lokalu do kapitalnego
reny
w
Wolnym
Mieście
ka wyrasta przede mną. - Ile
st u prosperuje melina, a nie remontu. W modernizację i buszklaneczek? - pyta bufetowa. Gdańsku i zasiedlać je Polaka- żadne stowarzyszenie. Niewie- dowę mojego zakładu wsadziW jednej chwili podchodzi do mi. Dziad kupił obszar w le brakowało. aby nas nie po- łem już ponad 1 mld starych
nas pani portierka. - Proszę, Gdańsku. jego brat kamienicę turbowano. kiedy zawiadomi- złotych. W miejscu byłego
Rys. Z. Jujka można pokoik wynająć - za- w Sopocie.

sklepu od ulicy Jesionowej
moje
biuro i agencję reklamowo-zleceniową. Liczyłem się z przetargiem. Tak mi zapowiadano
w urzędzie. A tu taki numer!
Szybciutko przekwalifikowano
lokal ten w tak atrakcyjnym
miejscu na substandard i koniec z przetargiem. Dziwi rezygnacja urzędników z przeprowadzenia przetargu i niezłe
go zarobku dla gminnej kasy.
W tym miejscu metr kwadratowy miesięcznie kosztuje około
200 tys. starych złotych!
Jak się okazuje, zarobi stowarzyszenie, bo ze swojej
głównej działalności rozpijania
narodu nie chce rezygnować.
· Byli tutaj już nowi właści
ciele - mów i pan Leon , który
na tej posesji przy Jesionowej
jest od lat dozorcą. - Myśla
łem, że przyjadą na wózkach
inwalidzkich. A tu zdrowy
chłop i babka. Postawili już
wiatę pod pijalnię. Kiedy zapytałem, dlaczego ma tu być pijalnia piwa, odpowiedzieli, że
najpierw trzeba zarobić dla stowarzyszenia trochę forsy ...
miałem zorganizować

Pani prezes uzasadnia
Wanda Kosińska. prezes
stowarzyszenia „SOS-HHGdańsk" nie widzi nic złego w
tym, że muszą zarabiać na
swoje cele statutowe. - A jak
pan sobie wyobraża, skąd mamy czerpać fundusze na codzienną działalność stowarzyszenia - pyta retorycznie pani
prezes. - W stowarzyszeniu
stworzyliśmy 13 stanowisk dla
niepełnosprawnych. Kucharze,
pomoce ku..:henne. portierzy,
kierownik sali i stróże. księgo
wa . Dzięki temu ludzie nie stoją w kolejce po „socjal".
Na pytanie czy w ostatnich
Jatach działo się coś jeszcze
poza sprzedażą piwa, czy były
jakieś kursy i spotkania środo
wiskowe dla niepełnospraw
nych, pani prezes zapowiada: Po I 5 pażdziernika przeprowadzamy się do lokalu we Wrzeszczu przy ul. Jesionowej. Tam
chcemy poprowadzić kursy dokszta!cające dla inwalidów. Jeżeli chodzi o roszczenia pani
Dzieduszyckiej względc:m stowarzyszenia, to pani prezes
opinii co do winy swej placówki nie podziela. Za większość
nieporozumień i długów wobec
właścicielki obciąża zarząd

stowarzyszenia poprzedniej kadencji.
Jak widać, cel uświt;ca środ
ki. Pod płaszczykiem stowarzyszenia i działalności charytatywnej można swój interes
pędzić. Wołam jednak SOS!
Dla pani Teresy Dzieduszyckiej i dla Urzędu Miejskiego ,
za którego aprobatą i przyzwoleniem łamane jest prawo. •

Śmieią się I nich tylko zdrowi

u

a _acz

al
B

lotni_sta ulica w stolicy tradycyjnej. Niektórzy piją wyMah, Bamako. Mara- wary z korzeni, drzew i roślin ·
baga Kara zaczyna posiadających często właści
wości terapeutyczne - inni woprzyjmować pacjentów. Gła
lą fetysze i mikstury.
szcząc sokoła, który przysiadł
na jego ramieniu. Kara oproW związku z gwałtownym
wadza gosci i potencjalnych wzrostem sprzedaży tych środ
klientów po swym sklepiku z ków, malij,kie ministerstwo
,,lekami''. Na drewnianym sto- zdrowia ogłosiło ustawy regule piętrzą się zasuszone głowy lujące zbyt leków roślinnych.
małp i kur, z sufitu zwisają
Ustawy te nakazują wprowa szkielety krokodyli. Są też ta- dzenie testów na toksyczność i
kie specyfiki jak tłuszcz pyto- sprawdzanie właściwości leczna. mocz lwa. sfermentowane niczych przed udzieleniem zemleko lwicy i genitalia szym- zwolenia na sprzedaż.
pansów.
- Zdajemy sobie sprnwę, że
Na sznurku kręci się ja- skoro tylu ludzi wierzy w te
szczurka z wysuniętym, niebie- środki. trzeba ustalić pewne
skim jęzorem . ,,Na astmi; czy przepisy - mówi rzecznik miniimpotencję nie ma nic lepszego
sterstwa zdrowia, Niaza Coulijak gad - trzeba wykorzystać baly. dodając, że nic dotyczą
wszystkie jego części: krew, one sprzedawców fetyszów ze
tłuszcz. wątrohę , penis i skórę"
względu na sprzeciw wielu
· mówi 35-letni uzdrawiacz urzędników pa11stwowych. któKara, elegancko prezentuj;icy rzy ich ... sponsorują.
się w szortach, gmbych okulaKiedy Kara otworzył swój
rach w czarnej oprawie, ze sklep w Bamako w 1983 roku,
skórzanym amuletem na szyi.
zajmował cały plac sam. ObeUliczni uzdrawiacze znani cnie, wzdłuż Avenue du Fleuve
byli od wieków na targowi - w pobliżu rzeki Niger .,urzędu
skach zachodniej Afryki . ostat- je" już 23 specjalistów od wynio ich interes kwitnie w Mali. warów, głów zwierzęcych i inZe względu na rosnącą inflan- nych talizmanów ...Przychodzą
cję 'i dewaluację franka afrytutaj urzędnicy państwowi, cukańskiego w 1994 roku, nowodzoziemcy, wszyscy··.
czesne Icki z importu stały się
Płacą 60 dolarów za głowę
praktycznie nieo~iągalne dla
lwa (to pomaga. gdy ktoś chce
Malijczyków. W rezultacie. co·
p07yskać szacunek u ludzi), 15
raz wi<;ccj ludzi. nawet wydolarów za wysuszony penis
kształceni mieszkańcy miast,
małpy (dobre na potencję) i 5
garną się do sprzedawców tradolarów za słoik tłuszczu pytodycyjnych środków. szukając
na (leczy bóle stawów). Ale
lekarstwa na wszystkie doleglipodobnie jak inni lekarze na
wości, od malarii aż po choroświecie, Kara i jego koledzy
by psychiczne.
nie gwarantują zwrotu pienię
Jak wynika ze statystyk ze- dzy w razie gdy kuracja nic pobranych przez rząd malijski. 80 mozc.
proc. Malijczyków korzysta
Ewa Morka
obecnie wyłącznie z medycyny

'

Siądź

nad kufelkiem zimnego, orzeźwiającego EB Specjał Pils
i przyjrzyj się obrazkowi przedstawiającemu piłkarzy.
Oto jak możesz wygrać 100 OOO zł (nowych):

Na tym zdjęciu znajdowała się piłka, ale my ją usunęliśmy. Twoim
zadaniem jest zaznaczyć miejsce, w którym powinna się znajdować
- zaznacz to miejsce znakiem "X" na obrazku. Twój "X" musi być
czytelny i wyraźny. Każdy znak "X" to jedna szansa i do każdego "X"
należy dołączyć jeden kapsel od piwa EB Specjał Pils.
Na jednym obrazku możesz umieścić do 5 znaków "X",
a więc do koperty z jednym obrazkiem włóż 5 kapsli
- nie więcej. Możesz wysiać dowolną ilość obrazków
(mogą być odbitki na ksero), ale musi im towarzyszyć
odpowiednia ilość kapsli. Napisz aytelnie na kartce
papieru Twoje imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wiek
i wyślij na adres: Warsuwa IO, skr. poat. 47

ZASADY KONKURSU
I. Zakończenie konkursu oraz ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17.11 .1995 roku.
2. Na każdym obrazku przedstawiającym piłkarzy może znaleźć się nie więcej niż 5 znaków
"X". Można nadsyłać nieograniczoną ilość zgłoszeń. 3. Do koperty należy włożyć tyle kapsli
od piwa EB Specjał Pils, ile znaków "X" znajduje się na obrazku - nie więcej niż 5 kapsli w
jednej kopercie (na jeden obrazek). 4. Wygrywa autor 1głoszenia, który na swoim obrazku
postawi znak "X" dokładnie lub najbliżej miejsca, gdzie znajduje się środek piłki. Środek
"X"-a musi odpowiadać środkowi piłki. Oceny dokona Jury w obecności notariusza.
5. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 6. W razie stwierdzenia
więcej niż jednej prawidłowej odpowiedzi, Zwycięzca zostanie wyłoniony w drodze losowania. 7. Zwycięzca otrzyma 100 OOO zł (nowych) podczas Gali EB, która odbędzie się dnia
6 grudnia 1995 roku w Warszawie. 8. Lista Zwycięzców wraz z oryginalnym zdjęciem zostanie
opublikowana w prasie codziennej w pierwszej połowie grudnia 1995 roku. 9. W konkursie nie
"mogą brać udziału: osoby, które nie ukończyły 18 roku życia; pracownicy Przedsiębiorstw
Elbrewery Co. Ltd i J.I. Marketing oraz ich rodziny; pracownicy Agencji Reklamowych
zatrudnionych przez te Przedsiębiorstwa.
UWAGA! Radzimy rozprostować kapsle, w ten sposób
bezpiecznie, nie niszcząc koperty.

dotrą

do nas

Mariusz Popielarz

22 września 1995
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WBalt_1jsk11 c11m11ją m.in. okręty Floty Ba/ryckiej marynarki roS)jskiej pr:eba;owa11e z portów ~agranicznych.

Rozmowa z Aleksandrem Kuzniecowem, merem Bałtyiska
BaltyJsk, miasto i duza baza su ludności. chociaż w mieście prywatnych. Im więcej ludzi
floty rosyjskiej nad Cieśniną pozostaje jego rodzina, a on wyciągniemy z wojska. tym
Pilawską, to ciągle enklawa
sam również pozostaje mie- większe będą wpływy do buniedostępna dla gości zagra- • szkańcem. Z kolei wielu wojdżetu miasta.
nicznych. Od Rosjan, przekraskowych zawodowych kwate- Kiedy Cieśnina Pilawska
czających szlabany jednego z
ruje z rodzinami na okrętach będzie dostępna dla polskich
punktów AIW (Wojcnnoj Aw- wycofanych z baz w innych statków i jachtów zmierzają
toinspekcji) na drogach doja- krajach. Ilu ich jest tego dokła cych przez Zalew Wiślany na
zdowych do miasta, wymaga dnie nie wiemv.
morze?
się okazania specjalnej przepu- Jednakże odnosi się wraże
- Polskie statki i jachty kostki lub zezwolenia. Aby prze- nie, że Baltyjsk zamieszkują rzystały już z cieśniny, choć
płynąć Cieśninę Pilawską, poltylko wojskowi i ich rodziny ...
wiązało się to ze złożonymi
skie jachty i statki muszą po- Ależ nie, od zasiedlenia procedurami prawnymi. Prosiadać zgod;;: władz rosyjskich.
miasta w 1945 roku. żyje w blem ten powinien
zostać ostachoć podpisana w t 945 roku
nim także ludność cywilna i to
tcczn ie rozwiązany podczas
umowa z b. ZSRR zapewniała ona stanowi większość mierozmów pomiędzy delegacjami
nam swobodną żeglugę. Do . szkańców. Z drugiej. to prawda
rządów Federacji Rosyjskiej i
zmiany tej sytuacji dążą wła strony cywile są zatrudnieni
dze miasta. Gorącym or;;:dow- przede wszystkim w jednost- Polski. Przewiduje się, że 10
kach i obiektach wojskowych. października br. podpisane zonikiem sprawy otwarcia Bałtyj
ska jest jego mer, Aleksander W administracji, szkolnictwie, stanie porozumienie umożli
wiające swobodny ruch polsłużbie zdrowia, usługach i
Kuzniecow.
- Ile osób zamieszkuje Bał handlu pracuje 35 proc. ludzi skich statków i jachtów przew wieku produkcyjnym. Poza pływających przez cieśninę.
tyjs.k?
- Czy obce jednostki, w tym
- Oficjalnie Bałtyjsk liczy tym dzisiejsza strategia władz
36 tys. mieszkańców. Liczba ta miasta zakłada stopniowe jachty, będą mogły odwiedzać
jest jednak płynna. Wynika to
zmniejszanie liczby mieszkań port baltyjski?
- Nie obawiajcie się. może
z tego. że miasto stanowi bazę ców zatrudnionych w wojsku.
cie przypływać ...
wojskową. Jeżeli żołnierz zaKasę miejską zasilają obywate- Chcę sp)'!.ać o to, od kiedy
v.odowy zostaje przeniesiony le prowadzący działalność godo innego garnizonu, automaspodarczą oraz pracujący w in- • Bałtyjsk będzie miastem
1ycznie wykreśla się go ze spi- stytucjach cywilnych i firmach - otwartym dla obcokrajowców?

Mer Balt)jska Aleksander Kuzniecow (pienvszy od lewej) podczas spotkn~ia z delegacją Morskiego Oddcialil Strazy Granic;;nej w
ąatt)jsku, ktrórej pr;ewodnic:::yl jeg(I komendant kmdr Stanisław Lisak (pierwszy od prawej).
Fot. Maciej Kosycarz

Głowa

warta 2 mln USD

Groźnie· szy
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d wielu miesięcy w
więzieniu na Manhattanie przebywa osobnik
oskarżony o podłożenie bomby
pod jeden z najwyższych budynków świata - World Trade Center. Oficjalnie nazywa się Ahmet
Youscf. ale w czasie trwającego
dwa lata śledztwa. FBI doszło do
wniosku. że używał co najmniej
15 paszportów wystawionych
przez siedem krajów. każdy
oczywiście nr inne nazwisko.
Dlatego wciąż nie ma pewności.
kim jest naprawdę.
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Aresztowano go w Pakistanie.
Wpadł, gdyż jeden ze zwerbowanych wspólników skusił się
obiecaną przez Amerykanów nagrodą. Pokusa rzeczywiście była
duża - 2 miliony dolarów .
Zaprzyjaźnione z Amerykanami władze pa;;.istańskie szybko podjęły decyzję o ekstradycji
terrorysty. Niespełna miesiąc później w Pakistanie zastrzelono
dwóch urzędników amerykań
skiego konsulatu . Czy był to
przypadek, czy zemsta? W każ
dym bądź razie do akcji włączył
się bardzo ostro wy_wiad tego
kraju. I ustalił, że Ahmed Yousef
to najprawdopodobniej obywatel
Pakistanu o nazwi,ku Abdul Ba&it. Gdy dane te chciano zweryfikować, okazało sit;. że cala jego
domniemana rodzina zniknęła.
Czyli mówiąc prościej, poszła w
góry, gdzie nikt nie odważy się
jej szukać .

*
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*
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Z danych wywiadu wynika,
ojcem terrorysty był Pakistań-

matką - Palestynka. Ona
zaszczepiła synowi nienawiść do

czyk, a

.,imperialistów", a ojciec, radykalny sunnita, zadbał o ..wychowanic religijne" ucząc go nienawiści do szyitów. Mieszanka zaiste wybuchowa.
Nie wiadomo za czyje pienią
dze, w każdym bądź razie w
1987 Abdul Basit wyjechał na
studia do Europy. W Wielkiej
Brytanii zdobył tytuł inżyniera i
opanował do perfekcji sztukę
budowy bomb z opóźnionym zapłonem. Wiedzę tę wykorzysta!
najpierw w Afganistanie. gdzie
przyłączy! się do u grupowań radykalnych mudżahedinów . ,.Pensję'' pobierał między innymi od
Amerykanów. którzy nawet nie
przypuszczali, jaką hodują żmi 
ję.

Znudzony nie kończącą się
wojną w górach afgańskich. zatęsknił za odmianą. Wylądował
w Kuwejci e, prawdopodobnie
jako agent wywiadu Sadama Husajna. Gdy do tego kraju wjechały wojska ONZ, zdołał uciec i
odnalazł się na Filipinach. Zło 
żył tam ofertę współpracy przywódcom partyzantów muzuł 
mańskich, walczących z „bezbożnym" rządem . Propozycję
przyjęto

z mieszanymi uczuciami, nie do końca wierząc przybyszowi znikąd. Zdegustowany
Basit wrócił więc do ojczystego
Pakistanu i zaczął obmyślać
plan, który wstrząśnie światem . I
sprawi, że już nikt nie będzie go
traktował jak pętaka. W 1992 r .
był gotów do wysadzenia serca

••

Ab

I

Ameryki - wieżowca World Trade Center.
W USA przyjęto go nader
serdecznie. Na lotnisku wylegitymował się bowiem paszportem
irackim i przedstawił jako
uchodźca polityczny. Ponieważ
Amerykanie darzą szczerą niechęcią Sadama Husajna, każde
go jego przeciwnika traktują jako swojego przyjaciela. Po:zwolili więc Basitowi wjechać i dali
nawet zapomogę.

*

*

*

A on. bez chwili zwłoki pomas zerował do nowojorskich
fundamentalistów. W ciągu kilku dni zorganizował komando
desperatów i podłożył bombę,
która rzeczywiście wstrząsnęła
Ameryką .

Dymy

unoszące się

nad wie-

żo wc.: m mógł sobie jeszcze
obejrzeć z samolotu, którym odlatywał

z gościnnego kraju. Wytam, gdzie czul się najpewniej - w Pakistanie. By się
nie nudzić, urządza! wypady do
pobliskiego Iranu. Ukarał wszak
imperialistów, teraz przyszła pora na szyitów. Następną bombę
podłożył więc pod meczet w
Meszhedzie. W wyniku eksplozji zginęło co najmniej 20 osób.
Następnie postanowi! zrobić
„coś dla kraju". I przygotował
plan zamachu na premier Benazir B utto . Akcja nie powiodła
się, gdyż przygotowywana bomba wybuchła wcześniej. Eksplozja przyciągnęła jednak uwagę
pakistańskich służb specjalnych i
Basit znów musiał uciekać.
lądował

- Jego wschodni rejon już
jest otwarty. Naszym celem
jest dalsze udostępnienie Bał
tyjska obcokrajowcom. Będzie
to odbywać się etapami, w
okresie najbliższych 3-4 lat, tyle że z wyłączeniem rejonów i
obiektów wojskowych. Uważa
my, że bardziej nie należy się

Trwa dyskusja miłośników
przyrody z myśliwymi: odstrzeliwać wilki, czy zachować jako instrument równowagi, eliminujący zwierzynę
chorą? Pierwsi podkreślają.
że wilk (canis lupus, gatunek
z rodziny psów) jest zagrożo
ny wyginięciem, choć sam nie
zagraża człowiekowi. W dyskusję włączyła się nawet Brigitte Bardot, rocznik 1934,
kiedyś gwiazda filmowa i orę
dow n ic::.ka wyzwolenia kobiet, dziś działaczka na rzecz
czworonogów.
Lubię" szperać po starych
źródłach i oto w „ Kurierze
Warszawskim" nr 90 z 1828
roku znalazłem opis krwawej
przygody, jaka zimą 1776
spotkała powracającego z
Wiednia hrabiego Potockiego
z małżonką - nocą między
Oświęcimiem a Zatorem.
Gromada wilków, których było tam mnóstwo, zaczęta ści
gać powóz. Wiemy hajduk (w
wojsku w XVI - XVll w. żoł
nierz tzw. piechoty węgier
skiej, potem sługa na magnackim dworze - J.Ch.)
uprosił pana, by wilkom zostawić na pożarcie konia, na
którym jechał, na co hrabia
zezwolił. Hajduk usadowił się
w tyle powozu. Wilki rozszarpały konia. ale rozwścieczone
krwią nie zaprzestały pogoni.

W tej sytuacji hajduk - cytuję
oryginał - zawołał: - Jeden
tylko jest sposób ratunku. Jeżeli pan poprzysięgniesz, że
będziesz mia/ ojcowskie staranie o moich dzieciach i żo
nie, ja pójdę naprzeciw nim.
Gdy wilki napadną na mnie,
pan wyjdziesz z niebezpieczeństwa!. Potocki przyjął

nek głodnych wilków do czło
wieka i konia. Tu dodam, że
widziałem kilka malowideł
polskich i ros)jskich. przedstawiających pogoń wilków
za saniami, z których albo
skakali wierni słudzy, by ocalić chlebodawców, albo ich
po prostu spychano, traktując
instrumentalnie.
Myśląc · skojarzeniami
przypominam sobie kursujące
w latach wczesnej komuny i
opowiadane półgębkiem dowcipy np. o samolocie lecącym
nad Atlantykiem na sesję
ONZ, mającym awarię . Na
apel pilota, by wyskakiwać
pojedynczo w imię ocalenia

poświęcenie się

wiernego słu
gi na cytowanych warunkach.
Historia miała umiarkowany
happy end: wilki hajduka zjadły, ale hrabia dojechał do
bram Zatoru i ocaliwszy życie
stal się dobroczyńcą rodziny
nieszczęśnika.
Ciekawe, że jak podaje Roman Kaleta, tę samą historię

znalazł

w książce wydanej w
1828 roku w Augsburgu, dalej w „ Dekameronie Polskim" z marca 1830 oraz w
wydanym w 1909 roku w Kijowie wierszu Henryka Potockiego pt. ,,Hajduk. ?,darzenie prawdziwe wojewody Potockiego". Potwierdzałoby to
autentyczność opowieści, rz.ucając nowe światło na stosu-

innych delegatów - wyskakuje
z „ raz kozie śmierć!" Polak
w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, potem Anglik,
chłodny dżentelmen, rzecz
traktujący sportowo, Amerykanin. bo przegra! zakład, a
gdy kolej przypada
Rosjanina - z okrzykiem „ Da zdrastwujet Sowieckij Sojuz, da
zdrastwujet wielikij Stalin!"
wyrzuca w fale oceanu ... Buł
gara.
Opadał do niedawna balon
prezydencki, a notowania w
rankingach słabły. Jednych to
skłaniało do rzewnych fez, a
inni, chyba przedwcześnie,
wołali „Hosanna "! Ale Wielki Sternik zepchną! z gondoli
kolejnych „załogantów", by

,za

Ją

- Zwiedziliśmy miasto i
port. Baltyjsk to miasto wyjąt
kowo atrakcyjne pod wzglę
dem turystycznym, gdyż leży
pomiędzy zalewem a morzem,
posiada piękne piaszczyste plaże i okalają go wpaniałe liścia
ste lasy. Jednocześnie więk
szość starej i nowej zabudowy
oraz ulic znajduje się w fatalnym stanie. Mieszkańcy są
przewożeni zdezelowanymi,
dymiącymi autobusami.
- Tak samo oceniam sytuację. Kiedyś były bardzo duże
możliwości finansowe, ale
przez długie lata nic nie robiono. Dlatego dzisiaj mamy wiele problemów z doprowadzeniem do porządku infrastruktury miejskiej i poprawieniem
wyglądu ulic. Należy czym
prędzej przystąpić do rozwią
zywania tego problemu.
- Czy Baltyjskiem, w związ
ku z perspektywą przyszłego
otwarcia, interesują się zagraniczni inwestorzy?
- Notujemy coraz więcej wizyt. Pierwsi kontrahenci zagraniczni pojawili się u nas już w
1992 roku. Najpierw byli to
Niemcy, a potem - Duńczycy.
Ale - co chcę podkreślić - najbardziej interesujące były propozycje polskich przedsiębior
ców. Polacy zaoferowali nam
wspólny handel waszymi towarami spożywczymi i przemysłowymi, a także - usługi budowlane. Obawiam się, iż inwestorów zachodnich najbardziej interesuje tajemniczość
naszego miasta. Kiedy Baltyjsk
będzie ogólnodostępnym rejonem otwartym, stanie się może
mniej atrakcyjny ...
- Dziękuję za rozmowę.

ny, i

Czytam sobie właśnie powoli książkę
Alexisa de Tocqueville'a ..Dawny ustrój
i rewolucja". Powoli, bo książka jest aż
gę8ta od celnych i przydatnych myśli i
szkoda by było coś z nich zgubić. Swego czasu sławna była u nas pierwsza
książka tego autora, ,,O demokracji w
Ameryce". Cytaty z niej weszły do zasobu „mowy ezopowej": jak się chciało
dosolić real-socjalizmowi, od Tocqueville'a brało się argumenty za społe
czeństwem obywatelskim, wolną przed
siębiorczością i demokracją
Czasy się zmieniły. real-socjalizm
stał się „dawnym ustrojem''. a demokrację mamy na co dzień, cokolwiek kośla- •
wą i nieopierzoną , ale zawsze. Więc
lektura drugiej hiążki francuskiego
arystokraty powinna robić furorę ze
względu na jej wątek zasadniczy: opisu
instytucji społecznych i państwowych w
momencie gwałtownej zmiany.
Powinna robic, ale nie robi. Może
dlatego, że nie tak: błyskotliwa jak „O
demokracji w Ameryce", może - bo
odwołuj.: się nader często do historii
średniowiecznej Francji. niezbyt u nas
popularnej. Ale mofo też i z tego powo
du, że ~kłania do wyciągania wniosków
i analogii niewygodnych. a nawet przykrych.
Teza de Tocqueville'a da się bowLem
krótko ująć w dwu punktach. Po pierw
sze: dawny ustrój feudalny rozmonto
wał się sam długo przedtem, nim zbu
rzono Bastylię. Po drugie: nowy, rewo
lucyjny ustrój uprzątnął resztki średnio
wiecza. natomiast ochoczo przejął z
monarchii absolutnej jej nowoczesne
cechy, bardzo pożyteczne dla wład zy,
natomiast wcale nie przybliżające realizacji haseł ze sztandarów rewolucji, tj
wolności, równości i braterstwa.
Zawsze byłam zdania, że biedny Ludwik XVI zapłaci! głową za autoryta·

ryzm Ludwika XTV. Dla de Tocquev1l
lc'a nie jest to teza intuicyjna. To absolutyzm Króla-Słońca wprowadził uzna
niony centralizm; nierównowagę fiskal
ną (ciężary podatkowe dźwigali ci, któ·
rych było najwięcej, a nie ci, co najwię
cej mieli) i ubezwłasnowolnienie sarno
rządów i instytucji lokalnych. To wszystko tak dojad!.o Francuzom, że obalili
monarchię, co byto stosunkowo łatwe,

natomiast centralizm, fiskalizm 1 uniformizacja uchowały się nieźle, bo nie tył
ko, że nie miały głowy, którą by można
zgilotynować, a le uchowały się bezpiecz:nie w głowach nowej władzy. Lud
by tak rzec, strzeli! obok, natomiast je
go przywódcy, zasmakowawszy wła
dzy, uświadomili sobie, że wcale niezła
rzecz, być sobie zbiorowym królem i
przy zastosowaniu królewskich metod
możliwa także na dłuższą metę
Szukanie analogii między rewolucją
francuską a rozpadem realnego socjali
zmu jest o tyle przydatne. że pozwala
rozbić pewne mity i uświadomić sobie
pewne zagrożenia. Co do mitów: sukcesorzy PZPR. na zywający się „skrzydłem rcformatO'fskim", uparcie zwalcza-

id
Nie wiadomo jak, ale po kilku
dniach znalazł się na Filipinach.
I opracował plan naprawdę szatański. Chciał podłożyć bomby
na pokładzie 11 samolotów amerykańskich , tak by wybuchły
jednocześnie. Zdążył na szczę
ście przeprowadzić jedynie test
makabrycznego planu i wnieść
bombę na pokład jednego z samolotów filipińskich. Sprawdzał
tylko szczelność kontroli na lotnisku. Dlatego gdy udało mu się
wnieść bomb;;: na pokład, zdetonował ją w czasie tzw. międzylą
dowania, gdy samolot lecący z
Manili do Tokio stal na lotnisku
na wyspie Cebu. Zginęła jedna
osoba, kilka zostało rannych.
Po tym wyczynie, na Filipi nach zaczął mu się palić grunt
pod nogami . Przeniósł się więc
do Tajlandii, a następnie wrócił
do Pakistanu. l tam zwerbował
do nowego komanda młodego
muzułmanina z RPA, który go
zdradzi!.

*

*

*

Ujawnienie przez wywiad pakistański tych informacji wprawiło w osłupienie amerykań 
skich prawników. Przygotowywali się bowiem do poszlakowego procesu o wysadzenie wieżowca, a tymczasem okazało się,
że będą sądzili jednego z najgroźniejszych terrorystów, jacy kiedykolwiek chodzili po ziemi.
Oczywiście, o ile policja i prokuratura zdołają wykazać, że siedzący w więzieniu na Manhattanie Yousef Ahmed i Abdul Basit
to ta sama osoba.

Andrzej Mikorski

Czym żyje .. cala Warsza wa"? Otóż Warszawa żyje
sensacją . I to juŹ od wielu
miesięcy. A ja się dopiero teraz dowiedziałem! Z .. Polityki". O tej, konkretnej, sensacji medyczno-towarzysko -ekonomicznej i agenturalnej (być
może), co się nazywa Griiorij
Schwarz. Bo ::.e Warszawa ży
je sensacją - wiedziałem zawsze . A jak nie ma f.adnej
sensacji, to ją wytwarza, bez
niej bowiem żyć nie może.
Coś w rodzaju terapii wła 
snym moczem.
Tak więc aktualnie na tapecie warszawskich salonów
widnieje „doktor Schwarz".
Kim jest doktor? Najkrócej:
uzdrowicielem ... Jednym z
tłumu pielgrzymujących na
Zachód uzdrowicieli i cudotwórców z b. ZSRR, którzy zainstalowali się w Polsce" pisze Ewa Wilk tamże. Ten
konkretnie w Warszawie, która - owszem - leży w Polsce,
ale jakby do Polski nie ,zależała; Warszawa bowiem uważa, że Polska należy do niej.
„Doktor Grigorij Schwarz
jest sympatycznym, zażywnym

lejny rejs i to ulepszonym aerostatem. A może rozstanie
byto oschle, np . ,,Idź pan do
kasy po odprawę półroczną i
żebym pana więcej nie wi dział! " . Kto to wie, każdy poza p. Falandyszem trzyma ję
zyk za zębami ... Oczywiście
taśmowa produkcja podsekretarzy, sekretarzy i ministrów stanu z godziwymi odprawami
nadszarpnęła
podatniczą kieszeń bardziej,
niż już legendarna wanna w
pałacu , ale to inna historia.

zderzak •

odkrywać.

Rozmawia!: Jacek Sieński

przelecieć nad wyborczą poprzeczką. Wyrzucani - jak są
dzę - na odchodnym dostali
obietnicę załapania się na ko-

mężczyzną. Trudno dopatrzyć
się w nim cech zewnętrznych
odpowiadających stereotypo-

wi salonowego lwa. Mówi cicho zabawną mieszanką ros;jskiego i polskiego, patrzy
głęboko w oczy". Oczy, czyli

Dymisja ks. ppłk. Cybuli
„ za pięl' 12" niczego n ie
zmienia, a co najwyżej ośmie
sza nieco decydenta. Zabawne także, jak tłumaczą dziennikarzom odprawienie prywatnego kapelana duchowni
zwierzchnicy. ,,De mortuis nil
nisi bene" (Czyli „ O umarłych tylko dobrze, albo wcale" J.Ch.) powiedział pewien
hierarcha o żywym i mającym
się świetnie kapłanie, gdy inny, nie ukrywając dezaprobaty dla roli ks. Cybuli w Pała
cu Prezydenckim, uznał dymisję za całkiem naturalną.
Cóż, to tylko wymiana kolejnego „zderzaka" na nowy ...
Kto następny?

Jan Chrzan

zarzut, ze system był nierefonnowaltwierdzą, że to stałe jego uleps.zani c doprowadziło do sytuacji, kiedy
możliwy był kompromis z opozycją i w
konsekwencji dojście do demokracji. A
to właśnie jest nieprawda. Stopniowe
rozszerzanie strefy wolnośCI było l O wymuszone przez cykliczne protesty
społeczne, 2° - skutkiem eroz:ji 1,ystemu.
w który jego strażnicy sami nie wierzyli
i sami sobie udzielali dyspensy od jego
reguł.Za Gomułki ideałem elit było
.,budować socjalizm. przebywając w
kraju kapitalistycznym", za Gierka .•
,.budować socjalizm. ale żyć jak kapitaliści''. Stąd już krok do wyrzucenia za
burtę całego systemu (co się dokonało).
pod warunkiem, ie profity wolnego

rynku, zachodme pensje I dochody nie
ominą nomenklatury. Kwaśniewski jest
w tej chwili szczerw za kapitalizmem.
ale oczywiście I za Sekułą.
Natomiast elity proweniencji opozycyjnej osiągnęły to, czego zazdrościły
partyjnym: teraz oni zaczęli jeździć za
granicę na koszt państwa, mieć protegowanych. kreować swój świetlany wizerunek w mediach, przejmować decydujące funkcje w gospodarce. W rezultacie mamy to, co prof. Staniszkis nazywa
,.kapitalizmem politycznym". S zczę
ściem.Jest to stadium przejściowe. które skończy się, gdy dojdą do głosu generacje nie skażone real-socjalizmem.

uzdrowienia całej ludzkości.
Bo ciała też leczy: .. zapala
świece, puszcza uspokajającą
muzykę, kładzie ręce na kolanach. Diagnozuje. Mówi, że
świecą jajniki albo trzustka.
Pacjenci prawie zawsze są
zaszokowani" .
Też byłbym zaszokowany .
Gdybym tak np. trafił do doktora i ten mnie biorezonansowo zdiagnozawal: ,,świecące
jajniki". Przy takiej diagnozie
zapewne dałbym posłuch złym
ję:.ykom, które na jego temat
ro zpuszczają ca łkiem inne
,,rewelacje".
,. O jakie rewelacje chodzi?
O krą~ące po mieście pogło
ski, że doktor jest w gruncie

staje na taką interpretację,
według której doktor miałby
być intruzem, usiłującym nie
tylko materialnie wykorzystać
zakochaną kobietę, ale dzięki
niej przetr:.eć sobie drogę do
klienteli naprawdę zamoż 
nej".
Niestety, nie potrafię rozS7Jfrować o jaką to panią wys o ko ulokowaną w sferach
chodzi, nie posiadłem bowiem
klucza do salonów warszawskich. I nawet nie chcę go posiąść, skoro one żyją „od wielu miesięcy" takimi sensacjami.jak wyżej .
Jedno mnie tylko w tym zaciekawia: skoro mówi się o
doktorze Grigoriju „ nowy

Świecąc·e jajn iki
okna duszy. Doktor głównie
leczy dusze; przy pomocy „intuicyjnego biorezonansu ".
Ale po stokroć zastrzega, że
nie jest bioenergoterapeutą,
telepatą, cudotwórcą, hipnotyzerem itp ., a na pewno zerem, co jednak nie znaczy. że
nie posiada takowych umiejętflości czy darów nurury.
Leczy dusze, /owi dusze:
wyznawców, a głównie wy znawczyń. Ci i te twierdzą, że
doktor tak naprawdę leczy cale go człowieka, a nawet posiadł klucz (jak ogier klacz porównanie moje, K. ) do

rzeczy znakomitym diagnostą
i uzdrowicielem, zaś opinię
szarlatana i cwaniaka rozpowszechnia byty, urażony w
swej godności mąż (któremu
doktor odłowił żonę - K.).
Trafia przy tym na podatny
grunt przenicowanych dulszczyzną warszawskich salonów, które nie są w stanie zaakceptować faktu, że ich bywalczyni porzu.ca wszystko
dla ros;jskiego Zyda oddanego tak niekonwencjonalnej
misji (uzdrawiania ludzkości
począwszy od Warszawy K.). Toteż salofl chętnie przy-

Rasputin" - może jakiś car albo i jakaś cala carska rodzina
osiadła w Warszawie? Wszystko możliwe . Nawet i IO, że
jest on wysłannikiem „świato
wego żydostwa albc obcego
wywiadu". Najbardziej jednak byłbym skłonny podzielić
opinię najbardziej przyziemną: ,, Ci, którzy doktora spotkali, ale nie dali się ponieść
fascynalji też powiadają , że
jest wielki. W diagnozawaniu
zawartości cudzych kieszeni" .
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Jak daleko
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•

Na początku tego roku Agencja Filmowa nProfilmn zrealizowała dla telewizji pierwszy
program z nowego cyklu n Od przedszkola do Opola". Do dziś powstało kilkanaście odcin·
ków, z których dziesięć miało jui swoją emisję, a kilka czeka na premiery. Programy
nadawane w nledziele, dwa razy w miesiącu (w czasie wakacji rzadziej), cieszą się duiym
zainteresowaniem. W statystyce wyraia się ono 18-procentową noglądalnościąn, Praktycz·
ną miarą populamości są jednak kolejne eliminacje wśród najmłodszych, bogata korespon·
dencja napływająca do „Profilmun oraz niezliczone rozmowy telefoniczne o tym kiedy I
gdzie odbędą się następne przesłuchania, pytania o wyniki, o szanse, o warunki, jakie trze•
ba spełnić, by wystąpić przed kamerami.
Dorośli pytają

Rys. Henryk Sawka

• Rajstopy na ścianach • Ministrowie na jubel przybyli • Ar~ści go olali

Kilka grzybów w uskim barszczu
Ubiegły tydzień,jak zwykle o
tej porze roku, jeżeli chodzi o
przyjęcia by! niezwykle wystawny. Zaczęliśmy od bankietu
w znanej już Czytelnikom „Kuluarów" restauracji „Belvedere",
która otrzymała właśnie, nadawany przez American Express,
tytuł najlepszej restauracji roku.
American wydało też jak co roku książkę-przewodnik przygotowaną przez znawcę kuchni,
Amerykanina polskiego pochodLenia, Stefana Carneckiego.
Jest to informator o naszych rodzimych restauracjach. Niestety
niepełny. Dla przykładu, z gdań
skich lokali pojawiają się tam
tylko „Pod ł_ososiem", ,,Major"
i .,Ku bic~!'.', a brakuj~ choćby
,,Retmana 1 „Tawerny .
Przyjęcie w restauracji było
wytworne, jak wszystko, co się
tam odbyło. Gości osobiście witała właścicielka, pani Anna Starak, serwowano m.in. doskonalą
zupę rybną, a zjawiły się takie
tuzy dziennikarstwa jak Ewa
Michalska, Andrzej Bober czy
Zygmunt Broniarek. Następną
godną uwagi imprezą była nasza
wizyta u Rosjan. Tak rzadko się
teraz bywa w ich Ośrodku Kultury na Foksal. Kiedyś w
podziemiach tej instytucji mieściła się serwująca potrawy narodowe restauracja „Ermitage",
potem zagnieździli się z tam homoseksualiści w swoim lokalu
,,Iwan''. Teraz plastyczka Iwona
Borowska postanowiła otworzyć
tam pierwszy „Smirnoff Club".
Imprezę organizowała znana fir-
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ma „Kasz Creative", a zaproszenie zaczynało się od słów 14
września, czyli dzień przed urodzinami Marka Kasza. Całość
prowadzi!... ,,miliard w środę" ...
czyli Ryszard Rembiszewski, a
obok pokaw mody mogliśmy
obejrzeć wystawę prac moskiewskiego artysty Aleksandra
Cholodowa. Zajmuje się on
ACH-Art, czyli wymyśloną
przez niego techniką malarską,
polegającą na wykonywaniu
kompozycji z materiału elastycznego, a następnie na jego
pokolorowaniu. Materia! elastyczny okazał się być damskimi
rajstopami. Artysta wyznał na
wernisażu, że swego tworzywa
nigdy nie kupował, tylko otrzymywał od kobiet. ,,Kuluarom" te
rajstopy na ścianach bardzo się
podobały.

Kolejnym punktem programu
otwarcie samego klubu .
Nie trzeba chyba dodawać, że
wódka określonej marki lała się
strumieniami podobnie jak piwo
i whisky. Stoły uginały się odjedzenia. Od czterech rodzajów
pierogów począwszy. poprzez
szynkę w galarecie po moskiewsku, udka faszerowane grzybami, kotlety po kijowsku, na kilku potrawach z sandacza koń
cząc. Ponieważ(gości były tam
prawdziwe tłumy, od ambasadora Kaszlewa począwszy, a na
dziennikarzach kończąc, a o klibyło

nie zliczy, ilu już śpiewających
maluchów wysłuchała w ciągu
minionych miesięcy. Nie wąt
pi, że to na ogół właśnie dzieci
wciągają dorosłych w tę zabawę, a nie odwrotnie, choć na
początku było chyba inaczej decydowały ambicje rodziców,
którzy z ewentualnego sukcesu
pociechy szybko i łatwo wyciągali wnioski na przyszłość .
Podobnie z porażki - fiasko
pierwszych eliminacji traktowali jako miarodajną muLycznych i wokalnych talentów
dziecka, powód do odebrania
go z muzycznego ogniska, do
zrezygnowania z zajęć rytmiki.
Teraz jest inaczej. Rodzice
przeżywają występy swych pociech, co jest naturalne, ale nic
wiążą z tym wielkich nadLiei i
nie tragizują, kiedy się dziecku

Nie tylko rodzice, lecz także
dziadkowie, wujkowie i ciocie,
rodzice chrzestni i przyjaciele
domu. Większość z nich twierdzi zgodnie, że to dzieci molestują o możliwość udziału w
programie. - TrLcba im wierLyć - mówi Barbara Skarżyń
ska z „Profilmu'', od samego
początku prowadząca eliminacje. Początkowo organizowali
je tylko w Gdańsku, teraz jó.dżą również „w Polskę" - od
Warszawy. po Kraków, od
Olsztyna p J Poznań i Łódź,
Katowice i Wrocław. Listy i
telefony oraz nadsyłane coraz
częściej kasety z nagraniami
dziecięcych popisów dają
wskazówkę, gdzie szukać kandydatów. Barbara Skarżyńska

matyzacji nie pomyślano, więc
„Kuluary", które alkoholu nie
używają, obejrzawszy wszystko,
szybko się ulotniły.
Przy okazji opisywania imprez „Kuluary" chciały wspomnieć o jeszcze jednej, na której
nie były i nawet się tam nie wybierały, rzecz bowiem dotyczy
Jerzego Urbana. Wydawał on
uroczyste piąte urodziny swojej
gazecie i zaprosi! kilka tysięcy
ludzi na warszawskie wyścigi.
Nie to jest jednak najciekawsze,
tylko reakcja rządu. Trzeba bowiem nadmienić, że rządząca
koalicja bardzo się wstydzi swego dawnego kolegi, który - jako
dawny rzecznik rządu - kojarzy
się z komunistycznym betonem.
Jak szeptano w Warszawie, premier Józef Oleksy wydał ministrom zakaz uczestniczenia w
przyjęciu. Jednak na niewiele się
to zdało. Pierwszy na jubel
wkroczył minister Kołodko, a i
zaraz za nim minister Miller.
Nie zabrakło oczywiście Mieczysława Rakowskiego i generała Wojciecha Jaruzelskiego. Na
szczęście nie dopisali artyści i
chwała im za to. O przyjęciu było też głośno z powodu pienię
dzy jakie Urban musiał wydać,
by nakarmić to kilkutysięczne
zgromadzenie. A tak na marginesie: dziennikarze J. Urbana
uparcie szukają możliwości dorobienia w innych redakcjach,
opowiadając przy tym, że mają
najniższe stawki w Warszawie.

Ewa Kowalewska

Podróże

na najdalsze
z Discovery

krańce Śu;iata

przez artystę zaproszonego do
programu jako gwiazda.
Krótki wywiad z dzieckiem
to test na jego śmiałość i bły
skotliwość. Pytań, również
padną przed telewizyjną kamerą, dzieci nie znają.
Piosenki tak, choć najprostszy
sprawdzian głosu i słuchu - to
zawsze „Wlazł kotek na plotek". Pani Basia zadaje ją więc
dodatkowo prawie każdemu.

tych które

Dzieci - im mniejsze, tym
bardziej naturalne, więc i
wdzięczniejsze• mają teraz
•swoje pi<;ć minut. Edytka z
Pruszcza, sparaliżowana tremą 1
niczego nie powie ani nie zaśpiewa. Kasia z Oruni, wielbicielka Edyty Górniak, nie spala
wprawdzie ze zdenerwowania
przez całą noc, ale przezwycięży strach. Rodzeństwo Agatka
i Wojtek, którym sekunduje
mama z koleżanką i tato z kolegą rozwiną - różniącą się w
szczegółach - opowieść o tacie,
,,który buduje, a na próbach
gra na gitarze". Muzykowanie
taty, gitarzysty w zespole May
Day, jest dla dzieci znacznie
ważniejsze od tego. co i gdzie
buduje. Tata Paulinki „śpi po

.. .d:ieci dorosłych wciągają w tę :aball'ę ...
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Skontaktuj

''Mifczenie Owiec"

Mecze Ligi Włoskiej
i Niemieckiej na żywo

Gwiazdy muzyki country
w programie Cl\fT

z Autoryzowanym Agentem MultiChoice
i zaproś ją do swego domu.

się

UNITRUS ul. Leszno 6, 82-300 Elbląg; KACPRZAK ul. Grunwaldzka 91/101, 80-244 Gdańsk;
PH AUDAX ul. Władysława IV 6/7, 81-384 Gdynia; PROFAN Kielecka 7/307, 81-303 Gdynia;
SIBUK ul. Matejki 11, 84-100 Puck; VISION Ltd. ul. 3-go Maja 56, 81-850 Sopot;
PHU PONIK ul. Chojnicka 37, 83-200 Starogard Gdański
Proszę

Imię

o

przesłanie

informacji

dotyczącej możliwości

i Nazwisko: ....

odbioru rodziny programów l'"lultiChoice:

MultiChoice Polska Sp. z o.o.
02-588 Warszawa 48
Skrytka pocztowa 101

Adres: ........... .
Prosimy o przesianie kuponu na kartce pocztowej.

Rodzina programów
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...im mniejsze, tym bardvej naturalne ...
nocy i po dniu"; czteroletnia serują, a M ichał je prowadzi.
Natalia wyznaje, że chc i ałaby Popularność, jaką dzięki nim
zyskał, zaskoczyła go samego.
być mamusią, a jej starszy brat
- policjantem, albo sportow- Ani film, ani teatr nie zrobiły
cem. Za drzwiami - tłok jak na mu takiej „twarzy". Telewizja
egzaminacyjnej giełdzie, ale • jest potęgą, a świadomi tego
piosenkarze chętnie godzą się
nastroje mniej nerwowe. Na
wet pięcioletni a Magda z Gdy- na śpiewającą zabawę z dzieć
ni, jedyna w tym gronie marzą mi. Żaden z artystów , którym
ca o tym, hy zostać kiedyś ak- proponowano udział, nic
odmówił. A ponieważ populartorką (albo modelką - dodaje
mama), znosi oczekiwanie ze nych piosenkarzy z melodyjnymi i cenzuralnymi (dzieci nie
spokojem.
powinny w telewizji śpiewać o
Błyskawiczne rozmówki z
seksie, papierosach i paru indziećmi - to zaskakujące dla
nich pytania i odpowiedzi nie nych sprawach) piosenkami w
mniej czasem szokujące dla repertuarze nie brakuje, więc
obaw o wyczerpanie się listy
dorosłych. Kiedyś chłopiec zapytany, o co poprosiłby napo- gwiazd na razie nie ma. Dobry
początek dala l\faryla Rodotkaną dobrą wróżkę, rzekł bez
wahania: o piżamkę dla mamu- wicz. Po pierwszym prograsi, bo mama śpi gola ... Co robi mie, w którym wystąpiła, jej
mama? z czego cieszy się tata? płyty i kasety dosłownie znikaczy chcesz być doros!y'l jak ły z pólek muzycznych sklepiecze się ciasto? co to znaczy pów.
W ciągu paru miesięcy „Od
być przyjacielem? - każde z
tych prostych pytań może spro- przedszkola do Opola" zadomowiło się na małych ekrawokować najdziwniejszą odponach. A organizacyjnie - stało
wiedź. A dwóch podobnych
się rutynowo i sprawnie funknie będzie nigdy ...
cjonującą machiną. DwustopGwiazdy bawią
ł
niowe eliminacje, sesje nagraPomysł „Od przedszkola do
niowe, wreszcie program. któOpola'' zrodół się z przckona- ry znowu jest wyborem i znonia, że dzieci potrafią śpiewać i wu niesie emocje: ,,wytną" almogą to robić zamiast minodebo zostawią? Jeśli wytną i nie
ryjnie i pantomimicznie naśla pokażą w telewizji, to na pewdować artystów estrady w „Mino prześlą kasetę z nagranym
ni liście przebojów". Jolanta materiałem. Będzie pam iątka.
Mąkosa i Barbara Skarżyńska
Anna Jęsiak
wymyśliły po prostu nowy proFot. Roben Kiriatek
gram przez zaprzeczenie innePs. Najbliższe terminy elimu. Pomysł „zaniosły" do
,,Profilmu", a agencja przedsta- minacji to 28 wrze.<inia i 11
wiła go telewizji. Tak się zapaździernika . Miejsce: ,,zieleniak" przy Walach Piastowczęło.
Scenariusze kolejnych od- skich w Gdańsku, pok. 817.
cinków układają Jolanta Mąko Przygotować należy jedną mesa z Michałem Juszczakiewi- lod;jną piosenkę. Wiek kandyczem. Oni też programy reży- datów - do 8 lat.

Washing ton Post":

o e wciele nie
Powel la
oli

I

Muzyczne "videoclipy
w ekscentrycznej MTV

Dzieci śpiewają
Na pierwszych eliminacjach
dziecko staje przed kame rą,
śpiewa jedną lub dwie piosenki, odpowiada na kilka pytań.
Rekord pad! w Poznaniu. gdzie
na przesłuchan i e zjawiło się
120 dzieci. Przed tygodniem na
pierwsze przesłuchania po letniej przerwie przysz ł o do
gdatiskiego „zieleniaka" trzydzieścioro 4 - 8 latków. Repertuar - tym raLem jeszcze dowolny - był wyjątkowo bogaty:
,,Pije Kuba do Jakuba" i „Dzisiaj w Betlejem", ,,Jestem kobietą", ,,Dotyk" i piosenka z
filmu „Czterej pancerni i pies"
obok przedszkolnych szlagierów o kasztanach, słoneczku i
kwiatkach. Tylko sześcioro ośmioro dzieci przejdzie do
kolejnego etapu eliminacji, w
których trzeba będzie wykonać
konkretną piosenkę, śpiewaną

Chcesz poznać ~spaniałą
rodzinę programó w MultiChoi ce?

Emce Willis
w "Szklanej Pułapce 11

nie powiedzie. A i same dzieci
nie mają wygórowanych oczekiwań. Są rzeczowe - liczą na
nagrodę, która dla wielu stanowi znacznie więcej niż miraże
estradowej kariery i światła
rampy. Bywa, że domagają się
jej już po pierwszych eliminacjach.

romocja od dawna oczekiwanej
książki generała Colina Powella
stała się pretekstem do rozważe
nia jego szans na najwyższy
urząd w państwie w czasie najbliższych
wyborów prezydenckich. Zdaniem „Washington Post", tak naprawdę wszystko
jest teraz w rękach generała: gdy podejmie
decyzję o ubieganie się o prezydenturę, ma
ogromne szanse na ostateczne zwycięstwo.
Sondaże pokazują, że gdyby wybory odbywały się obecnie, bez trudu pokonałby on
zarówno Billa Clintona jak i Roberta Dole' a. Tymczasem wchodząca właśnie na
rynek książka na pewno przysporzy mu jeszcze wielu nowych zwolenników.
Życiorys Colina Powella jest doprawdy
niezwykły i można go uznać za jeden z
najlepszych przykładów urzeczywistnienia
amcryka11skiego mitu kariery od pucybuta
do milionera. Powell jest bowiem rodowitym Jamajczykiem, który pod koniec lat
trzydziestych wraz z rodziną przybył do
USA wątłą łodzią wiosłową, wierząc że
oto stanął na najprawdziwszej Ziemi Obiecanej. Dzieciństwo spędził w nowojorskim
Harlemie, a młodość na południowym
Bronxie, co w zasadzie już na starcie dyskwalifikowało go w wyścigu do jakiegoś
znaczącego życiowego sukcesu. On jednak
nie rezygnował i wybrał karierę wojskową,
którą uznał za jedyną ścieżkę, która - mimo niefortunnego startu - może doprowadzić go do grona amerykańskiego establishmentu. Nic pomylił się . Przez wszystkie
lata nauki i pięcia się po szczeblach wojskowej kariery, miał świadomość unikalności szansy, jaka przed nim się pojawiła.
Postanowił, że pod żadnym pozorem nie
wolno mu będzie jej zmarnować. Po tym.
jak już zdecydował. że zostanie wojskowym, za największą ambicję postawił sobie unowocześnienie i zhumanizowanie
ameryka11skicj doktryny wojennej. Dziś
można powiedzieć. że na pewno mu się to
udało. Dzięki doświadczeniom jakie na

własnej skórze zebrał w czasie konfliktu w
Wietnamie, wypracował swoistą filozofię
prowadzenia wojny, która jest w tej chwili
nauczana we wszystkich najznakomitszych amerykańskich uczelniach wojskowych, a którą zwykle nazywa się ,,doktryną Powella''. Głównym jej założeniem jest
stosowanie takich środków walki, które w
danej sytuacji minimalizują własne straty,
maksymalizują straty przeciwnika i możl i 
wie nietkniętą pozostawiają l udność cywilną. Jak łatwo się domyś l ić, pierwszym
praktycznym zastosowaniem tej doktryny
na szeroką skalę, była wojna w Zatoce
Perskiej. Obok generała Schwarzkopfa
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NA SWIAT
POD REDAKCJĄ

ROMANA WARSZEWSKIEGO
(którego Powell był przelofonym), wła
śnie nie kto inny jak on, stal się jej największym bohaterem.
Ubocznym rezultatem druzgocącego
zwycięstwa w konflikcie z Irakiem stały
się liczne oferty wydawnicze, które niespodziewanie spadły na Powella. Za prawo
publikacji jego wspomnień zaproponowano mu - bagatela! - sześć milionów dolarów, a za prawo ich sfilmowania dołożono
jesLcze 10 milionów! Lecz wiele wskazuje
na to, że samo dyktowanie wspomnień,
słynnego generała nie będzie w stanic zadowolić. Jako pierwszy czarnoskóry Amerykanin został on dwukrotnie odznaczony
Medalem Wolności (po raz pierwszy po
zwycięstwie nad Saddamem Husajnem, po
raz drugi - w chwili przechodzenia w stan
spoczynku), by ł też pierwszym Murzynem

w historii USA, który stanął na czele połą
czonych sztabów sil zbrojnych Stanów
Zjednoczonych. Przyjaciele podpowiadają
mu teraz nieustannie, iż najwyższy czas,
by Colin Powell stanął do najbliższego
wyścigu po najwyższy urząd w państwie i
by - na ukoronowanie swej kariery - został
pierwszym czarnoskórym prezydentem
Ameryki !
Na pewno nie jest to wykluczone. Sam
Powell dość niechętnie wypowiada się na
ten temat, twierdząc, 7.e jego ostateczna
decyzja w dużej micrze będzie zależeć od
zdania jego najbliższych. Popularność jego
nadal jednak wzrasta i to zarówno wśród
tradycyjnego elektoratu demokratów, jak i
republikanów. Znając energię, i ntdigencję
i łatwość nawiązywania kontaktów Powella. trudno przypuszczać, te spocznie on na
laurach. Tym bardziej , że w Ameryce jest
on jedną z nielicznych postaci, które naprawdę przełamują zadawnione podziały
na czarnych i białych. O tym jak serdecznie myślą i mówią o nim przeciętni Amerykanie można by ło przekonać się w czasie uroczystości jego pożegnania, która nie
tak dawno odbyła się w Fort Myers. W
swym przemówieniu wygłoszonym z tej
okazj i, prezydent Clinton powiedział
m.in.: . .Naród i świat dziękuje ci generale!" Ja sam także z zazdrością wysłucha
łem przemówienia Powella, który jest znany jako wspaniały mówca i któremu za
wykłady i odczyty oferuje się nie mniej niż
sześćdziesiąt tysięcy dolarów. Z zazdrością, bo śledząc jego słowa. w. uszach cały
czas brzm i a ł mi sposób w jaki zwykli
przemawiać polscy generałowie, którym
po dziś dzień trudno pozbyć się akcentu
upadlcgo supermocarstwa zza naszej
wschodniej granicy.
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Po dziś dzień nie wiadomo, ile ksiqiek Kraszewski

napisał
r

"Dla kultury umysłowej stworzył nie·
wiele I pod tym względem nie
moina I nim iadnego pisana porówny·
wać • pisał o nim historyk Aleksander
Bruckner, • Tytan pracy, wytrwałości nie·
spoiytel przykład (... ) cale iycie tylko o
swoich myślał i pisał, ich widnokręgi roi·
szarzał, a Ideałom olciystym nigdy się
nie spneniewienal".
skończenie

Człowiek,

który dla wielu czytelników był

bożyszczem, wielkim moralnym autorytetem
i doczeka! się tak chwalebnych ocen potomnych, przed 110 laty stanął przed sądem pod

zarzutem szpiegostwa. Jak zaś dowodzi zawartość wyszperanej w do niedawna tajnych
archiwach teczki, u schyłku swego życia rolę
wielkiego pisarza rzeczywiście dzielił z
funkcją - ukrytego pod kryptonimem 8/a
1133 - agenta wywiadu.
Stan literacki Józefa Ignacego Kraszewskiego przypadł na lata niełatwe. Po upadku
Powstania Listopadowego 1830 roku kraj
dotknęły liczne represje. Zlikwidowano polskie uniwersytety w Warszawie i Wilnie (z
trudem - w tzw. Rzeczypospolitej Krakowskiej - wegetował Uniwersytet Jagielloński),
prasa - ostro cenzurowana przez zaborców ·
istniała tylko w postaci szczątkowej, a więk·
szość liczących się pisarzy wyemigrowała.
Jakby ignorując tę sytuację. sam jeden Kraszewski stal się wkrótce ośrodkiem polskiego życia naukowego i kulturalnego. Nie tył·
ko uprawia! wszelkie rodzaje literackie
(m.in. przez wiele lat na scenach cieszyła się
powodzeniem jego kontuszowa komedia
„Miód kasztelański", a do dzisiaj uczymy się
jego wierszowanej bajki „Był sobie dziad i
baba"), ale został historykiem dziejów ojczystych, krytykiem literackim, re·daktorem i
współpracownikiem dziesiątków czasopism.
na czele z ukazującą się w latach 1859-1862
„Gazetą Polską". Zakłada! wydawnictwa i
prowadzi! teatr (pisząc dlań 23 dramaty).
Tłumaczył różne dzieła i prowadził w kilku
językach obszerną - szacowaną na kilkadziesiąt tysięcy listów - korespondencję. Był uta·
Ientowanym malarzem i grafikiem, ilustrował swoje i cudze książki, pozostawiając po
sobie blisko 1800 rysunków i sztychów. Przy
tym grai na fortepianie, komponował, a nawet wydawał drukiem swe walec i polonezy.
Jeśli dodać do tego udział w licznych przedsięwzięciach społecznych, jak choćby powołanej dla szerzenia oświaty narodowej Ma·
cierzy Polskiej, trudno nic podziwiać wprost
tytanicznej energii.
Co jednak zaskakująee, ten niepowtarzalny rozmach twórczy przejawiał

człowiek

Sz acnetni
(1854) czy z powstałym już na wymuszonej
po wybuchu Powstania Styczniowego emigracji w Dreźnie · głośnym utworem „Dziecię Starego Miasta" (1863). Choć w końcu
twórca przyjął paszport obywatela Królestwa
Saskiego, jego dzieła wciąż żywiła narodowa
historia i współczesność.
„Jak od Mickiewicza poezja - napisał w
1867 roku recenzent »Bluszczu« - tak od niego rozpoczyna się powieść społeczno-pol
ska". ,.Co Adam zaczął, Twój geniusz koti·
czy'' - potwierdzi! rangę autora „Starej ba·
śni" rozpoczynającej w 1875 roku cykl 29
powieści historycznych z przeszłości Polski,
sędziwy przyjaciel Mickiewicza - Antoni
Edward Odyniec.
Dzięki uzyskanemu autorytetowi Kraszewski na międzynarodowym forum skutecznie przeciwstawiał się antypolskiej propagandzie, inspirowanej i opłacanej przez ro·
syjskie ambasady. Z tych powodów nieraz
inwigilowany był przez saską, a później
przez pruską policję. Wydawało się jedn_ak,
że tytana pracy nic nie zmoże .
Zainicjowane w 1879 roku obchody 50-lecia działalności literackiej Kraszewskiego
miały zasięg europejski. Opromieniony sła
wą pisarz przyjmuje hołdy od swoich i obcych. Fetowano autora „Starej baśni" w Dreżnie i Krakowie, gdzie z tej okazji zjechało
się kilkanaście tysięcy rodaków. Odebrał
doktoraty honoris causa uniwersytetów kra·
kowskiego i lwowskiego. Godnością swego
mistrza obdarzyła go, działająca we Frankfurcie nad Menem, Wolna Niemiecka Kapituła Nauki, Sztuki i Wszelkiego Kształcenia,
a na członka swego komitetu honorowego
powołał go londyński Międzynarodowy
Kongres Literacki . Wielką Wstęgę Orderu
Corona d'Italia otrzymał pisarz od króla wło
skiego, zaś cesarz austriacki przyznał mu
Krzyż Komandorski Orderu Franciszka Józefa, przyjmując zarazem na audiencji. Wkrótce też w Wiedniu ukazał się w przekładzie na
niemiecki 11-tomowy wybór pism Kraszewskiego...
Jeszcze nie przeminęły echa tych publicznych hołdów, gdy w drezdeńskiej willi pisa·
rza w czerwcu 1883 roku, po raz kolejny na
żądanie władz pruskich, policja saska przeprowadziła drobiazgową rewizję. A wkrótce
jak grom z jasnego nieba wstrząsnęła opin ią
publiczną wiadomość o aresztowaniu sędzi·
wcgo twórcy. Szok by! tym większy, że w
procesie do jakiego doszło w maju 1884 roku
przed Najwyższym Trybunałem Rzeszy w
Lipsku, uchodzącemu za wielki autprytet
moralny pisarzowi postawiono

_Jf!lMAŃ
NA«:J(lATKINA
Z okazji stulecia kina zamieszczamy w cotygodnio·
wych porcjach quiz stu pytań o
tematyce filmowej. Wśród
uczestników quizu , którzy
nadeślą poprawne odpowiedzi.
losujemy nagrodę tygodnia w
postaci filmu na kasecie wideo.

wiedzieli o wszystkich, nic byliby chyba tak
wyrozumiali.
Wielki pisarz, choć zrywy niepodlcgło·
ściowe rodaków oceniał bardzo krytycznie,
po klęsce Austrii i Saksonii, które uległy w
bitwie pod Sadową w J 866 roku, a następnie
po upadku Francji w 1871 roku, dal się ponieść ogarniającym całą polską emigrację nastrojom odwetowym wobec zwycięskich bismarckowskich Prus. W tej atmosferze już w
1873 roku nawiązał tajną współpracę z francuską agencją prasową pozostającą na usłu
gach Ministerstwa Wojny. Jego pośrednika
mi byli: pracownik biura wywiadowczego w
Paryżu · Ildefons Kosilowski i wspomniany
już bibliotekarz - Bronisław Zaleski. Trzy lata później · kiedy zarazem rozpoczął pracę
nad znanym 29-tomowym cyklem powieści
historycznych z dziejów Polski - Kraszewski
wciągnął do siatki wywiadowczej publicysti;
Arnima Adlera, byłego konfidenta policji
pruskiej, a za jego pośrednictwem, kapitana
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Akcja władz pruskich nie była niestety
bezpodstawna. Nawet wśród kolegów po
piórze Kraszewskiego powiadano, że już w
czasie Powstania Styczniowego pragnieniem
pisarza było „ze czterech rogów Europę zapalić, aby wyszła z tego Polska". A choć z
publicystyki swej twórca znany był jako
przeciwnik wszelkich tajnych spisków i na·
rodowych powstań, proces pozbawił wszelkich złudzeń - Kraszewski rzeczywiście zajmował się działalnością wywiadowczą na
szkodę Rzeszy niemieckiej, zdobyte informacje przekazując Francji.
Z ustaleń przed sądem wynikało, że pisarz, wykorzystując swe kontakty, zdobył i
dostarczy! wywiadowi francuskiemu w latach 1876-1881 m.in. instrukcje służbowe
dla pruskich telegrafów polowych . Wyjaśnienia Kraszewskiego, iż zdrady dopuścił
się bezwiednie, z chęci pomocy przyjacielowi znad Sekwany. Bronisławowi Zaleskiemu
- bibliotekarzowi i sekretarzowi Towarzystwa Historyczno-Literackiego - niewiele
osłabiły wymowę aktu oskarżenia. Sąd Rzeszy dopatrzy! się jednak pobudek ideowych
w agenturalnej działalności pisarza i mimo
osobistych nacisków kanclerza Bismarcka
wydał stosunkowo łagodny wyrok - nie ode·
brał twórcy praw honorowych i skazał go na
trzy i pól roku osadzenia w twierdzy, jak ofi·
cera.
Niemiecka policja nie zdobyła wszystkich
dowodów winy. Gdyby sędziowie Rzeszy

mem 8/a 1133, która zachowała się w archiwum francuskiej policji. Okazuje się, że
szpiegowską działal ność Kraszewski podjął
trzy lata wcześniej niż myśleli niemieccy sę
dziowie. I oprócz planów mobilizacyjnych
armii niemieckiej - o co go m.in. oskarżono dostarczy! też Francuzom poprzez kierowaną
przez siebie siatkę wywiadowczą, w której
dominowali polscy emigranci - projekt nowego typu karabinu i co ważniejsze kopię sekretnego porozumienia niemiecko-austriackiego z 1879 roku.
Ku zaskoczeniu otoczenia rozwiną!

Przy czym rzecz charakterystyczna - jak
świadczą już wspomnienia A.B. Brzostowskiego - drezdeńskiego bibliotekarza, zatru-
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w stanie spoczynku - Augusta Hentscha. Tą
do Paryża docierały najróżniejsze tajne
informacje, przede wszystkim o charakterze
wojskowym.
Współpracujący z Kraszewskim Adler
okazał się jednak szantażystą. Zażąda! wyku·
pienia listów pisarza do siebie, w przeciwnym razie groził denuncjacją. Trzykrotnie
twórca sięgał do portfela, ale listów nie
odzyskał. Kiedy przestał płacić, doszło do
zdrady · Adler przekazał korespondencję
pruskiej policji.
Po wchłonięciu Saksonii w 1871 roku
przez Cesarstwo Niemieckie, Kraszewski
niejako automatycznie stal się obywatelem
Rzeszy. W wytoczonym mu przed 11 O laty
procesie odpowiadał więc za zdradę stanu.
- Nienawidzi on Niemiec, ta nienawiść go
pożera - ocenia! niespełna 72-lctniego pi5arza, zasiadającego na lawie oskarżonych,
prokurator Treplin. · Natomiast czuje gorącą
miłość i cześć dla Francuzów.
Oskarżyciel nie zdoła! zebrać jednak
wszystkich dokumentów mogących obciążyć
Kraszewskiego. Dotarli do nich stosunkowo
niedawno polscy historycy wertujący zawartość teczki agenta oznaczonego kryptonidrogą

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

ilmy, ziawis a i nazwis a
• I kasetą wideo (19)
• UII
Prawidłowe

odpowiedzi w
quizie z dn. 1.9: 1. Filmy „Wolne Miasto" i „Westerplatte"
(rola mjr. Henryka Sucharskiego); 2 . Duńczyk, Erik Halling;
3. Kim Novak w „Zawrocie
głowy". Kasetę za trafną odpowiedź wylosowała p. Iwa Kryniewska, 80 - 175 Gdańsk, ul.

Karciarze

dnionego w willi Kraszewskiego. tak niezwykle pracowity pisarz nie był człowiekiem
wiecznie zagrzebanym w rękopisach . Miał
czas na codzienną korespondencję, czytanie,
przyjmowanie gości. spacery, zajmowanie
os Jednego z naJsłyn·
się muzyką czy malarstwem. Rozkład dnia
niejszych antywojenjednak ściśle ustalił.
nych obrazów Otto
Do pisania. co ciekawe, zabiera! się zwyDixa zależał od gry
kle dopiero po wieczornej herbacie, mniej
karcianej. Galeria Neue Nawięcej o wpół do ósmej i pióro odkłada! retionalgalerie w Berlinie,
gularnie o północy, a wyjątkowo godzinę pó·
gdzie Dix mieszkał w 1920
pisarz za kratami
źniej. Wspominał A.B . Brzostowski , dre·
roku, kiedy namalował swe
zdeński bibliotekarz: ,,Zasiadhzy raz do
dziel<, musiała do 15 lipca'
zdumiewająco obfitą twórczość. Osadzobiurka i przygotowawszy zawczasu pewną
ny na czas śledztwa w połowie czerwca 1883 ilość gęsich piór, pisał już bez wytchnienia ,
tdobyć 7 ,7 mln marek, aby
roku w wię:lieniu w Dreźnie, a od lipca w pisał nieustannie, nieoderwanie, z nicdości·
odkupić obraz od prywatnych
berlińskim Moabicie, w ciągu zaledwie siewłaścicieli ~ Nowym Jorku.'
gnioną szybkością . Na wyp'clnienie drob·
demnastu dni napisał dwutomową powieść nym, a wcaJe wyraźnym pismem całej stronit mln marek otrzymano już z
„Psiawiara", w ciągu następnych dziesięciu cy potrzebował nie więcej,jak parę minut''.
darów 1 z funduszów loteryj
dni
po· Tom złożony z sześciu do dziesięciu tynych, a Stowarzyszenie Przy
wieść „Od
sięcy wierszy - zwierzy! się kiedyś autor
jaciól National Gallery uzykolebki do ,,Starej baśni'' wspomnianemu już Michało
skało resztę, organizując . w
mogiły", a
wi Wołowskiemu - piszę zazwyczaj dni dzieberlińskim hotelu Intercontiwreszcie od sięć na kartkach po jednej ich stronie, piszę
nental międzynarodowy tur·
polowy lipca tchem jednym, bylebym miał przewodnią
niej popularnej niemieckiej
do 7 sierp- myśl i typy. Planów żadnych nic robię; zagry w skata.
nia, kiedy czynam, i dalej idzie jakoś samo,
a nigdy na
Obraz D1xa, arcydzieło
zwolniono początku powieści
nie wiem, co się w końcu
go ze wzglę
berltńskiego dadaizmu, zaty- .
stanie z jej bohaterami. Jakoś to tak samo
du na zły plącze się i rozwiązuje.
tulowany ,.Die Skatspiclcr" '
Gdy skończę, odczy·
stan zdrowia tuję
(Grający w skala) jest ostrą
całość. Co mi się nie podoba, to odrzu···t ...
(za wysoką cam,
satyrą antywojenną. Przedsta·
nowe kartki wstawiam i na nich piszę.
kaucją
30
wia on w groteskowej fonnie
Rękopisu poprawiać nie lubię i nie czynię tetys. marek)
trzech grających w karty ofi.
go nigdy ...
do
czasu
Oczywiście w czasie pobytu w magdcbur·
ccrow-inwalidów z pierwszej
rozprawy są
skim
więzieniu, skąd po półtora roku za kauwojny światowej. Dr Dieter
dowej, przecją zwolniono go dla poratowania nadwerę
Honisch, dyrektor Nationaltłumaczył
••• J.
żonego zdrowia, Kraszewski miał dużo
galcrie, od lat stara się o
pięć staromniej komfortowe warunki do uprawiania
odzyskanie arcydzieła ..,Ten
żytnych komedii Plau· twórczości. Mógł jednak pisać, gdyi matera·
obraz ma wielkie znaczenie
' '
łów, książek, a nawet przyborów malarskich
ta .
w historii Niemiec, jest to
dostarczała mu Flora Heinitz, córka sakso11Wyr ok
żarliwe potępienie wojny i
skiego młynarza, zakochana w witalnym
p r zyszło
wartości militarnych. Roztwórcy.
odbywać pi·
paczliwie pragniemy mieć go
Paradoksem
historii
literatury
jest.
że
do
sarzowi w
tutaj w Berlinie".
Magdebur- dzisiaj właściwie nic ustalono, ile książek
Pomysłodawcą turnieju
gu, w tej sa- wyszło spod pióra najpłodniejszego polskiebył przedsiębiorca z Akwigo
pisarza,
choć
to
rekordzista
również
na
mej twierzgranu, Peter Brand, który
dzy do któ· skalę światową. Skrupulatny bibliograf Karol
był niegdyś prLewodniczą
rej po latach, Estreicher dwukrotnie zabierał się do zestacym Międzynarodowego Sto·
w lipcu 1917 wienia tytułów dziel Kraszewskiego . Nie li·
warzyszenia Grających w
trafi Józef cząc rozproszonych po czasopismach korespondencji i kilkudziesięciu tysięcy listów ,
Piłsudski. O
Skata. Przeczyta! ogłoszenie
i le jednak za pierwszym razem wyszło mu, że autor
'Jmieszczonc przez dr. Honi50-letni „Starej baśni" napisał lub wydal osobno 346
~e;ha w JCdneJ z gazet i na·
wówczas dziel w 600 tomach. Za drugim - że 312 w
tychmiast do niego zatelefo·
630
tomach.
Ponoć
wszystkie
te
dzieła
- bez ' nowa!, proponując zorganizokomendant
Legionów , wydawnictw zbiorowych - obejmują _qhoło
w;mie turnieju. Za udział każ
Polskich z 120 tysięcy stron druku. Liczb tych jednak
dy uczestnik musiał zapłacić
trudem zno- do dziś nie sprawdzono. W różnych kumpcn·
2500 marek, z czego 2 tys
sił
swoje diach uchodzących za naukowe podaje się
przeznaczono na fundusz ga·
odosobnie- nawet, że twórczość ta przekroczyła 500 tolerii. W zamian za to każdy
nie, stosun- mów powieści, prac historycznych, szkiców.
dostał reprodukcję obrazu W „Księdze rekordów Guinnessa" czytakowo niewiele
czasu poświęcając na pisanie wspomnień z my: ,,Rekordzistą ery gęsiego pióra był Józef
byty też do wygrania cenne
pola walk, o tyle sterany życiem i rozliczny· Ignacy Kraszewski z Polski ( 1812- 1887),
nagrody m.in. Mercedes
mi chorobami pisarz niemal nie wypuszczał który stworzył ponad 600 tomów powicśei i
klasy C. Do udziału zgłosili
pióra z ręki. ,,Precz z pesymizmem, precz z prac historycznych".
się m.in. tacy słynni gracze,
rozpaczą!" - głosił w swym oświadczeniu
Niestety. proces o szpiegostwo nie przyak burmistrz Berlina Ebeprzesianym do redakcji warszawskiego sporzy! Kraszewskiemu chwały wśród ruda·
rhardr Diepgen, śpiewak Max
„Świtu" w kilka dni po osadzeniu go 26 maja
ków. Część redakcji zerwało z nim współ
Raabe i prezes Daimler·
1884 roku w twierdzy magdeburskiej.
pracę, podobnie było z wydawcami . Działal
Renz. Matthias Klcinert.
I potwierdzając tę deklarację, w ciągu ności wywiadowczej nic umiano jednoznaczPopularny w Niemczech
~erwszych dziesięciu dni w nowym więzie· nie moralnie ocenić, a tym bardziej zakwali(także na Śląsku) skat hest
mu napisał powieść „Awantura". W lipcu fikować ją jako przejaw patriotyzmu. Póbardziej skomplikowaną we·
żnicjsza historia dowiodła zresztą , że trudno
spłodzi! dwutomowe „Rodzeństwo" oraz
rsją gry w karty zwanej
liczyć na Francję,jako orędowniczkę niepodjednotomową powieść „Nad przepa.kią". W
.,Schafkopf" (barania głowa)
ległości Polski. Natomiast sam proces i wię
sierpniu przeszedł atak apopleksji,jednak nie
i datuje się z początków XIX
zienie
rzeczywiście zaważyły na zdrowiu tyna długo wypuści! pióro z ręki. ,,Justka",
wicku. W grze, do której po·
„Król na Nieświeżu", ostatnie sześć powieści tanicznego twórcy.
Co prawda po uzyskaniu urlopu z twiertrzebne są 32 karty, biorą
ze znanego cyklu historycznego, a także dzy magdeburskiej
- mimo rozesłania za nim
udział trzy osoby. przy czym
znaczna część dzieła o zakroju archeologicz- listów gończych - nigdy już tam nie wrócił.
jedna z nich może grać przenym „Starzyzna ...", powstały w Magdebur- Wyjechał do Włoch i Szwajcarii, w której w
ciw dwu pozostałym. Każdy
gu. Obliczenia twórcy ,.Bibliografii poi· końcu postanowi! się osiedlić. Jednak nie
gracz dostaje 10 kart. Dwie
skicj", Karola Estreichera, dowodzą , że w długo dane mu byto cieszyć się wolnością.
pozostają zakryte i operuje ·
J884 - chyba najbardziej dramatycznym roku Śmierć dopadła go w Genewie 19 marc a
sii; nimi nie odw,act1jąc. Te
dla pisarza · osiągnął on najwyższą w życiu 1887 roku, w sam dzień imienin, o którym
właśnie karty nazywane są
przypominały mu liczne listy i depesze od
wydajność, wyrażającą się aż w 5903 stroniskatem
cach druku. Niejeden literat nic napisał tyle wiernych czytelników.
Ewa Morka
przez cale życie!
Jerzy Tomaszkiewicz

.

zarzut szpiegostwa.

drobnej postaci

, bardzo słabego zdrowia. Właściwie
przez całe swe życie pisarz skarżył się na
przeziębienia, dolegliwości żołądkowe, ast·
mę i reumatyzm, bezskutecznie lecząc się w
różnych uzdrowiskach. We wrześniu 1867
roku przejazdem trafił nawet do Sopotu.
„Składa się z miłych miejskich domków
ukrytych w gąszczu drzew · relacjonował pó·
źniej na łamach »Kłosów« - niewielkich,
schludnych, a służących za pomieszkanie go·
ściom kąpielowym. Jest też tu hotel i miejsce
do przechadzki ( ...). Chociaż pora była spóźniona i chłód się już czuć dawał, jeszcześmy tu znaleźli trochę towarzystwa używają
cego już tylko widoku morskich wód i łagod
nych fal".
Z reguły jednak korespondencje Kraszewskiego z jego corocznych kuracji były pełne
narzekań. W listopadzie 1876 roku Adamowi
H. Kirkorowi zwierzał się w liście: .,Pojechałem chory. wróciłem chory. W drodze chorowałem - i tyle". W tymże roku napisał Kra·
szewski „Starą baśń" oraz 15 innych powieści. Daj Boże każdemu tak chorować!
Choć pisarski pośpiech sprawiał, że wiele
utworów miało brulionowy charakter, żadna
z powieści Kraszewskiego nie przechodziła
bez echa, zaś wiele zyskało sobie rangę ówczesnych bestsellerów. Tak było m.in. z powieścią „Poeta i świat" ( 1839), która jeszcze
za życia pisarza doczekała się przetłumacze
nia na siedem języków. ,,Latarnią czarno·
księską" i „Ulaną" (1843), ,,Chatą za wsią''

Prezes
Daimler-Benz
dobry w skacie

Stolema 50/10. Gratulujemy!
Nagrodę można odebrać w
gdańskim Domu Prasy, Targ
Drzewny 3/7, pok. 201 b.
Dziewiętnasty zestaw pytań:
i .Widoczni na fotosie kobieta i mężczyzna spotkali się
przypadkowo na bezludnej plaży. Ich osobiste losy silnie na-

znaczyło piętno wojny. Mimo
dojmującej samotności, nie po-
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FABRYKA DRZWI

trafią nawiązać

nici uczuciowego porozumienia ... O czyj i
o jaki film chodzi? Proszę też

We wtorek 26. Ol) otrztJmacie

Państwo

wraz z 9azetq

KUPON KONKURSOWY

podać pełną obsadę aktorską.

2. Wśród ekranowych wizerunków księży, w światowym
kinie najbardziej upamiętniły
się role kreowane przez: Aldo
Fabrizi w filmie reżyserii Rob erto Rosselliniego, Henry
Fondę u Johna Forda, Claude'a
Laydu u Roberta Bressona,
Francisco Rabala u Luisa Bunuela oraz Jerzego Radziwiło
wicza u Stanisława Róż.ewicza.
Proszę podać tytuły tych pięciu
filmów.
3. Film pt. ,,Koyaanisqatsi"
to (a) filmowa saga indiańska,
(b) wizjonerska impresja obrazująca kierunek rozwoju
współczesnej cywilizacji, czy
(c) ballada na motywach folkloru aborygenów?
Odpowiedzi na kartce pocztowej, z naklejonym znacz·
kiem graficznym wyciętym z
nagłówka rubryki, należy
nadesłać w terminie do 2 i-'aŻ·
dziemika pod adresem „Dziennika Bałtyckie g o'' - 80-886
Gdańsk, skrytka pocztowa nr
419, z dopiskiem: ,,Sto na sto".
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Fina.I konkursu odbędzie się podczas trwa.ma. Targów HOUSEBUILDING'95
w Gdańsku . Zapraszamy do odwiedzenia. naszego stoiska nr 55 w hali 1,
w dniach 27. 09·01 10 95r.

• Bogata oferta drzwi płycinowych , tłoczonych pełnych i
przeszklonych do mieszkań, domów i biur. surowiec: drewno i
materiał drewnopochodny· MDF.
• Pełna gama wymiarów od "60" do "90" w czterech kolorach w
jednej najniższej cenie.
• Ościeżnice MDF na każd ą grubość muru .
• Skrzydła drzwiowe przylgowe pasujące do typowych ościeżnic
metalowych.
• Drzwi techniczne o atestowanej izolacji akustycznej do hoteli,
biur, domów wczasowych, pensjonatów i szpitali.
• Drzwi zewnętrzne z blachy stalowej tłoczonej .

--

• Możliwość realizacji nietypowych zamówie ń pod względem
wymiarów, kolorów i akcesoriów.
• Udzielamy 3·1etniej gwarancji na konstrukcję drzwi.

J Piątek
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16

20

6.00 Kawa czy herbata
·7 .45 V. I. P. - rozmowa Jedynki
8.00 „Moda na sukces" /128/ - serial
8.30 Mój program na antenie
9.00 Wiadomości
9.10 Mamai ja
9 .25 Domowe przedszkole
IO.OO ,,Star Trek - następne pokolenie" [12/26] - serial USA
10.50 Muzyczna Jedynka
I! .OO Od niemowlaka do przedszkolaka
11.15 Zrób to razem z nami - Sukienka
11.30 Pod kreską, czyli jak żyć za ...
11 .50 Ocalić od zapomnienia - Pamięci Oskara Sosnowskiego
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.15 Magazyn Notowań - Podziemne
pomarańcze - Czy warto sadzić
topinambur
12.45 Ach, cóż wyprawia z nami ten
szalony kapitalizm
13.00 Szkoła niejedno ma imię
13 .05 Jeśli nie Oxford, to co '?
13.30 Asertywność - krótkie przypomnienie
13.55 Każdy ma prawo. mieć
14.15 Kto ty jesteś? Jacy jesteśmy?
14.35 Ach, cóż z nami wyprawia ten
szalony kapitalizm ?
15 .OO Muzyczna Jedynka
15.30 „Moda na sukces" /128! - serial

7 .OO Panorama
7 .10 Sport telegram
7 .20 Poranny magazyn „Dwójki"
w tym : Gość poranny ,
Dziennik krajowy
7.50 Akademia zdrowia „Dwójki" - pogram sportowo - rekreacyjny [audiotele: O 70055666]
8.00 Panorama
8.10 Dzie1\ dobry. tu Gdańsk
8.30 „Pełna chata" [9/56] - serial
prod. USA
9.00 Transmisja obrad Sejmu - w
przerwie obrad ok. 13. OO
Panorama
14.55 Powitanie
15.00 „Szaleństwo koszykówki"
117/ - ,.Wariaci pilnie poszukiwani"
serial
animowany dla dzieci
produkcji USA
15.20 Akademia zdrowia Dwójki program sportowo - rekreacyjny /powt. I [ audiotele: O 70055666]
15.30 Bik Cyc - Golonka, flaki i
inne przysmaki

TV

TV

3

POLONIA

7.55 Program dnia
8.00 Panorama
8 .I O Dzień dobry, tu Gdańsk
8 .30 Trójmiejski serwis inform.
8.40 Studio „Trójki''
8.50 Co mnie gryzie? (powt.)
9.10 Radź sobie sam (powt.)
9.25 Program o zdrowiu (powt.) Rclacja z XXV Zjazdu Polskicgo Towarzystwa Urologicznego
9 .35 Sport w „Trójce" (powt.)
10.10 Damskie glosy (powt.)
10.35 ,.Miód i pszczoły" (75) „Miodowa mama" - serial
(powt.)
11.00 „Przygody kota Feliksa"
(12) - (powt.)
11.25 Blues Brothers Live ( 1) koncert zespołu (powt.)
12.00 „Cristal" (274) - serial
(powt.)
12.35 Kangurek Hip Hop „Borsuk''
12.40 „Niebezpieczny kryzys" komedia sensacyjna (powt.)
14.15 45 minut - mag. mlodzieżowy
15.00 Panorama
15.10 Teatrzyk Win Gin Pom
(1!13) - serial kukielkowoanim.
15.35 „Prawdziwe potwory" 4/13
- serial anim.
,

POL ,.-

SKY

7.00 Panorama
7.10 Program dnia
7 .15 ,,Za metą" - program sportowy (powt. )
8.05 ,,Jan Józef Lipski" - film dokumentalny (powt.)
8.50 „Dziennik TV" - program
satyryczny Jacka Fedorowicza (powt. )
9.00 Wiadomości
9.10 Program dnia
9 .15 „Plecak pełen przygód" odc.
9 - serial dla dzieci (powt.)
9.45 „Auto - Moto - Klub" - magazyn sportów motorowych
(powt. )
10.00 „Pogranicze w ogniu" odc.
24 fostJ - serial TVP (powt.)
(napisy w jęz. angielskim)
11.00 BIOGRAFIE: ,,Być w cieniu Mościcki"-filmdok.(powt.)

12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 Przegląd publicystyczny
(powt. )
13.15 Magazyn katolicki (powt. )
13.40 STUDIO KONT AKT (powt.)
14.25 Rozmowa dnia
14.55 „Diariusz" - mag. rządowy
15.05 Powitanie, program dnia
15.10 ,,Zaproszenie na Rue Surcouf' - film dok.
15.50 Zaproszenie

·5.00
6.30
7 .OO
8.45
8.55
9.00
9.30
10.30
11 .00
11.30
12.00
12.30

8.00
8.30
8.40
9.00

Rebusy
Klub Lady Fitness
Grand Prix, odc. 3
AUDIOGRA!MY - tel. 0700-71-701
9.30 „Webster",odc.45/52
10.00 „Tequila i Bonetti ", odc .

Film fabularny
Sky studio - powt.
Film fabularny
Powitanie
Zapowiedź programu
Bajka
Prawo, polityka, pieniądze - powt.
Bajka
Sky top - przeboje disco
Bajka
Sky studio
IHAA! - program mło

Kochańczyka
się razem

z nami -

16.05 Studio Sport - M E w skokach przez przeszkody
16.25 Historia polskiego videoclipu
I 3 - ose I - Wspólczesność
17 .OO 30 ton - lista, lista, lista przebojów
17.30 „Beztroskie dni" [18] - serial
18.00 Panorama
18.10 PANORAMA
18.30 Punkt - temat dnia
18.40. EOL- mag. telewizyjny
18.55 „Co jest grane?"
19.05 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19 .35 Co jest grane'? - pr. dla dzieci

16.00 „Miód i pszczoły" (76)
16.25 Poradnik weekendowy
17 .OO Teleexpress
17.20 „Cristal" (275) - serial
17.55 Co, gdzie, kiedy w Trójmieście
18 .10 Panorama
18.30 Punkt - temat dnia
18.40 EOL - magazyn telewizyjny
18.55 „Co jest grane?"
19 .OO Koncert akustyczny - Stevie Ray
19.30 Zwycięstwa na morzu (Il
wojna światowa) - serial
dokumentalny (odc. 10)

16.10 Przeżyjmy to jeszcze raz
Opolu cz.l
16. 30 „Gra" - teleturniej
17 .OO Teleexpress
17 .15 „Ciuchcia" - pr. dla dzieci
18.00 „Trzy misie" - serial anim.
18.30 „Spółka rodzinna" odc. 3 /19/
(napisy w jęz. angielskim).
19.00 „Uwięziona flotylla" - film
19 .20 Dobranocka
19.30 Wiadomości
19.55 Radio Powstańcze „Błyska
wica" (53) - 22 września 1944

16.00 W kręgu rodziny - premiera
17.00 Bajka
17.30 Sky express - serwis in formacyjny
I 8.00 Gwiazdy muzyki country
18.30 Bajka
18 .50 Zapowiedż program u
19 .OO Film fabularny

8.30 Zapowiedzi programowe
9.00 ,,Legendy świata", odc. 7
10.00 „Capital City"
11 .OO ,,Za wszelką cenę"
11.30 Music Box
12.00 Magazyn południowy
12.30 Studio TYT
13.00 „Moim zdaniem"
1 6 .OO Koncert życzeń
17.00 „Legendy świata" - odc. 8
17.45 Studio TYT
18 .15 ,,Za wszelką cenę"
18.45 „Capital City"
19 .45 „Obcy" - film fab. USA
21.30 Informator
22.00 Snakes music zaprasza
22.15 „Nie jedzcie stokrotek" film fab. USA
0.10 Program na dzień następny
O.20 Koncert życzeń
I .20-3.20 ,.Frotic night"

20.10 Sto na sto, czyli sto filmów na .
stulecie kina „ Wściekły byk" film fab. prod. USA /1980 r, 124
min./ reż. Martin Scorsese, wyk.
Robert De Niro, Cathy Mariarty
, Joe Pesci [emisja z teletekstem]
22.20 Puls dnia
22.35 WC kwadrans
22.50 MdM
23.15 Wiadomości
23.30 Bliskie spotkania - Agnieszka
Holland
23.50 „Bądź człowiekiem, Towarzy szu" /9/ - ,,Beczka"
O.OO „Butny Benny" - dramat spoi.
- polit, prod. irlandzkiej /1993
r, 79 min./ reż. Joe Comerford, wyk. Alan Dvlin, Mare
O„ Shea, Frances Tomelty
1.20-1.35 Goniec /powt. I

20.00 Studio sport M Ew skokach

przeszkody
I 20.50 przez
Sport telegram
Panorama
I 21.00
21.30 Halo weekend
21.35 KOC - Komiczny odcinek
cykliczny
22.00 Studio sport - kronika Motocyklowych M Ś Enduro
22.25 „Jesse" - film fab. prod.
USA /1988 r, 94 min. f reż.
Glenn Jordan, wyk. Lee Remi ck, Scott Wilson, Richard Marcus
O.OO Panorama
0.05 „Warszawska Jesień" - II relacja z 38 Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej
0.30 Big Cyc - pr. muzyczny
1.10 Zakończen ie programu

20.00 „Lekarze" (9) - ,,Następ
stwa" - serial fab. prod .
ang. 1994, reż. Michael O .
Scott
21.00 Ring - program Magdy Żu
rowskiej
21.50 Panorama
22.00 Policjanci z dzielnicy - magazyn
22.20 Serial filmowy: ,,Układ
krążenia" - odc. 2 „Obwiniony"
23.45 Eurotourism - Gdańsk, Elbląg, Olsztyn
O.OO Zako1\czenie programu

DSF
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20.00 Pod Egidą Kabaretu
20.30 „Płyń dtwięczny glosie. " pieśni Stanisława Moniuszki
śpiewa Irena Santor
21.00 Panorama
21.30 „Polskie drogi" odc. 2 /1 lf „Obywatele GG" - serial TVP
(napisy w jęz . angielskim)
22.55 Program na sobotę
23.00 „Altemativi"
23.30 KINO NOCĄ: ,.Czas dojrzewania" - film fab. prod .polskiej. reż. Mieczysław Waś
kowski, wyk. Maria Probosz, Jan Jurewicz, Leonard
Andrzejewski, Arkadiusz
Bazak i inni 93 min.
1.10 Z archiwum rozrywki - Z
kabaretu „Szpak" (2)
2.05 Zakończenie programu

20.40 Sky express - serwis informacyjny
20 .45 Gwiazdy muzyki country
21.20 Film fabularny
23.10 Film fabularny
0 .40 N a krańcach sw1ata program podróżniczy M.

EUROSPORT

Kochańczyka

I.IO Sky express - serwis informacyjny - wydarzenia
dnia
1.20 Sky disco

DISCOVERY

I

Serial sf. Oficerowie Floty podejrzewają
spisek wśród najwyższych dowódców. O swoich przypuszczeniach informują kpaitana Pi carda, który
wszczyna śledztwo . W czasie dochodzenia wykrywa
przywódcę buntowników.

Sto na sto, czyli sto filmów na stulecie kina
Wściekły

byk

TVPI ,,
g. 20.10 Czarno-biały

film biograficzny o

karierze i
I wielkiej
upadku Jake'a La Matty, zawodowego boksera wagi średniej . championa z 1949 roku, syna
włoskich emigrantów z
nowojorskiego Bronxu.
Scenariusz powstał na
podstawie książki „Jake La Motta", będącej
zapisem
własnych

1 wspomnień pięściar
skiego mistrza świata ,
który w latach 40 . i na
początku 50. należał do najsłynniejszych sportowców
za oceanem. Dramatyczną historię życia La Motty przeniósł na duży ekran Martin Scorsese (na zdjęciu), który
tytułową rolę powierzył Robertowi de Niro.

I
·I

f#)

Bliskie spotkania
TVP I
g. 23.30

ł(I

Gościem programuAlicji Resich-Modlińskicj będzie tym razem Agnieszka Holland .
Dopiero co przybyła z festiwalu w San Sebastian,
na którym pokazywany
był jej ostatni film „Cał 
kowite zaćmienie".

MTV
---~-~--~----

Butny Benny
' lVPł '

6.00
6.45
7.45
8.10
9.50
10.40
11.30
12.20
14.00
14.40
15 .35
16.00
17.30
18.20
19 .IO
20.00
21.50

22.45
23.35
0.20
1.10
3.00

„Jolanda" - telenowela
„Posterunek przy Hill Street"
Teleshop
Filmy animowane
„McGyver" - serial
„Maria" - serial
„Posterunek przy Hill Street"
Filmy animowane
„McGyver" - serial USA
„Maria" - serial
Teleshop
Filmy animowane
„McGyver" - serial
„Maria" - serial
„Posterunek przy Hill Street"
„Pani do towarzystwa", reż. Steven Hillard Stern - dramat USA
„Książę w Nowym Jorku", reż.
John Landis, wyst. Eddie Murphy, Arsenio Hall, James Earl
Ines, komedia USA, 1988
Świat sportu
Sport
„Posterunek przy Hill Street"
„Pani do towarzystwa" - dramat
,,Książę w Nowym Jorku" - komedia, USA

RTL

2
6.45 - 10.05 Blok programów dla
dzieci:
10.05 „Cudowne lata" - serial (powt.)
10.30 „Proszę o uśmiech" - show (powt.)
Il.OO „Absolute Strangers" (,,Zwischen Leben und Tod") - dramat, USA 1991 (powt.)
12.40-1 7. 15 Blok programów dla
dzieci:
1625 Vampy
16.30 „Nastolatki z Beverly Hills"
16.45 Vampy
16.50 ,Jeździec srebrnej szabli"
17.15 „California Highschoo!" - serial
17 .40 „Jump Street 21" - serial
18.30 „Cudowne lata" - serial
19.00 „Benny Hill'' - show
19.25 „Proszę o uśmiech'' - show
20.00 Wiadomości
20.15 „Trujący bluszcz" - komedia,
USA 1985. reż. Larry Elikann,
wyst.: Michael J. Fox , Nancy
McKeon. Robert Klein. Caren
Kay.e i in . (105 min) W czasie
obozu letniego grupa chłopców
nie jest zainteresowana sportowymi atrakcjami tylko płcią
przeciwną .. .
22.00 „W krzywym zwierciadle - Menażeria" - komedia, USA 1978,
reż. John Landis, wyst.: John
Belushi, Tim Matheson, John
Vernon, Thomas Hulcc i in .
(101 min) W jednej z prywatnych szkól dwie rywalizujące ze
sobą grupy studenckie wprowadzają niesamowity chaos ...
23.55 „Beavis i Butt-Head" - serial
020 „Na żywo" - serial
0.45 „Dream On" - serial
1.15 „David Letterman" - show
2.05 Wi adomości

9.()()
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
17.30
18.00
19.00
19.15
19.30
20.15

,,Cannon" - serial
„Wyspa marzeń" - serial
„Halo, wujku doktorze!" (powt.)
„Statek miłości"; serial
„Falcon Crest" - serial
„Cagney & Lacey" - serial
„Star Trek" - serial
„Słoneczny patrol" - serial
(s) ,,Zaryzykuj!" - teleturniej
Magazyn regionalny
„Idź na całość!" - teleturniej
Wiadomości

Sport w SAT 1
„Kolo fortuny" - teleturniej
„Zaklęta w sokola" - film
fantastyczny, USA 1984, reż.
Richard Donner (116 min)
22.30 Sport w SAT I: piłka nożna
2320 „Mobilhome Girls" - szwajc.-fr.
film erotyczny, 1985 (69 min)
0.30 „Darker Than Amber"- film
kryminalny, USA 1969, reż .
Robert Clouse (93 min) Travis McGee ratuje przed utonięciem młodą dziewczynę.
zepchniętą do wody przez
nieznanych mężczyzn ...

_ _ RTL
8.05 (s) ,,Historia Springfieldów"
- serial
9.05 (s) ,,Santa Barbara" - serial
10.00 „Moda na sukces" - serial
10.30 (s) ,.Czas tęsknoty" - serial
11.00 „Właściwa cena" - show
1130 „Pojedynek rodzinny" - teleturniej
12.00 „Punkt 12" - mag.inform.
1230 ,.Złote dziewczyny" - serial
13.00 ,,Morderstwo to jej hobby" serial
14.00 (s) ,.BĄrbel SchĄfer": ,Jestem dumny z mojego brzucha" - talkshow
15.00 (s) ..Ilona Christen'': ,,Kobiety w kolejce do opieki spolecznej" - talkshow
16.00 (s) •.Hans Meiser": ,.Monogamia - prawdziwa miłość
czy szale1\stwo" - talkshow
17.00 (s) ,,Jeopardy!" - teleturniej
17 30 (s) ,,Między nami'' - serial
18.00 „Niezwykle mila rodzinka" serial (powt.)
18.30 ,.Exclusiv" - magazyn
18.45 Wiadomości
19.10 „Explosiv" - magazyn
19.40 (s) ,,Dobre czasy, zie czasy"
20.15 (s) ,,Male gwiazdy z playbacku" - show
21.15 „Columbo and the Murder of
a Rock Star" - film kryminalny , USA 1991, reż. Alan
J. Lev i (91 min) Porucznik
Colombo ma udowodnić winę znanemu adwokato wi
podejrzanemu o zamordowanie przyjaciółki ...
23.10 (s) ,,Nocny show RTL''
0.00 Wiadomości
0.30 „Zdrówko" - serial
1.00 „Niezwykle miła rodzinka''
125 „Złote dziewczyny" - serial

630 „Magie Sports" (powt.): Base-

ball - Major League NBA mecz gwiazd w Kolonii
8.30 „Power Play" (powt.)
9.00 Tenis: Magazyn ATP
930 Golf: English Open WPGET
(powt.)
10.30 Sporty motorowe: Magazyn
oldtimerów (powt.)
11.30 Jeździectwo: ME w skokach
w Szwajcarii (na żywo)
14.30 „Futbol Mundial" (powt.)
14.55 Jeździectwo: ME w skokach
w Szwajcarii (na żywo)
17.45 Gimnastyka artystyczna: MŚ
w Wiedniu (na żywo)
22.00 Wrestling WCW
22.55 Wiadomości sportowe
23.00 Piłka nożna: Bundesliga - 7
kolejka (najważniejsze wydarzenia)
23.45 Magazy n sportów motorowych
0.45 Piłka nożna : Bundesliga - 7
kolejka (powt.)
130 Wrestling WCW (powt.)
225 Zakończenie programu

PRO
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830 Tenis: Magazyn ATP
9.00 „Eurofun" - magazyn
9.30 Surfing
10.00 Narty wodne
11.00 Rajdy terenowe: ME w Lyngas!Norwegia
12.00 Informator Motorowy
13 .OO Formula I: Grand Prix Portugal ii w Estoril - 1 trening
(na żywo)
14.00 Mag. sportów motorowych
1430 Tenis: ,.Championship of
Champions" - turniej halowy
w Bazyl~ (na żywo)
15.30 Kolarstwo: Vuelta Espana
(na żywo)
16.30 Tenis: ,,Championship of
Champions" (na żywo)
1830 Formula I
1930 Wiadomości sportowe
20.00 Tenis
20.30 Tenis: .,Championsh ip of
Champions" (na żywo)
22.00 Formula 1
23.00 Wrestling:
O.OO „Przygoda"
I.OO Wiadomości sportowe

17.00 Ku gwiazdom: Ziemia widziana z kosmosu - serial
dok.
18.00 Ku gwiazdom: Saturn,
Uran, Neptun - serial dok.
19.00 Krucjata przyszłości : Poza
granice systemu - serial
dok.
19.35 Poza rok 2000 - magazyn
popularnonaukowy
20.30 Ku gwiazdom: NASA w
poszukiwaniu pozaziemskich cywilizacji -serial
dok .
21 .30 Rafa koralowa: Na krańcu
świata - serial przyrodn.
22.00 Tajemnice kręgów na polach.uprawnych - film
dok.
23.30 Encyklopedia Gal ac tica:
Uran, Neptun, Pluton serial dok.
O.OO Chiny: Odejście od komunizmu - serial dok.

TNT

TV

6.00-20.00CARTOON
6.25 -8.10 Seriale animowane:
NETWORK - seriale animowane
8.10 „Waltonowie" - serial
16.30 Wieczór z Bugsem i Daffy (A)
9.10 „Alf' - serial (powt .)
16.45
„Premiery
kreskówek"
9.40 „Roseanne" - serial (powt.)
(AfF/SfH)
10.05 „Carry on Camping" - kome17 .OO „Dwa niemądre psiaki"
dia. W. Bryt. 1969, reż . Gerald
(AfF!H)
Thomas (88 min)
17 30 ,,Maty Dracula" (A)
12.00 „Hart to Hart" - serial
18.00 „Gdzie jesteś, Scooby-Doo?"
13.00 „Detektyw Remington Steele"
(NF!H)
- serial
18.30 „Maska" (A)
14.00 „Arabella Kiesbauer" - tal19.00 „Tom i Jerry" (A)
kshow
1930 „Między nami, Jaskiniowca15.05 „Domek na prerii" - serial
mi" (A!F/S/H)
16.05 -17 .55 Seriale animowane:
20.00 Wieczór TNT: ,,Niech się
17 .55 ,,Pod jednym dachem" - serial
śmieją": ,,Where Were You
1825 „Alf' - serial
When the Lights Went Out?"
19.00 „Roseanne" - serial
- komedia, USA 1968, reż.
1930 „taff' - magazyn informacyjny
Hy Averback, wyst.: Dorris
19.55 Wiadomości
Day, Robert Morse, Terry20.15 „Uzbrojeni i niebezpieczni" Thomas , Steve Allen i in.
komedia sensacyjna, USA
(94 min) Akcja filmu dzieje
1986, reż. Mark L. Lester, (87
się podczas słynnej przerwy
min) Dwóch przyjaciół pracuw dostawie prądu do Nowejących w firmie ochroniarskiej
go Jorku w listopadzie 1965
dochodzi do wniosku , że kraroku ...(A/F/S/Fin/H!Hol)
dzieże mają miejsce tylko w 22.00 Wieczór TNT: ..Czynnik akobiektach przez nich strzeżocji": .,Men of the Fighting
nych ...
Lady" - film wojenny, USA
22.00 „Dzika Orchidea 2 - Smutna
1954, reż. Andrew Marlon,
o powieść O Blue" - dramat,
wyst.: Van Johnson, Keenan
USA, reż. Zlilman King, (103
Wynn, Walter Pidgeon, Loumin) Po śmierci ojca siedemnais Calhern i in. (83 min) Ży
stoletnia Blue zostaje zatrudniocie marynarzy lotniskowca
na przez Madame Eile w jej lupodczas wojny koreań 
ksusowym domu publicznym ...
skiej ...(A!F/S/H)
O.OO ,.Zapach kobiety" _ wioski
O.OO Z cyklu: ,,Sobotni western":
film obyczajowy , 1974, reż .
..Deaf Smith and Johnny Ears"
Dino Risi (97 min) Miody ad- western, Wiochy 1973, reż.
iutant otrzymuje rozkaz towaPaolo Cavara (91 min) (A/H)
rzyszcnia niewidomemu ofice1.35 Z cyklu: .,Klasyczne kino
francuskie": .,Arsene Lupin,
rowi w podróży do Neapolu ...
1.45 Wiadomości
Detective'' - francuski film
1.55 „Grzechy miłości" (powt.)
kryminalny, 1937
,

wersje językowe: (A) - angielska, (Fin) - fińska, (F) - francuska. (H) - hiszpańska, (N) - norweska. (5) - szwedzka, (Hol) - holenderska

835
9.15
10.15
10.45
11.45

.5

„Bibi i jej przyjaciele"
„Nauka 5" - magazyn
Fa, si, la - śpiewajcie - quiz
,,Nie trzeba marzyć" (powt.)
Aktua lności szwajcarskie
(powt.)
12.40 Pogoda dla pięciu kontynentów
12.45 Dziennik France 3
13.05 „Światła Paryża" (powt.)
13.30 „Debata
telewizyj na"
(powt.)
15.05 Magazyn szwajcarski
1530 „Dom Deschenes" - serial
(powt.)
16.00 Dziennik TYS
16.15 „Maida" - marokański magazyn kulinarny
1630 „Bibi i jej przyjaciele" - magazyn dla dzieci (powt.)
17.15 „Szansa dla piosenek"
17 .45 „Pytania dla mistrza" - gra
18.15 „Wizje Ameryki" - reportaże i wywiady
18.30 Dziennik TV5
19.00 ,.Światła Paryża" - aktualności
19 .25 Pogoda dla pięciu kontynentów
1930 Dziennik belgijski
20.00 „Montagne" - magazyn górski
20.30 „Evasion" _ magazyn turystyczny
21.00 „W imieniu prawa" _ magazyn prawniczy
21.55 „Pogoda dla pięciu kantynentów"
22.00 Dziennik France 2
22.40 „Taratata"
23.50 „środek nocy'' - magazyn
kulturalny
030 Dziennik Soir 3
I.OO Powtórzenia programów:
1.00 ,.Wizje Ameryki"
1.15 „Debata telewizyjna"
2.50 Magazyn szwajcarski

7 30 ,.Zgrzyt" (Eric Nies)
8.00 „3 From I"
8.15 Hity na śniadanie (Eden)
9.00 „Maria przedstawia"
12.00 „Soul w MTV"
13.00 „Przeboje" (Ingo Schmoll)
14.00 „Muzyczny non stop"
15.00 „3 From I"
15.15 „Muzyczny non stop"
16.00 „CincMatic" - nowości filmowe (Davina)
16.15 „Popołudnie z Enrico"
17.00 Wiadomości
17.15 „Popołudnie z Enrico"
1730 „Za~zwoń do !'1Tv::_cEden)
18.00 „Prawdziwy sw1at . .,Londyn" - serial
18.30 „Popołudnie z Enrico"
19.00 „Michael -~~ekson zn:iienia
bieg h1stom - reportaz
21.00 „Najbardi.iej poszukiwane"
2230 „Beavis i Butt-Head" - serial
23.00 Wiadomości
23.15 „CineMatic"
2330 „Głowa" - serial komediowy
O.OO „Partyzone" (Simone)
2.00 Noc z teledyskami

9.0.00 W niewielkiej
" szkole usytuowanej w pobliżu granicy oddzielającej
Irlandię Północną od Republik i Irlandzkiej zostają
,j znalcz_ione zwłoki policyj' )! nego rnformatora. PodeJrzenie pada natychmiast na
dyrektorkę szkoły, prote,, siantkę. oraz na Manleya.
, byłego ksi ędza misjonarza.
W kręgu ewentualnyc h
_Jjj sprawców znajduje się tak~ że Benny. 17-letni chłopak
mający j uż na sumieniu
różne przewinienia. Do tropienia irlandzkich „terrorystów"
włącza si<; zarówno policja.jak i brytyjska annia ...
Ze względu na dość brutalne sceny film adresowany tylko
do widzów dorosłych.
1
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NBC -SUPER
CHANNEL
9.00 Supersklep
IO.OO ,.Europejskie kolo fortuny"
14.00 „Amerykańskie kolo fortuny" - magazyn finansowy
17 30 .,Wieczorem o biznesie" magazyn
18.00 Wiadomości ITN
1830 „Dwudziesty wiek" - serial
dokumentalny (Hol/N)
19.30 „Najpiękniejsze domy świata" - serial dok. (Hol/N)
iir
20.00 Studio sport: tenis - półfinał
Pucharu Davisa
23.30 Studio sport: zawody lekkoatletyczne
O.OO „Wieczorem o biznesie" magazyn
020 Informacje giełdowe
030 Wiadomości NBC
1.00 Studio sport: baseball - Major League
4.30 „Rytmy bluesa'' - magazyn
muzyczny (Hol!N)

g.22.25, F ilm opowiada o prawd ziwych
wyda rzeniach. Akcja
rozgrywa się w niewielkim miasteczku Meredith położonym na odIudnych terenach Kalifornii. Mies:,;kańcy boryl kają się z wieloma prof
blemami. Ich największą
boląc zką jest brak wła
ściwej opieki lekarskiej.
W miejscowym gabinecie dr Adamsa pacjenci
przyjmowani są przez
lekarza zaledwie raz w
tygodniu . Bywa, że z
powodu zlej pogody
przylatujący helikopterem z odległego miasta doktor nie
pojawia się miesiącami. Jedyną osobą. która może u dzielić
wówczas pomocy chorym jest pielęgniarka Jesse Maloney
(Lec Rcmick) .

PTK
17.1 5
17.30
18.00
18.30
19.15
19.40
20.00
20.00
21.45
22.00
22.15
23.55
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Tylko dla dam
Plus Minus
4x4 - mag. motoryzacyjny
Sztuka sprawiedliwości
Magazyn sportowy
Pamiętnik nastolatki
Kostka szczęścia
AUDIOGRA!MY - tel. 0700-71-701
15.30 „Ritchie Rich", odc. 17
16.00 Informacje
16.15 Kuba zaprasza
16.45 „Sekrety", odc. 60
17.15 „Van Dyke Show", odc. 4/9
17 .40 Kostka szczęścia
17 .45 Rebusy
18.15 Przygody Leon
18.45 Informacje
18.55 „Statek miłości", odc. 52
19.55 informacje
20.05 „Strażnik Teksasu", odc .
30/44 - serial sensacyjny
21.00 „Na celowniku", odc. 3/21
21.55 Kostka szczęścia
22.00 Informacje
22.15 Biznes tydzień
22.30 „Wtajemniczenie Sary", reż .
Robert Day. Pełna magii i
tajemniczości opowieść rozgrywająca się w college'u.
Praktyki spirytystyczne prowadzą do tego, że jeden z
bohaterów znajd uje się pod
urokiem wiedźmy .
O.IO - I .IO Playboy

Yk•'~'\i.-':«..:;.;:,:;:;::.y../~~::.:.:;:,~;:.,,~m,;y.-,c,:.~:;..,<<.:;<;z...;.::::::w,,..-...;.:,..;:..;,;.:.::>.,,:;v;.,:,,~.;.,*"·'-·'•,,.~{~,c,o::;:;:;.::.._,;,-;.:..:,;,.~,,.;:..,,;.;.>.;:=.:;~:.,,~~Łk;.;.,,,,,::.:.i-t•,<~i:?.:,-:;,:::;;i.%,%k~?,*•,..·:~.·.!,:~<t••*<,.,~O,:»•::<k~~,>.,:,:,ó~~.~l~~#c:m%•$.W<:.. @$&:<W<~t,:.,Wffi~~>vv:i~;,~~;,~~W~:~····

16.00 Dla młodych widzów Rock raport
16.25 Dla dzieci Ciuchcia
16.50 Kalendarium XX wieku
17 .OO Teleexpress
17 .20 Tata, a Marcin powiedział
17.30 Goniec - tygodnik kulturalny
17.45 Test - magazyn konsumenta
18.05 Randka w ciemno
18.50 Zulu Gula Miedziana 13 - program satyryczny Tadeusza Rossa
19.00 Wieczorynka „Mordziaki"
19.30 Wiadomości

Star Trek· następne pokolenie (12)

11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
14.30
15 .OO
15.05

dzieżowy

G

1

1/13

13.00 Gwiazdy muzyki country
14.00 Sky top - przeboje Sky
Orunia
15.00 Na kra1\cach świata program podróżnicy M .
15.30 Baw
quiz

PROPONUJEMY

S AT

ORUNIA

Program lokalny
„Biurowe życie" - serial
BET w PTK2 - muzyka
„Maria" - telenowela
Kreskówki
Zapowiedzi
BET w PTK2 - muzyka
CIA - Kryptonim Alexa I sensacja, USA. reż . Joseph
Merhi
Zapowiedzi
Program lokalny
„Zetknięcie" - dramat psychologiczny, reż. Daniel
Aurousseau
BET w PTK2 - muzyka

r..- O tym programie szerzej w piątkowym dodatku TELEDIIENNIK

Film fantastyczny. Wyst.: Rutger Hauer (na
Michelle Pfeiffer, Matthew Broderick, Leo McKem i in. (116 min) Okrutny Biskup rzuca klątwę na dwo• je młodych. zakochanych ludzi. którzy zmieniają się nocą
w sokola i wilka ...
zdj ęciu) .

Opracowanie: Bożena Kamińska
Zdjęcia: KAPA

oraz Prasowa Agencja Telewizyjna

Redakcia nie odpowiada 1a zmiany programu

KULTURĄ _ _ _ _ _-:----_ _ _ _ _ _ _
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,,Batman"

A

GDAŃSK, Neptun ul. Długa: Bat-

man Forever, USA, 12 I., g. IO,
12.30, 15, 17.30, 20
Kameralne, ul. Długa: Francuski
pocałunek, USA, 151., g. 14, 16, 18,
20
Helikon, ul. Długa: Kika, hiszp., 18
I., g. 16, 18, 20
żak, Wały Jagiellońskie: Nikita, fr.,
15 I., g. 17 .45; Urodzeni mordercy,
USA, 181., g. 20
Znicz, (ul. Szymanowskiego): Casper. USA, bo., dubbing, g. 16.30;
Ksiądz, W. Brytania, 18 l., g. 19, 21
Zawisza (ul. Słowackiego 3):
Brzdąc w opalach, bo., USA, g.
I5.30; Płytki grób, USA. 15 I., g
16.45; Leon zawodowiec, USA, 15
I., g. 18.15; Pulp f'iction. USA, 18
l.,g. 20
Bajka, ul. Jaśkowa Dolina: Śpiąca
królewna, USA, bo., dubbing, g. 15;
Braveheart - Waleczne serce, USA ,
15 l.,g. 16.30, 19.45
SOPOT, Bałtyk, ul. Boh. Monte
Cassino 30: W paszczy szaleństwa,
USA, 15 I., g. 15 .30: Szalc,btwa
króla Jerzego, ang., 15 I., g. 17.4:\
Braveheart - Waleczne serce, USA,
151.,g. 20
Polonia, ul. Boh. Monte Cassino 55:
Batman Forever, USA, 121., g.
15.30, 17 .45, 20
GDYNIA, Warszawa. ul. Święto
jańska: Batman Forever, USA, 12 l.,
g. I0, 12.30, 15, 17.30, 20
Goplana. Skwer Kościuszki: Casper, USA, bo. (dubbing). g. 15.30,
17.15; Braveheart - Waleczne serce,
USA,151.,g.19
GRABÓWEK, Fala - Casper, USA,
bo., g. 15; Lessi. USA, 12 I., g . 17;
Głupi i głupszy, USA, 121.,g. 19
PRUSZCZ GD., Ikar - Richie milioner, USA, 121., g. l8, 20
Krakus - Księga dżungli, USA, 12
I., g. 16.30: Karmazynowy przypływ, USA, 15 I., g. 18.30
WEJHEROWO, Świt, Skazani na
Showshank, USA, 15 I.
PUCK, Mewa, Córka D'Artagnana,
USA, 15 I.; Uliczny wojownik,
USA, 151.
WŁADYSŁAWOWO, Albatros,
Szklana pułapka 3, USA, 15 I.; Preta-porter, USA, 151.
KOŚCIERZYNA, Rusałka. Kongo,
USA, 12 1., g. 17; Ja cię kocham, a
ty śpisz, USA, 15 I., g. 19
STAROGARD Sputnik. Faustyna,
poi., 15 I., g. 18; Kongo, USA. 15 I.,
g. 16.20
TCZEW, Wisła: Karmazynowy
przypływ, USA. 15 I., g. 17.45; W
paszczy szaleństwa, USA. 15 I., g.

To już trzeci film i kolejna seria przygód Bruce'a
Wayne'a, czyli Batmana,
czyli komiksowy rycerz.
Treści i w tej historii prawie żadnych nie ma, ale
rozrywka przednia, jeśli
tylko ktoś lubi ten gatunek.
W tym drogim ( 1OO mln
dolarów) filmie Joela Schumachera wszystkiego jest
w nadmiarze, a dotyczy to
również scenografii i efektów. W ich tworzeniu hollywoodzcy filmowcy chyba
przeszli samych siebie.
Batmana gra Val Kilmer,
partnerują mu pii;:kne panie: Nicole Kidman, Drew
Barrymore i Debi Maazar
oraz panowie: Chris O'Donnell, Jim Carrey i Tommy
Lee Jones.
,,Batman" na ekranach .,.
kin: ,, W,Jrszawa" w Gdyni,
,.Polonia " w Sopocie i
„Neptun'' w Gdańsku. Do „ Warszawy'' mamy na niedzielę
trzy podwójne zaproszeni_a, które dziś można otrzymać w
naszym oddziale przy ul. Swiętojańskiej 141 w godz. 9 - 15.
W tym samym czasie w oddziale sopockim przy ul. Kościu
szki 61 czekają dwa dwuosobowe zaproszenia do „Polonii''.
Po cztery podwójne bilety do gdaóskiego ,,Neptuna" zglo- k
sić się trzeba telefonicznie w godz. 11 - 12 w naszym biurze
konkursów: 31 - 35 - 66.
"

i;

,,Waleczne serce"
Mel Gibson z epickim
rozmachem opowiada
dzieje szkockiego bohatera
epoki
średniowiecza,
owianego legendą zwycięzcy nad Anglikami Wilhelma Wallacc'a. W
tę postać sam się wcielił, a
trzygodzinny film wyreży
serował wzorowo - trudno
byłoby obrazowi coś za-

I WYSTAWY

Casper - dobry duch szuziemskiej przyjaźni
znajduje kogoś bliskiego.
To córka doktora, który potrafi i przepędzać duchy i
ma je przegonić z pewnego
zamczyska. Kino familijne
z efektami, na jakie stać tylko Amerykanów. Reżysero
wał Brad Silberling, wyprodukował Steven Spielberg.
Na niedzielę mamy trzy
dwuosobowe zaproszenia
do kina „Znicz" we Wrzeszczu. Ci, którzy dziś dodzwonią się jako pierwsi
pod nr 31 - 35 -66 (w godz.
/ / - 12) mają szansę je
kający

Syrena: Casper, USA, bo., g. 16, 18,

..,4

otrzymać.

zezy

a''

Może to prawda, a może
tylko hollywoodzka wdzięcz
na anegdota. Faktem jest jednak, że „W paszczy szaleń
Stwa" istotnie ma w sobie

pewną oryginalność, chociaż
obraca się w kręgu fabularnych schematów i wątków
nieźle już przez kino wyeks-

ploatowanych. A mimo to
przykuwa uwagę, bardzo
wciąga i stwarza wrażenie
świeżości. Jest to zapewne za-

sługa samego Carpentera - w
pewnym sensie już klasyka
gatunku - i jego sugestywnej
narracji. Jest to również zasłu
ga współtwórców obrazu scenografów i operatora, ze
specami od efektów specjalnych, od kreowania i ożywia
ni a rozmaitych monstrów
włącznie. Ale ich wysiłki nie
na wiele by się zdały, gdyby
scenariusz był kiepski.
De Luca, wielbiciel literackiej twórczości Lovecrafta,
uznawanego za wybitnego
kontynuatora Edgara Allana
Poe, błyskotliwie skcjarzyl tę
tradycję ze współczesnymi
obsesjami i li;:kami. Jego film
ma w zasadzie dwóch równorzędnych bohaterów, z których jeden zajmuje miejsce
pierw_szoplanowe, a drugi
choć w tle, ma sili;: sprawczą i
władzę niczym prawdziwy demiurg. John Trent, agent specjalizujący się w tropieniu
ubezpieczeniowych oszustw
(w tej roli Sam Neill) zostaje
zaatakowany przez szaleńca z
siekierą. Szaleńca w ostatniej
chwili unieszkodliwia policja.
Był - jak się okaże - agentem
słynnego pisarza, niejakiego
Suttera Cane, autora poczytnych horrorów. przewyższają
cych popularnością książki
Stephena Kinga. Cane wła
śnie zniknął wraz z częścią
swej najnowszej powieści, a
wydawcy. który już sprzedał
prawa do jej sfilmowania,
grozi katastrofa. Trent otrzymuje zadanie odnalezienia pisarza. Zasiada nad jego książ
kami, pełen racjonalnego dystansu wobec informacji, że
lektura tych horrorów bywa
katastrofalna w skutkach dla
osób o słabej psychice. On
przecież jest silny i na literacką fikcję odporny . A tymczasem ...
„W paszczy szaleństwa" to
półtorej godziny fascynującej
projekcji, w której detektywi-

Opera Bał
tycka (ul. Grunwaldzka 16): balet
A. Ch. Adama - ,,Giselle", dyr. Z.
Rychert, sob. g. 17; Opera komiczna J. Straussa - Baron Cygański,
dyr. Andrzej Knap, niedz. g. 17
Państwowa Filharmonia Bałtycka
- Pomorskie Stowarzyszenie ,,Musica Sacra", Akademia Muzyczna
im. S. Moniuszki w Gdańsku - II
Międynarodowy Konkurs Organowy im. Jana Pieterszoona Sweelincka - przesłuchania konkursowe, Konkatedra Mariacka, sob. g.
9-13,20-22

MUZEA

w

pewnej amerywytwórni filmowej by!
miody pracownik, do którego
obowiązków należało recenzowanie scenariuszy horrorów. Pewnego dnia Michael
De Luca, bo tak sit;: ów czło
wiek nazywa!, zdenerwował
się nudną lekturą i stwierdzi!,
że sam napisze lepiej. No i napisał, a jego scenariusz zainteresował niebawem samego
Johna Carpentera, mistrza filmowego horroru.

sa

Międzynarodowy

Konkurs Organowy
im. Jana Pieterszoona Sweelincka
Od środy trwa w Gdańsku li Międzynarodowy Konkurs
Organowy im. Jana Pieterszoona Sweelincka. Do pnesłu·
chań, które mają charakter otwarty, przystąpiło prawie
c1terclziestu młodych organistów I Belgii, Francji, Austrii,
Korei, Niemiec, Rosji i Polski.

,,1

W soboti;: w godz.
9 do
13 i od 20 do 22 odbywać się
będą w Bazylice Mariackiej
przesłuchania Il etapu. W programie każdy z uczestników
zaprezentuje: Preludium i fugę
fis-moll Bux WV 146 lub Preludium i fugę e-moll Bux 142
Dietricha Buxtehudego, lub
Preludium i fugę e-moll Niko-

lausa Bruhnsa oraz Toccatę z
.,Tryptychon per organa·: Tadeusza Paciorkiewicza.
Trzeci etap konkursu odbywać się będzie w poniedzialck
w godz. od 17 o 21 w Katedrze
w Oliwie. We wtorek o godz.
20 w Katedrze w Oliwie rozpocznie się koncert laureatów.

(K.K.)

WSalonie Sztuki „Diorama"

T

ylko jeden raz - dziś o
godz. 19 na scenic Teatru „Miniatura" - wystąpi zespól Youth Goodwill Mission z Tajwanu. W jego wykonaniu zobaczymy program stanowiący wizytówkę tradycyjnej sztuki i folkloru chińskiego
trwającego w tańcu, muzyce,
ludowej pieśni i kung-fu.
I
Koncert składa się z pięciu
części i są to: ,,Symbole i głos:
bębnów wznoszące się do nifba", ,,Chińskie dziedzictwo',
„Przepiękna wyspa Tajwa1",
„Bambus znaczy szcześcte"
oraz „Ostatni taniec", w ctórym do głosu dochodzi jazz

YJuth Goodwill Mission to
gru_,a studencka, działająca we wciąż odnawiającym się
sk'adzie - od 20 lat. Jej pracy i
rrisji popularyzowania chiń~ich tradycji Tajwanu patro.rnjc Ministerstwo Edukacji,
które w tym roku powołało
dwa zespoły Y G M. Jeden
podróżuje po Nowej Zelandii,
Australii i Afryce, drugi - po
Europie_. Mł_odzi artyści, którzy
wczoraj gosctlt w Warszawie,
a dziś koncertują w Gdańsku,
w trakcie ~ur<?pejski~j wizyty
zaprezentują się w Niemczech,
Belgii, Francji, Czechach i
Wielkiej Brytanii.

symbolizujący otwartość mło

uchome11 obrazy

li

Andrzeia Batora

f.

Łodzi prezentuje cykl obrazów
wykonanych techniką własną.
Prace artysty inspirowane są
naturą (,,Krajobraz", ,,Las",
„W leśnej ciszy"), w innych
kompozycjach (,,Znajomi",
,,On i ona", ,,Oczekiwanie")
pojawiaja się postaci ludzkie.
Autor przemawia do widza,
używając techniki własnej,
która daje wrażenie drgania
obrazu. Uzyskuje taki efekt poprzez rozbicie koloru na drobne punkciki.
A. Bator jest absolwentem

··.·>
.
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(A.J.)

dego pokolenia.

Państwowej Wyższej Szkoły

tlBLĄG. Swiatowit, Szybcy i mar111i, USA, 15 ł., g. 18. 20; Nagi in~t,u\.t (D KFJ, g: 22

kańskiej

li

GDAŃSK, Państwowa

al. Zwycięstwa 59, tel.
32-50-50 zaprasza codziennie od
IO do 22. Kolorowe karuzele, festyny z udziałem znanych gwiazd
polskiej estrady. Wspaniała zabawa dla całej rodziny.

"Casper"

p

ba

120·26 września w Gdańsku

MUZYKA

Gdańsk,

;O

,,

waldzka 16)- Miecz, pt., g. IO, 12;
niedz. g. 12
GDYNIA: Muzyczny, Scena Duża
- XII Ogólnopolskie Dni Pszczelarstwa, niedz. g. 12; Scena Kameralna (pl. Grunwaldzki 1) - Fircyk
w zalotach, pt. g. 11; sob., niedz.
g. 18
Miejski (ul. Berna 26) - pt.: Stanisław I. Witkiewicz - Sonata Belzebuba, reż. Julia Wemio, g. 19; Sax
Club - Mietek Blues Band, g. 21;
sob.: Premiera bis - Stanisław I.
Witkiewicz - Sonata Belzebuba,
reż. Julia Wernio, g. 19; niedz.:
Poranek dla dzieci - Bawimy się w
teatr (inauguracja), g. I 2; Wieczór
kabaretowy czyli „Noc Wasza Forsa Nasza", g. 18
ELBLĄG, Dramatyczny, Kopciuszek, pt. g. 9, 11

IMPREIT

Film Gibsona wy.{wietla
kino „Bajka" we Wrzeszczu. Przedstawia ono też
,,Śpiącą królewnę" Disneya. Bi/ery (dwa dwuosobowe) dla tych, którzy zadzwonią dziś w gudz. 11 12 ,;Jo naszego biura konkursów: 31 - 35 - 66.

W

der en

GDAŃSK: Miniatura (ul. Grun-

* Park Rozrywki CRICO-LAND

rzucić.

KWIDZYN, Kinoteatr, Bad Boys,
USA.151., g. 17 .30; Francuzka, fr. ,
15 l..g. 20
MALBORK, Klubowe. Nowy koszmar Wesa Cravena, USA. 15 I., g .
18: Ja cię kocham, a ty śpisz, USA,
15 l.,g. 20IDF zastrzega sobie możliwość
zmiany repertuaru

I

TEATRY
---- --

styczna opowieść łączy się z
gotycką grozą, baśniowym
widowiskiem i rzeczywistosnu. Film Carpentera, niepowtarzalny w nastroju, wprowadza bohaterów (i widzów)
w świat koszmaru stworzony
ścią

~~~e;~~:~j

!I

~~z:). pg:~tar;!
wyobraźni, ,,pisze" ich los, a "'"'
granice między literacką fik- "'
cją a rzeczywistością niepostrzeżenie się zacierają. Trent
odnajduje bowiem nie tylko
miasteczko opisywane w najnowszej powieści Cane'a, lecz
także sam w nią wkracza.
Tc perypetie od pierwszej
filmowej sekwencji, rozgrywającej się w szpitalu psychiatrycznym, aż po finał. którego nie zdradzę, pełne są bły
skotliwych aluzji do współ
czesnej kultury masowej. Nie
pierwszy to film, który bez
moralizatorstwa, ale wyraźnie,
sugeruje zgubny jej wpływ na
nasze życie. Fascynacja ziem
rodzi zło, którego klinicznymi
i na swój sposób karykaturalnymi przykładami są zarówno
koszmarne miasteczko jak i
oszalały agent. Zło wymyślo
ne, którym karmi się masowa
wyobraźnia, urzekający nas f
świat nierealny staje się konkretny, nierzeczywiste przerika do realności. materialiwje
się jako nowa potworna rzeczywistość z wyobraźni .szaleńca. A przypadek agenta
Johna Trenta dowodzi, że
wszystkich może to dosię
gnąć. We śnic lub na jawie,
stokroć od snu groźniejszej ...

AnnaJęsiak
Film wyświetla w niedzielę '.
sopockie kino „Baityk", które
także prezentuje „Szaleństwa
króla Jerzego''. W sopockim "
ocjdziale „DB'; przy ul. Ko,foiuszki 61 czekają na Czytelników dwa dwuosobowe zaproszenia na te seanse. Odebrać je można dziś w godz. 9 - ,,,
15.

GDAŃSK: Narodowe, ul. Toruń
ska - Czynne niedz., śr., czw., pt.
wg. 10-16; wt. i sob wg. 10-17;
Narodowe (Pałac Opatów w Oliwie, ul. Cystersów 15): Polska
sztuka wspólczesna; Eugeniusz Eibisch - malarstwo; !V Międzyna
rodowe Triennale Grafiki Mezzotinta '95; Andrzej Gieraga - grafika; Galeria Pałacowa - Małgorzata Żurakowska (Kanada) - grafika.
Salon Mistrzów - Ryszard Stryjec
- grafika. Salon Karykatury - Jan
Sołka - rysunek; Galeria Promocyjna - Jacek Łuczak - rzeźba .
Czynne wt., czw., pt., sob. g. 1016, niedz. i śr. 10-17; Archeologiczne, Rodowód słowiańskiego
Gdar'1ska~Orzel :·znak żołnierza
polskiego oraz Schorzenia ludności prahistorycznej na ziemiach
polskich; czynne wt., czw., pt. w
g. 9-16; śr. 10-17; sob. i niedz. 1016; Poczty i Telekomunikacji,
pon.-pt. g. 10-16; sob. i niedz.
10.30-14; we wtorki nieczynne;
Etnograficzne w Oliwie: I. ,,Tak
się żyło kochanińkie ... Wileń
szczyzna w fotografii S.F. Fleut)'
1858-1915"; 2. ,,Dawne rybołów
stwo ludowe Pomorza Wschodniego"; czynne śr., czw., pt., niedz.. v.
g. 10-16; wt. i sob. wg. 10-17,
Muzeum Historii Miasta Gdański
- Ratusz Głównego Miasta (11.
Długa 47) - Czynne wt., śr., c'/>N .,
sob. 10-J 6; niedz. 11-16; pon.i pt.
- nieczynne; Twierdza Wisłmjście
(ul. Stara Twierdza). Czynnrcodz.
g. 10-17; pon. - nieczynne; Wartownia nr 1 na Westenlatte czynna codz. g. 9-16
'
Centralne Muzeum Morade i jego
oddziały - statek-muz,um „Soł
dek", wt.-pt. g. 9.3C'-l6, sob.niedz. 10-16; Muzeun Rybołów
stwa w Helu, codz. g.9-16
GDYNIA: Maryna·ki Wojennej
(bulwar Nadrnors<i), g. 10-16;
Oceanograficzm i Akwarium
Morskie (al. Zjidnoczenia 1),
codz. g. 10-17, ,prócz pon.; Dar
Pomorza, g. I0-16; Muzeum Miasta Gdyni, Pavilon Wystawowy,

ul. Waszyngtona 21 - ~Vaclaw
Szczeblewski i Pornorsia Szkoła
Sztuk Pięknych w Gdy1i - malarstwo. Czynne g. 11- 7, oprócz
pon.: Domek Abrahana, ul. Starowiejska 30: ,,Anton' Abraham Gdynia-wieś". Czyma wg. I 1-17
codz. oprócz pon. ,
BĘDOMIN. HymDI Narodowego,
wt.-pt. i niedz. g. 0-16; sob. 9-16
(poniedz. - niecz~ne)
TCZEW. Wisły codz. wg. 10-16;
czw. 10-18
PELPLIN. M1zeum Diecezjalne,
ul. Ks. Bislc.tpa Dominika 11,
czynne wt ..sob. wg. 11-16, w
niedz. 10-11
PUCK. Ziimi Puckiej, codz. w g.
9-15, wt.nieczynne, sob., niedz.
g.9-13
WDzyJl.E: Park. Etnograficzny,
wt.-nielz„ wg . 9-16, prócz poniedz
WIEIE. Ziemi Zaborskiej. wg. 916
HEJ;. Rybołówstwa, wg. 9-16
GMEW. Muzeum Archeologiczne. Zamek, wg. 10-17 (oprócz
pm.)

STAROGARD. Ziemi Kociewskiej, pon.-pt. wg. 10-15, niedz.
10-14
ELBLĄG. Państwowe, bulwar
Zygmunta Augusta, wt. niedz. w
g. 8-16 (kasa dog . 15)
KWIDZYN. Zamkowe, ul. Katedralna I. wt., niedz. g. 9-15
MALBORK. Zamkowe, ul. Hibnera 17. wg. 10-14 (oprócz pon.),
tereny zamkowe do g. 18 (kasy w
g. 9-17)
FROMBORK. M. Kopernika. Katedra - pon. wt. wg. 9.30-17, Pałac
- wt. niedz. w g. 9-16, Wieża pon. wt. w g. 9.30-19.30; niedz.
9.30-17
SZTUTOWO. Muzeum Stutthof,
wg. 8-15
NOWA DWÓR GDAŃSK.I, Muzeum Żuławskie, ul. Kopernika
I 7, czynne codz. wg. 13-18
WYSTAWY
Zeidler Art Gallery, ul. Długa 81 stała kolekcja dziel sztuki dawnej
polskiego i europejskiego kręgu
kulturowego.

RAD I O

ESKA NORD
~AD I O

-ARNET

Gdańsk - UKF 68.63 i 96.4
Gdynia - UKF 72.92 i I06.7
Wiadomości 5.30 - 23.30 (co godzinę); Skrót wiadomości 6.00 - 20.00
(co godzinę); Pogoda O.OO - 23.00 (co
godzinę): Wiadomości drogowe 6.15,
7.15, 8.15, 11.15, 15.15, 16.15, 17.15;
Horoskop 0.05, 7.05
8.35, 10.35 Notowania kursów walut;
8.45 Stoliczek Eski; 9.45, 14.45 Wiadomości kulturalne; 9.15 Pól paczki
z rana - konkurs; 12.15, 13.15 Informator giełdowy; 1050 Kalendarium
muzyczne; 11.02 Kto ma dzisiaj urodziny - konkurs: IUO Twoja szansa konkurs 45 sekund: 1135 Zloty kwadrans Eski: 12.40 Wypoczywaj z nami - rekreacja z Eską; 13.40 Letni
przebój Eski - plebiscyt słuchaczy;
15.10 Co mi zrobisz jak mnie złapiesz
- konkurs; 1620 Konkurs 20 - stupytań; 17 .05 Serwis muzyczno-filmowy; 17 .45 Wiadomości sportowe:
1835 Muzyka. którą kochacie; 2235
- 23.30 Muzyczna godzina miłości

UKFi.09 i 90.70 MHz stereo
Sernsy informacyjne: 6.00 do O.OO
co !odzinę oprócz 19.00. Serwis loka'ny:
6.45,
7.35,
8.35,
le.35,1235,1435,17 35, 2035
3erwis sportowy: 850, 1135, 1535,
18.15. Przegląd pra,y: 9.10
6.00-10.00 Przebudzenie na życzenie;
6.05 Piosenka dla solenizanta 6.15
Rock'n'roll na dziś; 620 Piosenka z
uśmiechem; 6.25 Gimnastyka: 6.55
Trójmiasto na żywo; 7.10 Temat tygodnia; 720 Konkurs dla dzieci; 7.45
Mag. motoryzacyjny: 8.15, 9.40 Radio ARnct zaprasza; 8.40 Wiadomości ekonomiczne; 9.25 SOS dla bezrobotnych; 955 Zapowiedzi programowe; 10.05- 14.00 Drugie śniadanie;
10.20 Handel w Trójmieście; 10.55
Inform. kult.: 11.40 Muzyczne kalendarium; I U5 Horoskop; 12.40 Wiadomości giełdowe; 12.45 Trzy łyki
klasyki; 13.15 Goście Ludwika O.;
14.05-16.00 Bądź gotowy na weekend; 14.45 Mechanomania; 16.00- UKF 67.85, 103.7 MHz stereo
18.00 Adam Czajkowski zaprasza; Wiadomości co godzin~: Wiadomości
18.05-1.00 Piątkowa hulanka.;18.05 sportowe: 7.10, 12.10, 16.10, 19.10:
Koncert życzeń; 20.15 Wiadomości 5.00 - 9.00 Studio
Bałtyk; 9.05 Radio
przeterminowane?; 21.05 Poszukiwa- biznes; 10.00-14.00
Cztery godziny
nie miliona; 22.05 Piłkarski totek z dla ciebie i rodziny;
9.45, 11.45,
Radiem ARnet; 23.10 120 minut zła 13.45 Ogłoszenia na telefon; 10.45,
manych organów 1.00-6.00 Muzyka 12.45 Radiowa giełda pracy;
11.15
non stop
Ekspert; 11.33 Warto , nie warto ...

--'--'R A D I O

GDANSK

Sztuk Plastycznych w Łodzi,
dyplom uzyskał w 1976 r. w
rysunku, plakatu oraz antykwariat.
dziedzinie projektowania graGalerie czynne g. 11-18, sob. 11ficznego. Projektuje plakaty,
15, niedz. niecznnc
druki akcydensowe i in. ZdoPrezbiterium Kościoła św. Trójcy
Fot. Maciej Kostun był m. in. I nagrodę na V Ogól(ul. iW. Trójcy 4) - Klisze pamięci
W Salonie Sztuki „Diora- nopolskim Konkursie na
- labirynty Mariana Kołodzieja.
ma" przy ul. Podbielańskiej I Obraz, Grafikę i Rysunek z cyCzynne niedz., pon., śr., czw., pt.,
klu „Cztery Pory Roku". (K.K.)
g. 10-16; wt. i sob. 10-17
Gdańska Galeria Fotografii (ul.
Grobla I róg Św. Ducha): ,,Co kryją gdańskie albumy 1945-55" zwiastun wystawy milenijnej,
przygotowywanej wspólnie z Bankiem Gdańskim. Czynne: wt-pt g.
11-20 z przerwą 13.30-14, sob i
Od śmierci wybitnego
niedz. 11-16.
gdańskiego artysty plastyka,
Nadbałtyckie Centrum Kultury,
Dom Aukcyjny - Ratusz Staro- Jana lhyS1c1Dka, minęło za·
miejski (ul. Korzenna 33/35) - Sta- ledwie kilka miesięcy, Pr1Yia·
la kolekcja malarstwa i grafiki. ciele autora postanowlli uczcić
meble, zegary, rzemiosło arty- wystawą pamięć po zmarłym
styczne oraz wydawnictwa arty- koledze. W Galerii Z:wiqzku
styczne. Czynne codz. g. 11-19, Polskich Artystów Plastyk6w
sob.g.11-15
przy ul. Piwnej 67/68 otwar•
Galeria NCK - wystawa „Polacy ta została wystawa Jego ma·
na biegunie", fotografie zdobyw- larstwa i grafiki.
ców bieguna północnego Marka '
Kamińskiego i Wojciecha Moskasatysfakcjonuje ta eksla oraz wyposażenie polarników
pozycja zwolenników
(sanie, namiot, skafander). Wystamalarstwa tradycyjnego .
wa czynna wg. 10-18
Salon Sztuki Współczesnej ,,DIO- Jan Rzyszczak, warsztatowy perRAMA", ul. Podbielań ska I (d. fekcjonista, przez cale pracowite
hotel „Monopol" - wystawa ma- życie nie odszedł od konwencji
larstwa Andrzeja Batora z Łodzi. realistycznej i zawsze pozostawał wiemy swoim zainteresowaCzynna: pon-pt 11-!8; sob. 11-14.
niom tematycznym. Dominuje
Fot. Maciej Kostun
Autorska Galeria Rzeźby, Gdańsk, jego pracach pejzaż rodzimy, w
w
ul. Pomorska 68 d - grafika i rysu- tym także kaszubski,
czące nagrody, m. in. medal za
kociewski.
nek Wybrzeża - ze zbioru galerii. Wrażliwy na piękno, czuty
wybitne dzieło graficzne na
na
Stala ekspozycja rzeżby - brąz, dolę i niedolę
Biennale Sztuki Gdańskiej
Judzką, z życzli
( 1977), nagrodę w konkursie na
marmur, ceramika. Czynna codz. wością i miłością patrzący
na
g. 12-17
Gdańską Grafikę Roku ( 1985),
świat, stworzył kompozycje poZabytkowa Kuźnia Wodna nad budzające do reflekcji. Uwiecz- pomimo że podziwiano jego praPotokiem Oliwskim (Oliwa, ul. nił ukochane miasta i miastecz- ce na licznych wystawach za
Bytowska la). Czynni g. 10-15
ka, odmalował wiejskie krajo- granicą, na Wybrzeżu odbyto się
SOPOT: Państwowa Galeria Sztu- brazy. Wiele jego prac powstało niewiele pokazów jego twórczoki (ul. Powstańców Warszawy 2- - a zdarza się to coraz rzadziej, ści. Oddział Gdański ZPAP urzą
6) i sopockie molo pt. g. l 8. szczególnie wśród młodych au- dził ekspozycję jego obrazów z
Czynna codz. wg. l l-18, oprócz torów - w plenerze. Jego obrazy okazji 45-lecia twórczości autopon.
utrzymane są w cieplej, natural- ra. Ostatnia wystawa, także wyGaleria „Triada" (Boh. Monte nej kolorystyce. Jan Rzyszczak łącznie obrazów, za życia artyCassino 36) - wystawa zbiorowa należał do grona autorów utalen- sty, miała miejsce w Galerii
twórców Wybrzeża: malarstwo, towanych i bardzo pracowitych, ,,Złota Kamienica". Pozostała po
grafika, ceramika, rzeźba, unikato- ale nie potrafiących zabiegać o nim pamięć i wspaniała kolekcja,
wa biżuteria artystyczna. Czynna rozgłos wokół własnej osoby. której część podziwiać można na
pon.-pt. g. 11-18; sob. 11-16
Katarzyna Korczak
Dlatego, pomimo, iż zdobył zna- wystawie.
ul. Ogama 65 - kolekcja grafiki.
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Pamięci

Jana Rzyszczaka

I

11.58 Wstępne notowania giełdy;
12.15 Konkurs IO pytań ... milion zło
tych; 12.38 Giełda papierów wartościowych; 13.15 Kuchnia Dominika;
14.00-18.00 Studio Bałtyk; 14.15
15.15, 16.15, 16.45, 17.15, 17.45 Informacje miejskie; 14.45 Giełda pracy; 15.45 Ogłoszenia na telefon;
18.05 Stare jak nowe; 20.05 W to mi
graj: 22.00 Radio BBC; 23.05 Rozmowy prywatne w radiu młodych;
l.05 Radio nocą

RAD I O

MAR y·----=J-A
~
Gdańsk - UKF

102,30 MHz
Elbląg - UKF 107 ,4 MHz
2.00, 4.00, 6.25, 8.25, 10.25, 12.25,
14.25, 18.25, 19.25 Wiadomości;
6.30, 12.30, 20.20 Różaniec: 7.45,
li.OO, 16.00 W Rodzinie Radia Maryja; 5.45 Rozpocz9cie programu i
pacierz; 6.00 Anioł Pański i Jutrznia;7.00 Msza św .; 8.00 Godzinki ku
czci Niepokalanego Poczęcia NMP;
830, 16.30 Katecheza: 9.30 Czas pieśni; 9.50, 14.30 Mogę, chcę pomóc:10.00, 19.30 Audycja dla dzieci:
10.30 Porady - porady lekarskie;
11.20, 18.40 Radiogazcta ; I l.45,
23.45 Medytacja; 12.00 Anioł Pański:
12.10 Spotkania z Biblią; 5.05,13.15
Radiogazeta; 13.45 Literatura; 14.00
Modlitwa popołudniowa z Liturgii
Godzin; 14.15 Czas dobrych nowin;
14.40 Muzyka mistrzów; 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.15,
21.15 Rozmowy nie dok.; 16.15 Serwis Radia Watykańskiego: 17.30
Koncert życzeń; 18.00 Anioł Pański i

Nieszpory; 18.30 W nurcie nauczania
Jana Pawia II: 19.00 Audycja dla
młodzieży; 19.45 Modlitwy dzieci;
20.00 Audycja Radia Watykańskiego;
21.00 Apel Jasnogórski; 21.15--0.00
Czas wzrastania; 2350 Kompleta

RAD I O
P -L US
UKF 67.07 i 101.71\IHz
Wiadomości: od 5.00 do O.OO (co godzinę); Skróty wiadomości: 5.30,
7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 18.30;
Wiadomości lokalne: 6.30, 8.30,
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 17.30,
20.30; Sport: 6.04, 7.04, 18.05
6.43 Ewangelia z komentarzem: 7.25
Patron dnia; 8.10 Gość PLUSA; 8.45
Serwis ekonomiczny; 10.35 „Ułóż
zdanie"; 12.40 Rozmowy pewnej pani
z pewnym księdzem; 13.15 Serwis
giełdowy; 13.40 Propozycje kulturalne; 14.15 Komputer nie gryzie; 16.35
Radio PLUS Auto; 18.40 Wiadomości z życia Kościoła ; l8j2 Religia,
etyka, Kościół - przegląd tygodników: 19.40 Pluszowy kącik; 21.00
Legendy Rock'N'Rolla: 22.15 Ewangelia z kometarzem; 23.10 Mastermind - konkurs; 0.05 Radio PLUS
Noc; 5.00 Poranek muzyczny

UKF 98.4 i 7352 MHz stereo
co godzinę od 0.45, gieł
da: 12.05, 14.05
Traffic: 6,26, 6j9, 7.26, 759, 8.26,
8.59, 14.26, 14.59, 15.26, 15.59,
16.26, 1659
Wiadomości

5.00-9.00 Rano mogc fruwać - pieczemy poranne tosty; 9.00-13.00 Radio Materii i Formy - na tacy dużo lub
mało; 13.00-17.00 Relacje migawki
flesze - rajd reporterów; 17.00-19.45
Rockujemy muzyką fantastyczną gramy w rosyjską ruletkę: 19.4521.45 Radio muzyka fakty - przegląd
wydarzeń dnia: 21.45-1.00 Rock metal funky - zdejmujemy nocną koszulkę; 1.00-5.00 Rozterki marzenia fobie
. nocne odloty

' RAD I O
ZET

Gdańsk - UKF 71.69 MHz
Elbląg-

UKF 71.36 MHz
co godzinę całą dobę;
wiadomości sportowe: 6.08, 6.33,
7.09, 7.34, 8.07, 9.05; Wiadomości
giełdowe: 12.05, 13.05, 14.05
4.00-6.00 Świt z Radiem Zet; 6.009.40 Horoskop dnia - Wojciech Jóźwiak; 6.25, 7.25, 8.50 Mata encyklopedia dobrych i złych obyczajów Jacka Fedorowicza; 6.50 Zapowiedzi
TV; 7.40 Magazyn giełdowy; 8.11
Komentarz dnia redaktora naczelnego; 8.15 Gość Radia Zet; 9.15 Urodziny z Radiem Zet - konkurs; 9.20
Horoskop Joanny Godeckiej na urodziny; 9.50 Ciekawostki Krecika;
IO.JO Bulion Zet: 13.15 Dzwonię do
pana, pani; 14.10 Zapowiedzi kulturalne; 14.50 Ciekawostki Krecika;
15.10 Hip Hop Zet 18.10 Szymoniada
pr. Szymona Majewskiego; 19.05
Komputerowa lista przebojów Radia
Zet; 20.05 UK Chart Attack 21.15
Klub Radia Zet; 23.30 Bezsenność z
Radiem Zet; 2.00 Noc z Radiem Zet
Wiadomości
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wojewody. Przykładem takiej formy przekształceń
może być zapowiadana prywatyzacja Fabryki Urządzeń
Okrętowych w Rumi k.
Gdyni, dla której inwestorem ma być Gdańska Stocznia Remontowa.

Najpopularniejszą formą przekształceń własnościowych małych i średnich przedsię
biorstw jest leasing, chociaż wykorzystywane są także pozostałe metody prywatyzacji bezpośredniej: sprzedaż i wniesienie do spółki. Tempo przekształceń własnościo
wych w obrębie gospodarstwa gdańskiego wojewody - 90 różnych przedsiębiorstw,
dla których sprawuje on funkcje organu założycielskiego - jest coraz szybsze.
W ub. roku w całości
udało się sprzedać tylko jedno przedsiębiorstwo: Centrozłom. W poprzednich latach tą drogą sprzedano
Centrostal w Kokoszkach.

zagranicznego mogły
się wydawać za mało atrakcyjne - ocenia szef wydziału
Prywatyzacji Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, Jacek Skarbek.
pitału

Gdańskie Przedsiębiorstwo

Budownictwa Przemysłowe
go, Biuro Studiów i Programowania Rozwoju Gospodarki Komunalnej, Posteor.
W tym roku dokonano już
kilku transakcji i planuje się
kolejne, np. do sprzedaży w
całości przeznaczono Gdań
skie Przedsiębiorstwo Gazów Technicznych.
- Dla polskiego kapitału
wystawiane przez nas firmy
są często zbyt duże, dla ka-

Inwestora I
Jednym z przygotowywanych do przekształcenia
przedsiębiorstw jest Żegluga
Gdańska. Firma jest właści
cielem m.in. dwóch kamienic w centrum Gdańska.
Być może uda się sprzedać
Zakłady Rybne w Gdańsku
(,,jestem skłonny sprzedać
je natychmiast" - mówi dyr.
Skarbek). Równie skwapli-

ściowych, które dają im najwięcej korzyści, a taką wła

Moda na leasing
Najpopularniejszy wśród
samych przedsiębiorstw jest
jednak leasing. Tą drogą jest
przekształcanych w Gdań
skiem 14 firm. Z oczywistych powodów załogi dążą
do przekształceń wlasno-

pozbędzie się sześciu przedsiębiorstw projektowych (i one dysponują ka-

wie UW

mienicami w centrum Gdań
ska) . Inwestorów szukają
także Zakłady Obrotu Zbożami Importowanymi i Eksportowanymi PZZ. Firma
nie ma wlasntgo majątku,
jest natomiast pośrednikiem
w handlu zagranicznym.

poglądy

łogi najczęściej opowiadają
się właśnie

za

tą ścieżką

prywatyzacyjną,.

Jan Kreft

• Kapitałowa metoda przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych
poprzez ,,komercjalizację", czyli przekształcenie w jednoosobowe spółki skarbu
państwa (JSSP) wfonnie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością , której akcje lub udziały są później udostępniane prywatnym nabywcom (art. 5
i 6 ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych).

Kto w Polsce buduje kapitalizm? Opinia publiczna
zazwyczaj odpowiada: cwaniacy i złodzieje. Naukowcy
zaś nie bardzo wiedzą, bo badań nad tworzącą się polską
przedsiębiorczością jest niezwykle mało. Wiemy, co
prawda, że za business wzięli
się u nas ludzie stosunkowo
dobrze wykształceni - przeważnie po maturze, bardzo
często po studiach. Pod
względem edukacyjnym (formalnego wykształcenia) wła
ściciele polskich małych i
średnich firm znacznie przewyższają swych zachodnioeuropejskich kolegów. Mimo
to nie cieszą się szczególnym
poważaniem - szczególnie ci,
którym się powiodło. Rozpowszechnione jest bowiem
mniemanie, że dorobić to się
w Polsce uczciwie nie moż
na.
Mamy oficjalnie zarejestrowane ponad dwa miliony
przedsiębiorstw . Nawet, jeśli
przyjmiemy, że spora część z
nich to martwe dusze, to i tak
zostaje pokaźna liczba, powiedzmy - 1,5 mln. Czy ich
właściciele to oszuści, cwani a cy i złodzieje? Malo
prawdopodobne. Jest przecież wokół nas wiele przykładów firm, które rozwijają
się bez żadnych kantów,
dzięki pracy, pomysłowości,
zdolności do podejmowania
sensownego ryzyka przez ich
właścicieli. Ale powszechne

• Metoda bezpośrednia, w której przedsiębiorstwa są „likwidowane" w celu ich prywatyzacji (poprzez sprzedaż, wniesienie do spółki lub oddanie do odpłatnego konystania całości lub zorganizowanej części mienia tych przedsiębiorstw) na podstawie art. 37 ustawy o prywatyzacji pnedsiębiorstw państwoych.

- Kolejną ofert~ UW są
firmy, które mogą v.ejść jako całość do spółek. Do takiej prywatyzacji nadaje się
część przedsiębiorstw, które
jeszcze pozostały w gestii

Na bazie art. 19 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych istnieje możliwość
zagospodarowania mienia przedsiębiorstw likwidowanych ze względu na ich złą sytuację finansową. Mienie takie może być później sprzedane lub wniesione do spółki.

Stan przekształceń przedsiębiorstw na podstawie
art. 19 ust. o p.p. w latach 1992· 1995 w woj. gdańskim

Stan przekształceń przedsiębiorstw na podstawie
art. 37 ust. o p.p. w latach 1992-1995 w woj. gdańskim
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Prywatyzacia kapitałowa na terenie Polski pólnocnei
i pólnocno·wschod~iei •przebieg i uwarunkowania
Wtrakcie tworzenia ustawy prywatyzacyjnej i w początkowym okresie
jej funkcjonowania zakładano, że ścieżka kapitałowa btd.zie podstawową
metodą zmiany formy własności przad1i9biorstw państwowych.
Jeszcze na początku 1992 r. w
wydanym przez Centrum Prywatyzacji opracowaniLt pt. .,Vademecum
prywatyzacji II'' pisano, że „Prywatyzacja kapitałowa miała być podstawową ścieżką prywatyzacji, ponieważ praktyka światowa wskazuje
jednoznacznie, że sprzedaż akcji i
udziałów spółki jest najdogodniejszą metodą handlu przedsiębior
stwami (spółkami). sprzedaż osobno
różnych aktywów spółki (majątku
trwałego, należności, zapasów i dłu
gów) jest podejmowana tylko w
skrajnych przypadkach, np. bankructw, gdy nikt nie jest zainteresowany kupnem spółki w całości. Z
prawnego i organizacyjnego punktu
widzenia prywatyzacja kapitałowa
jest więc prostsza. Dotychczasowe
doświadczenia polskie sprzedaży
akcji lub majątku likwidowanego
przedsiębiorstwa państwowego potwierdzają tę prawidłowość . Popularność ścieżki likwidacyjnej wynika wyłącznie z niskich wymogów
finansowych jednego wariantu likwidacji obejmującego dzierżawę
majątku przez spółkę pracowniczą.
Wariant ten jest stosowany w ponad
80 proc. przypadków prywatyzacji
metodą likwidacyjną na podstawie
ustawy o prywatyzacji przedsię
biorstw państwowych" (,,Vademecum prywatyzacji Il" pr. zb. pod
kierunkiem J. Kwaśniewskiego,
Warszawa 1992 r. s. 63-64).
Obserwacja procesów prywatyzacji w znacznie dłuższym okresie
nakazuje weryfikację niektórych
przytoczonych twierdzeń.
Metoda prywatyzacji bezpośre 
dniej, polegająca na sprzedaży
przedsiębiorstw, wnoszeniu ich majątku do spółki lub wydzierżawianiu
tego majątku spółkom z dominują
cym udziałem pracowników prywatyzowanego przedsiębiorstwa, zdecydowanie przeważa pod wzgli,dcm
ilościowym nad prywatyzacją kapitałową, określaną czasem mianem
prywatyzacji pośredniej . Faktem,
jest, że wśród przedsiębiorstw przekształconych metodą bezpośrednią
zdecydowanie przeważają przedsię

biorstwa likwidowane w celu oddania ich majątku do odpłatnego korzystania spółkom z udziałem pracowników (tzw. leasing), ale faktem

jest też, że coraz częściej wykorzy·
stuje się sprzedaż całych przedsię
biorstw. a ostatnio także doceniane
są coraz bardziej zalety wnoszenia
majątku prywatyzowanych przedsiębiorstw do spółek. Prywatyzacja
bezpośrednia przebiega dużo szybciej niż prywatyzacja kapitałowa, a
także· wbrew przytoczonym wcze.
śniej twierdzeniom - jest prostsza,
jeżeli nie z prawnego to na pewno z
organizacyjnego punktu widzenia.
Potwierdzają to obserwacje przebiegu prywatyzacji na terenie działania
gdańskiej delegatury Ministerstwa
Przekształceń Własnościowych
(województwa: gdańskie, elbląskie,
słupskie i olsztyńskie), gdzie w
przypadku przedsiębiorstw objętych

okres
od momentu wyrażenia
zgody przez ministra przekształceń
własnościowych na wybraną ścież
kę przekształceń do momentu zakończenia procesu prywatyzacji zamyka się liczbą kilku miesięcy. a
przy prywatyzacji kapitałowej cały
szereg przedsiębiorstw latami pozostajc w pośredniej formie prawnej

prywatyzacją bezpośrednią

upływający

pomiędzy przedsięb\orstwem pań

stwowym a firmą prywatną, tzn. w
fonnule jednoosobowej spółki skarbu państwa.
Z drugiej jednak strony przytoczonym powyżej porównaniom zarzucić można jednostronność i nieuwzględnienie specyficznych elementów obu metod prywatyzacji
powodujących, że zarysowany w
ten sposób obraz stanu przekształ
ceń daleki jest od obiektywizmu.
Krótszy przeciętnie czas prywatyzacji bezpośredniej wynika
przede wszystkim z wielkości
przedsiębiorstw poddanych ternu
procesowi (są to przedsiębiorstwa
małe i średnie), a także z faktu, że
przy występującej ciągłe w prywatyzacji bezpośredniej dominacji leasingu na rzecz spólek z udziałem
pracowników,już w momencie rozpoczynania tego procesu prywatyzacji określony jest inwestor. który
wykorzystywał będzie sprywatyzowany majątek.
W przypadku prywatyzacji kapi talowej mamy do czynienia z
przedsiębiorstwami dużymi, co samo w sobie znacznie komplikuje ca-

Czytaj (i

proces, a ponadto w wielu przypadkach - z przyczyn obiektywnych
- poszukiwanie inwestora nastąpić
może dopiero po zakończeniu etapu
ko mercjalizacj i, czyli przekształce
nia przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.
Na Wybrzeżu pojawi! się także
dodatkowy czynnik utrudniający
szybką prywatyzację kapitałową.

Duże przedsiębiorstwa, wkraczające
na tę drogę przekształceń są często

w różny sposób związane z gospoktóra nie tylko w Polsce przeżywała ostatnimi laty okres
dekoniunktury, co wpływało na
osłabienie ekonomicznej pozycji
tych przedsiębiorstw i utrudniało
proces prywatyzacji. Także specyfika poszczególnych przedsiębiorstw
gospodarki morskiej związana z zakresem ich działania (np. porty morskie) czy istniejącymi wcześniej silnymi powiązaniami handlowymi z
rynkiem wschodnim (np. stocznie)
wywiera negatywny wpływ na tempo ich prywatyzacji.
Istotne są także uwarunkowania wynikające ze struktury gospodarczej poszczególnych województw, które wpływają na szybszą
dynamikę rozwoju prywatyzacji
bezpośredniej niż kapitałowej. Województwa elbląskie i słupskie to rejony w znacznej mierze związane z
rolnictwem, o niewielkiej liczbie
darką morską,

dużych przedsiębiorstw przemysło

wych nadających się do prywatyzacji kapitałowej. Korzystniej pod tym
względem przedstawia się sytuacja
w województwie olsztyńskim , jednakże znaczna liczba przedsię
biorstw o dużym potencjale produkcyjnym skupiona jest jedynie w wo·
jewództwie gdańskim.
Podkreślić należy także zasięg
oddziaływania każdego zrealizowanego projektu prywatyzacji kapitało
wej. O ile prywatyzacja przedsię 
biorstwa metodą bezpośrednią oddziałuje jedynie na rynek lokalny,
z uwagi na skalę przedsięwzięcia. to
prywatyzacja przedsiębiorstwa me-

na
funkcjonowanie co najmniej całego
sektora gospodarki. Nie można także
pominąć wpływu tej ścieżki prywatyzacji na całą gospodarkę, poprzez
zapoc zątkowanie i stymulowanie
rozwoju giełdy papierosów wartościowych. Nie jest to może jeszcze
wpływ istotny, ale w miarę rozwoju
giełdy nabiera! będzie znaczenia.

todą kapitałową wpływa często

Krzysztof Dobrowolski

Stan przekształceń przedsiębiorstw w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa w woj. gdańskim
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ucz się) razem z nam,

sprzyjać, jeśli przedsiębior
uznamy za pozytywną

czość

er,

czy" uznany zostanie za synonim cwaniaka.
Przedsiębiorca, to ktoś,
kto prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek. Jeśli mu się udaje , zysk
jest jego. Ale jeśli popełni
błąd - straty też idą na jego
rachunek. To właśnie różni
go od pracownika najemnego, który co najwyżej może
uzyskać premie za dobrą robotę, albo stracić pracę. Pracę, ale nie majątek. Myślę,
że nie każdy może być
przedsiębiorcą. Są ludzie,
którzy mogą być świetnymi
pracownikami (nawet managerami), ale nie będą nigdy
dobrymi przedsiębiorcami.
To nie znaczy, doświadcze
nia wielu krajów na to wskazują, że przedsiębiorczości

nie można się nauczyć przynajmniej do pewnego
stopnia.
Nie wierzę, że sprawę
mogłoby załatwić wprowadzenie do szkól i uniwersytetów przedmiotu pod tytułem

Wy~r1e1e na fali

dniach od dały ulcozarra się osta~iego z Jo fe/ie- .
tonów.

.

.

Zapras1amy do 1!~1 ·
Program Narodowych Funduszy
lnwestycyinych

Biu a ma lerskie
wyb ne
2 ł biur maklerskich otrzymało zgodę na obrót akcjami
przedsiębiorstw z programu Narodowych Funduszy lnwestycyjnych. Biura dostały pozwolenie
Komisji Papierów Wartościwych
do polowy przyszłego roku.
Akcjami spółek będzie się
handlować w tzw . obrocie niepublicznym. Biura będą się zajmować obsługą depozytu akcji,
w tym m.in. przechowywaniem
i rejestracją praw z papierów
wartościowych i wystawianiem
zaświadczeń dokumentujących
złożenie

akcji do depozytu.

Komisja Papierów Wartościowych zatronila pracownikom biur maJ..Jerskich, człon
kom ich zarząców i właścicie
lom, inwestowar,ia w akcje spół
ek parterowych, ltóre obsługują.
Spółki partercwe, w przeciwieństwie do spclek notowanych na giełdzie, ~dą musiały
podać jedynie podstiwowe dane
o emisji, określić rod,aj i wartości swoich kapitałów, ptzedstawić sprawozdania finansowe za
ostatni rok obrotowy i h~tę osób
upowai.nionych do dz:ałania
w imieniu emitenta.
fJK.)

W ciągu ostatnich pięciu
lat w Polsce nastąpił dynamiczny wzrost liczby prywatnych podmiotów gospodarczych. Zdaniem ekspertów
z Centralnego Urzędu Planowania, mimo że wzrost ten
miał charakter powszechny
i wystąpił we wszystkich woj ewództwach, to jednak dysproporcje w rozmieszczeniu
prywatnego kapitału w kraju
są bardzo duże.

i zaczynają...
fakty. Choćby taki: założyciel miliarderskiej dynastii Rockefellerów zaczynał robić majątek mając w kieszeni 2
dolary, zresztą pożyczone, co po Jatach
przyznał publicznie. W dzisiejszej Polsce doradzanie komukolwiek podobnej

Najwięcej zakładów prowadzonych przez osoby prywatne pod koniec 1994 r.
koncentrowało się w ośmiu
województwach z najwięk 
szymi aglomeracjami miejskimi (43,3 proc. wszystkich) .
Na drugim biegunie znajdowały się tereny wschodniej
i centralnej Polski.
Zróżnicowanie to widoczne byto także w liczbie osób

ścieżkami, szybko przywoły
wani są do porządku przez
nauczycieli, profesorów, asystentów. To sarno dzieje się
w wielu jeszcze państwo
wych przedsiębiorstwach, instytucjach. w administracji.
Dlaczego tak się dzieje? Myślę, że często boimy się
przedsiębiorczości innych.
Bo ona wprowadza coś nowego, narusza dotychczasowe relacje, wprowadza zmiany. Burzy nasz święty spokój, a tego nielubimy. Ale
bez tego postęp w gospodarce nie jest możliwy.
Trzeba zatem spróbować
polubić ludzi przedsiębior
czych, nie tylko ich akcepto wać, ale i czasem pomóc.
Może znaleźć w samych sobie trochę owego schumpeterowskiego „ducha przedsię
biorczości". I wtedy okaże
się, że przedsiębiorca to
ciężki „zawód". a uprawiają
cych go cwaniaków i oszustów nie jest tu więcej niż
wśród hydraulików, stolarzy
i urzędników.

Piotr Dominiak
zatrudnionych w sektorze
prywatnym (poza rolnictwem). W województwach
wielkomiejskich oraz w zachodniej części kraju „na
s1voim ·· lub w zaktadach prywatnych pracowało 40-50
proc. wszystkich pracujących,
podczas gdy w województwach wschodnich, centralnych i południowo-wscho 
dnich ich udział wahał się od
15 do 20 proc.
Różnym powodzeniem
cieszą się także poszczegófne
tereny kraju wśród inwestorów zagranicznych. Najchęt
rnej lokują oni swoje pienią
dze w Warszawie i okolicach.
Najrzadziej obcy biznesmeni
przyjeżdżają do województw:
chclmskiego, krośnieńskiego,
bialskopodlaskiego, łomżyń
skiego, przemyskiego, tarnobrzeskiego, ostrołęckiego
i zamojskiego.
(JK.)
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Każdy ma coś własnego . Jeden
bardzo mało, drugi więcej. trzeci
znacznie więcej. Mniejsza zresztą kto
ile ma, gdyż nie chodzi tu o zawistną
ciekawość, lecz o coś ciekawszego, co
półżartem można ująć wquizowe pytanie: jak zrobić majątek? Znam ludzi.
którzy odpowiedzą wzruszeniem ramion. Są inni, którzy szansę widzą jedynie w wygranej w „totka". Są jeszcze inni, którzy bez namysłu powiedzą, że „trzeba się nakraść". Są wreszcie tacy, dla których kluczem do dostatku, potem dobrobytu, potem może
bogactwa jest przedsiębiorczość. Ale
czy wypada mówić o przedsiębiorczo
ści, gdy tak wielu - ciężko pracując i
oszczędzając ka.idą złotówk, - ma ledwie tyle, by z trudem wiązać koniec z

„przedsiębiorczość".
To
prawdopodobnie dałoby
pewne rezultaty. Na wielu
zachodnich uczci n i ach, w
szkołach businessu prowadzi
się nie tylko zajęcia dydaktyczne, ale i rtaukowe badania w zakresie przedsiębior
czości. Ale problem tkwi,
moim zdaniem, gdzie in dziej. Większość z nas wychowana w systemie scentraI i zo wany m, nauczyła się
podejrzliwości wobec tych,
którzy wychylają się z szeregu. A przedsiębiorca musi
się wychylać, z małpowania
innych, dostosowywania się
do otoczenia, wtapiania sii, w
nie, sukcesy w businessie
przychodzą rzadko. Szczególnie w warunkach konku rencji. No, a jak przyjrzymy
się naszym szkołom i uczelniom, to widać wyraźnie, że
w przeogromnej większości
nastawione są one na urawniłowkę. Wszyscy niepokorni,

próbujący chodzić własnymi

cechę ludzk iej osobowości
i może być ich hamulcem, jeśli „człowiek przedsiębior

W dzisieiscym wydaniu prezentu;emy pierwszy
z felietonów (,Ratunek,
rabunek") autorstwa
Siura Promocii Ministerstwa Przekształceń ..WłosnÓ- •
· ściowych. Po optblilcówaniu ostatniego - a sądzimy~
że stanie się to p:,d lco~iec rolcu - wydrukujemy fe~
pony z pytaniom; rwiązonymi z freścią felietonów.
.. Jak w każdym oobrym konkursie, będą atrakcyj- ~·.
ne (zapewniamy!) nagrody. Radzimy wycinat felie- · Według CUP, od 1990 r. największe zmiany w liczbie
tony, 'bo warunkiem otnymanio nagrody będzie ; przedsiębiorstw państwowych (spadek o 50 proc.) nastąpi
ły w województwach: chełmskim, toruńskim, ciechanow1
" włośnie posiadanie wycinków.
' '
skim,
elbląskim, gdańskim, gorzowskim i legnickim.
Rozstrzygnięcie kolwrsu nastąpi po dwóch lygo- .

końcem?
Tu kończą się żarty
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branżowe

KonkursI

ły

determinowane są
kanty i
stosunkowo nielicznej grupy „dzikich" kapitalistów. Wbrew
pozorom nie jest ich u nas
więcej niż w innych, znacznie lepiej rozwiniętych krajach. A jednak „pogoda dla
przedsiębiorczych" jest w
Polsce gorsza niż tam. Oczywiście, nie ma dramatu jeśli
porównamy się z Bułgarią ,
Rumunią itd. Tarn słowo
„przedsiębiorca" jest wręcz
obrażliwe. No, ale i u nas nie
brzmi jeszcze jak komplement. Określenie: ,,przedsię
biorczy facet" ma podtekst
zgoła nie pozytywny.
Czy można zbudować kapitalizm bez przedsiębior
ców? Oczywiście - nie. Toteż klimat społeczny wokół
przedsiębiorczości jest waż
nym czynnikiem dokonują
cych się przemian. Może im
głównie przez afery,
,,szarą działalność"

lstnieią dwie podstawowe metody
przekształceń własnościowych:

Wniesienie d~ spółki
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śnie formą jest leasing. Dobrym chęciom nie towarzyszą jednak możliwości finansowe.
- Bardzo niewiele przedsiębiorstw, które pozostały
do prywatyzacji wypracowuje taki zysk, który by
gwarantował spłatę rat leasingowych i odsetek (obecnie 16,5 proc.) - mówi dyr.
Skarbek. - Pomimo tego za-

kariery byłoby raczej śmieszne . Opo- czajni ludzie. Może także sąsiad z
wiastka o amerykańskim pucybucie, przeciwka? Ten sąsiad i niemal wszyktóry dzięki własnej przedsiębiorczoś· :cy z 2 milionów prywatnych prledsię
ci został miliarderem, to ,,bajka" z in- b:orców zapewne do niedawna praconej epoki, z innego świata. Ta „bajka" wali „na państwowym" . Teraz odwaprzypomina jednak jak cenna bywa żyli się i próbują radzić sobie na swoodwaga i umiejętność robienia czegoś im.
Golym okiem widać. że nic mają
sensownego o własnych siłach i na
lckkiego życia. Chlebem powszednim
własny rachunek. Może to być na „waprzedsi~biorców - małych i wielkich,
gę złota" zwłaszcza w dzisiejszej Polsce, gdyż na mannę z nieba nie może w Polsce i wszędzie w świecie - są wymy liczyć. Odwagi nigdy Polakom nie sokie podatki, drogi kredyt, naturalne
ryzyko niepowodzeń i nawet banbrakowało, ale czy starczy umiejętno
kructw, masa innych kłopotów, stały
ści? Czy „Polak potrafi"?
Tu fakt drugi: pned 5 laty byto w stres, zarwane noce, często gęsto brak
Polsce około 150 tysięcy prywatnych czasu na „normalne" życie . Ale co
firm · dziś jest ich około 2 miliony. uznać za normę1 Szarpaninę na swoim
i na własny rachunek, czy życie „na
Trzynaście razy więcej I To tak jakby
państwowym", gdzie ,.czy się stoi, czy
sąsiad z przeciwka w ciągu tych 5 łat
się leży, dwa tysiące się należy"? Oddorobił się 13 samochodów, lub z ciasnej kawalerki przeprowadził do willi powiedź oczywista: przed paru laty
o 13 pokojach . Tylko nieliczne spo- „tak się porobiło", że zaczęto zwalniać
z państwowych firm i nadal zwalniają,
śród 2 milionów prywatnych przedsię
biorstw można nazwać dużymi. Cala bo brakuje pieniędzy na te „należne
ogromna reszta firm to nie światowe dwa tysiące dla każdego" . Szarpanina i
koncerny, lecz rodzima ..drobnica", a stresy są dziś chlebem powszednim
także „na państwowym" .
założyli je, prowadzą. rozwijają zwyC KOLUMNA PRlYGOTOWANA WE
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To skutek niegdysiejszego „stania
i leżenia". Nie było tak, że Polacy
przez lata pracowali źle. W ogromnej
większości 7.awsze pracowali dobrze i
ciężko . Tyle tylko. że nazbyt c zęsto
.,para szla w gwizdek". Wygodę mieli
głównie faceci przy wajchach, którymi
regulowali przepływ pary i natężenie
gwizdu. Pozostałym zostawał bezruch
· przeciwieństwo przedsiębiorczości.
W końcu polskiej gospodarki nie dało
się dłużej utrzymywać, a tym bardziej
rozwijać przy pomocy zagranicznych
pożyczek. bądź dotacji z budżetu. czyli
z naszej źle opłacanej pracy, składek
na ZUS, podatków. Trzeba było zacząć
przywracać prawdziwy pieniąd z ,
prawdziwy rynek, prawdziwy sens
własności.
Pieniądz , rynek, własność - ,.trójkąt życia" gospodarki. Od kilku lat

wszyscy uczymy siv poruszać w tym
i już bodaj każdy wie, czym
jest prawdziwy pieniądz, czym prawdziwy rynek, a coraz liczniejsi przypominają sobie prostą prawdę , że wlasność zawsze jest czyjaś . Zawsze konkretnego właściciela - z twarzą, nazwiskiem. adresem. Własność bowiem to
nie tylko prawo swobodnego dysponowania wszystkim co się posiada. nie
tytko korzyści z dobrego gospodaro·
wania swoim mieniem, lecz także odtrójkącie

Vl.94

Vl.95

za straty spowodowanc złym gospodarowaniem. Takie rozumienie własności jest fundamentem
efektywnej gospodarki . Przeciwieństwo znamy choćhy w postaci powiedzonka, że „państwowe - znaczy - ni·
czyje".
To nie przypadek, że przywracaniu w Polsce prawdziwego pieniądza i
prawdziwego rynku towarzyszy pry·
watyzacja. Jej celem jest danie polskiej
gospodarce szansy na większą efektywność, bez której nie dogonimy bogatego świata. Nic jest też przypadkiem, że od 3 lat Polska co rol.11 osiąga
5-procentowy wzrost gospodarczy, co
daje nam pozycję europejskiego lidera,
uznanie „wielkich świętych" światowej gospodarki, a wreszcie wymierne
korzyści . Za wcześnie, żeby mówić o
sukcesie, ale na pewno polska gospodarka wraca na drogę rozwoju. Sprawcą jest przede wszystkim sektor prywatny. Swój udział mają także finny
państwowe, ale „lokomotywą firmy
zwanej Polską" jw dziś przedsiębiorczość prywatna. Stąd idzie ratunek.
A jednocześnie wielu prywatyzację
ciągle kojarzy z rabunkiem.
Zatem ratunek, czy rabunek? Na
odpowiedź zapraszam do następnego
felietonu.

powiedzialność

Andnej Witka
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XOS z dziełem „Parolcs tissces" Witolda Lutosławskiego. Utwór ten, zarówno
w Polsce, jak i za granicą, jest bardzo
rzadko wprowadzany do repertuarów .
Du nielicznych krajowych wy konań
utworu sprowadzano dotychczas solistę
albo z Francji. albo z Anglii. Nagrałem
ten utwór z Wielką Orkiestrą Polskiego
Radia w Katowicach pod dyrekcją Antoniego Wita.
·
Wkrótce ukaże się w Stanach Zjednoczonych - ale myślę, że trafi i na nasz
rynek - płyta z pieśniami współczesnych
kompozytorów amerykańsk ich. Znajdzie się na niej w moim wykonaniu piosenka Stana Bernsteina, bardzo melodyjna, utrzymana w klimacie „Skrzypka
na dachu".
·
- Jakie ma pan plany koncertowe na

p

\

'

Rozmowa i artystą śpiewakiem Piotrem Kusiewiczem
Naleiy do czol6wlc:i najwybitnielszych polskich artyst6w śpiewaków.
Piotr Kusiewicz, wirtuos głosu, dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Iest stale w
rozlaxdach. Występuje w filharmoniach licznych kralów świata. Rozma•
wiamy z artystą tui po jego powrocie z Wratislavia Cantans' 95 i przed
wyjazdem do Wars1Gwy na próby w War11awskiej Operze Kameralnej
oraz przed występem na XXXVIII Wars1Gwskiej Jesieni.
- Jak czuje

się

artysta

śpiewak ,

który

po występie w ,,Requiem" Mozarta, staje na estradzie, by zaprezentować się w
,,Jutrzni" Pendereckiego, a potem prz:ebiera się w kostium, by wystąpić w roli
Księcia Orłowskiego w ,,zemście Nietoperza" Straussa, by już nie wspomnieć wykonań madrygałów C. Monteverdiego i musicalowej pieśni Stana
Bernsteina?
- To bardzo dobrze, że mam możli
wość występowania we wciąż nowym
repertuarze. Nie lubię ograniczać się do
prezentowania tych samych utworów.
Wci:iż inne propozycje bardzo mnie cieszą, ponieważ stwarza mi to możliwość
nieustannej pracy nad programem, a
jednocześnie nad warsztatem. Nieznane
utwory często przynoszą nowe problemy wokalne, do których trzeba znaleźć
klucz. Niedawno usłyszałem z ust Krzysztofa Pendereckiego. który ma do mnie
ogromne zaufanie i powierza mi solowe
partie w swoich kolejnych kompozycjach, że s łyszy wciąż nowe jakości
brzmieniowe, obserwując nieustanne
dojrzewanie mojego głosu.
- Słynie pan również z tego, iż potrafi pan przyjąć propozycję nagłego zastępstwa niemal z godziny na godzinę.
Na tę nadzwyczajną pana zdolność bły
skawicznego uczenia się wielokrotnie
zwracała uwagę krytyka, choćby po pana ostatnim występie w Antoninie. Po
koncercie w ,,Ruchu Muzycznym " odnotowano, iż tylko najwyższej klasy
śpiewak mógłby udźwignąć tak karkołomne zadanie.
-

Często się zdarzają

sytuacje, że dopropozycje nieoczekiwane. W dzisiejszym świecie muzycznym liczy się
oczywiście perfekcja przede wszystkim,
staję

ale i dyspozycyjność artysty jest ogromnie ważna .
J
Tuż przed występem w Antonimc z
zespołem Il Tempo Agaty Sapicchy
przydarzy! się Ryszardow i Minkiewiczowi bard,o przykry wypadek. Podczas spektaklu „West Side Story" w Teatrze Muzycznym w Gdyni upadł i zła
mał obojczyk. Zdecydowałem się na zastępstwo. Występ odbył się po jednej
próbie. Publiczność nie bardzo chciała
uwierzyć, że tego repertuaru wcześniej
nie wykonywałem. Madrygały Monteverdiego to przede wszystkim wirtuozeria. Występ w Antoninie wymagał więc
odc mnie ogromnej mobilizacji.
- Za istne szaleństwo uznać trzeba
chyba fakt, gdy w marcu tego roku zaśpiewa! pan w Filharmonii Sląskiej w
Katowicach dwie partie w utworze
,,Carmina Burana" Carla Orffa. Czy takie karkołomne prz:edsięwzięcie nie jest
niebezpieczne dla głosu śpiewaka?
- Decyzję, by zastąpić Andrzeja
Hiolskiego, podjąłem w dni!.! występu,
ratując tym samym koncert. Spiewalem
partię barytonową. a potem partię nawet
wyższą, niż tenorową, bo wchodzącą w
rejestr prawie sopranu. Byłoby niezdrowo dla głosu, gdybym nie miał świado
mości, co czynię. Jednak to. co rnbię,
bardzo ściśle kontroluję. a więc nie ma
mowy, żeby coś mi się stało z głosem.
Jest to podobnie może jak z fenomenem Olgi Szwajgier. Wiele osób mówiło, że ta artystka pośpiewa parę miesię
cy i się skończy, bo to, co wyczynia
może tylko spowodować zniszczenie
głosu. Jest odwrotnie. Owszem, jej występy są może niewiarygodne i przekraczają ludzkie możliwości, ale u niej największa ekwilibrystyka głosowa jest
kontrolowana.

najbliższą prz:yszłość?

- Otrzymałem liczne zaproszenia,
m.in. do występu w koncercie inaugurującym XIII Międzynarodowy Konkurs
Pianistyczny im. Fryderyka Chopina w
Warszawe . l października wraz z Ewą
Iżykowską, Krystyną Szostek-Radkową
i Andrzejem Hiolskim, z Orkiestrą Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Kazi-

Piotr Kusiewicz podczas reClta/11 pie.im Dymitra Szostakowicza na Wratislavia Cantans· 95

Fo1. Tadeus: S-;,wed
- Podczas zakończonej niedawno
Wratislavia Cantans wraz z Izabelą Kło
sińską i Jadwigą Rappe dal pan koncert
mało znanych pieśni Dymitra Szostako-

wicza.
- Ten sam repertuar w tym samym
po raz
pierwszy w styczniu tego roku w Filharmonii Kolońskiej. Blisko trzygodzinny
wieczór śpiewanych po rosyjsku pieśni
hiszpańskich, greckich, żydowskich i japońskich kompozytora został entuzjastycznie odebrany przez tamtejszą publiczność. Wróciliśmy do Pobki bardzo
zadowoleni z naszego koncertu i z jego
recepcji. Z przyjemnością przyjęliśmy
propozycję powtórzenia programu na
tcgornczncj Wratislavia Cantans.
Koncert zorganizowany był we wnę
trzu Muzeum Narodowego w ramach
zainaugurowanego w tym roku cyklu
„Muzyka i sztuki piękne". Bardzo to
cenna inicjatywa. polegająca na łącze
niu muzyki z wydarzeniami plastycznymi. Śpiewaliśmy w sali ekspozycyjnej,
pośród prac między innymi: Józefa
Szajny, Magdaleny Abakanowicz, Izabelli Gustowskiej, Teresy Miszkin. Ta
sceneria. ciekawe oświetlenie, tworzyła
składzie zaprezentowaliśmy

była niezwykle spójna
muzyką, którą prezentowaliśmy.

rodzaj teatru i

z

- Trwa obecnie XXXVIIl Warszawska Jesień. W imprezie tej brał pan
udział wielokrotnie. Jaki program w pana wykonaniu usłyszy festiwalowa publiczność w tym roku?
- Będę miał zaszczyt wystąpić jutro,
23 września w Filharmonii Narodowej
w oratorium brytyjskiego kompozytoramistyka Johna Tavenera pt.:,,We Shall
Sea Him As He Is" . Koncert, który
transmitowany będzie bezpośrednio w
II Programie Polskiego Radia, zamyka
tegoroczną Warszawską Jesień. Z dużą
przyjemnością zaśpiewam z gdańskimi
artystami - Małgorzatą Armanowską ,
Ryszardem Minkiewiczem. Udział bior4
Chór i Orkiestra Filharmonii Narodowej. Dyrygować będzie wspaniały,
światowej sławy dyrygent, Jacek Kasprzyk. Jest to utwór o tematyce religijnej oparty na liturgii bizantyjskiej.
- W swoim dorobku ma pan kilkanaście płyt kompaktowych. Czy zrealizował pan w ostatnim czasie jakieś nowe
nagrania?
- Oczekuję w tej chwili ukazama się
płyty zrealizowanej przez firmę NA-

mierza Korda, wykonam „Te Deum"
Krzysztofa Pendereckiego . Koncert
transmitowany będzie bezpośrednio
przez Telewizję Polską.
Nastę~nie w ramach ITI Festiwalu
Oper Barokowych, wystąpię na scenie
Warszawskiej Opery Kameralnej w tytu lowej roli w s pektak lu „ Powrót
Ulissesa'' Claudio Monteverdiego. Potem w Fiharmonii Krakowskiej, z tamtejszym chórem śpiewać będę „Wesele"
Igora Strawińskiego . W kwartecie solistów znajdzie się, znana ze wspaniałych
wykonań muzyki dawnej, absolwentka
gdańskiej Akademii Muzycznej z klasy
maestry Haliny Mickiewiczówny, Kira
Bore.;zko i myślę, że odnies ie ona
ogromny sukces.
W listopadzie czeka mnie premiera w
Teatrze Wielkim w Warszawie.
- A kiedy wystąpi pan przed gdańską
publicznością?

- Mam cichą nadzieję, że dojdzie do
wznowienia „Zemsty Nietoperza" na
scenie Państwowej Opery Bałtyckiej.
Odbyłem rozmowę z dyrektorem Wło
dzimierzem Nawotką, mamy wiele
wspólnych planów. Dyrektor między innymi zaproponował mi udział w tym
przedstawieniu, co, nie ukrywam, uczynię z dużą radością.
- Dziękuję panu za rozmowę.

Rozmawiała: KatarzynaKorczak
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Dzienńiku Bałtyckim·· ukazały się dwa artykuły autorstwa p . R . Werbanowa . których tre.oici godzą w dobra
osobiste wyznawców Ruchu Hare Kryswa i przekawją
nieprawdziwe i nieobiektywne informacje na temat naszego związku wyznaniowego.
W artykule „Ofiary obcych bogów" z 18 sieipnia br. zamieszczono wspomnienia mlod...,,' osoby podpisującej się imieniem Iwona .
Iwona opisuje swoje doświadczenia z okresu związków z Ruchem
Hare Kryszna. Wymowa tych doświadcze11 może zdziwić Czytelnika,
który cokolwiek wie o wyznawca.eh Kryszny, natomiast dla osoby
postronnej artykuł może być sensacyjną i tragiczną opowieścią: w artykule zostaje bowiem ujawniony zakulisowy, aspołecwy 1 wręcz
szkodliwy charakter działalności Ruchu Hare Kryszna, tym b,irdziej,
że bohaterkę wspomnień prześladują „dziwne glosy" - artykuł kończą
dramatyczne modlitwy o „odegnanie demonów".
Kij ma zawsze dwa końce. To, co przedstawił autor artykułu jest
do.~wiadczenicm jednej osoby. Tmdno zatem uznać to za o/Jiektywny
obraz naszego Towarzystwa. Bohaterka wspomnień pisze na dodatek
o swoich zawodach miłosnych, które być może przyczyniły się do takiego, a nie innego stosunku do religii Hare Kryszna.
Kolejny artykuł,,, W sidłach proroków" z 25 sieipnia , pióra tego
samego autora. miał być popularnym przeglądem różnych sekt i
związanych z nimi zagrożeń. Niestety autor nie powoła/ ~ię w artykule na źródła swoich rewelacji o wyznawcach Kryszny. Zródłem tych
informacji nie są naukowcy, ani badacze Ruchu Hare Kryszna - autor
z niewielkimi zmianami przepisał hasło z ,,Małego słownika nowej
ery", autorstwa chrześcijańskiego misjonarza, który nigdy nie odwiedził żadnej z naszych świąty1i, nie czyta! naszych książek. ani nie
prowadził rozmów z naszymi wyznawcami. Pozycja, którą napisał.
jest programowo nastawiona na zwalczanie ,,konkurencji'' i odgrzewa argumenty z lamusa przdladowań religijnych. Trudno jest zatem
traktować tę książkę jako wiarygodne źródło informacji na temat innych ruchów religijnych .
Niniejszym pragniemy zaprezentować bezstronne, naukowe wypowiedzi na temat naszego Towanystwa oraz to.jak sami przyjmujemy podobne ataki na nasz związek wyznaniowy.
W obu artykułach kwestionowany jest religijny charakter Migdzynarodowego To warzystwa Świadomości Kryszny (nazwa angielska ISKCON). Amerykańska Nowa Encyklopedia Katolicka, którą trudno posądzić o stronniczość wobec Ruchu Hare Kryszna, tak opisuje
cel,jaki przyświeca! założycielo wi Ruchu, A. C. Bhaktivedanta Swamiemu Prabhupadzie: ,,Misją założyciela ISKCON było zdobycie akceptacji dla wierzeń hinduizmu, wywodzącego się z tradycji bengalskiej. Będąc częścią ortodoksyjnego hinduizmu, świadomo.~ć Kryszny, której nauczał Swami Prabhupada, sięga korzeniami do ruchu
Kryszna bhakti, założonego przez Sri Caitanig Mahaprabhu w XVI
wieku". Inny 'autorytet w dziedzinie religii. sekretarz Rady Kościo
łów Wielkiej Brytanii i Irlandii, dr C. Lamb, stwierdza: ,,Ruch ten
jest ustanowioną, ogólnoświatow,1 organizacją religijną o długiej historii w Indiach. W Wielkiej Brytanii cz/onk.owie Ruchu Hare Kryszna często są reprezentantami całej społeczności hinduskiej". Dodajmy, że w Indiach jest około 300 mln wyznawców Kryszny. a tradycja
wisznuizmu, czyli kultu Kryszny, ma wiele tysięcy lat.
Czytelnik może potraktować „mistyczne" _doświadczenia lwony
jako rezultat praktykowania przez nią religii Swiadomości Kryszny.

Fot.Bogusław Nie'J)alski
Przeczą

temu badania naukowe, które wskazują, że takich symptomów choroby psychicznej nie można wiązać z praktykowaniem naszej religii. Prot: A. S. Weiss z Waszyngtonu, psycholog kliniczny,
podaje następujące wyniki swoich badań nad wyznawcami Kryszny:
,.Czlonk.owie Ruchu Hare Kryszna są ogólnie rzecz biorąc tak samo
normalni pod względem zdrowia psychicznego i osobowości jak studenci wielu prestiżowych uczelni. Każde niezwykle zachowanie
wśród członków ruchu jest tak samo prawdopodobne, jak wśród ca/ej
populacji i nie przedstawiają żadnego zagrożenia. Donie.,ienia na t~mat dewiacji mieszczą się w granicach naszych normalnych oczekiwań wobec całego społeczeństwa.".
Także naukowcy z Instytutu R eligioznawstwa UJ w Krakowie
stwierdzili, że: ,,Badania naukowe prowadzone przez socjologów i
psychologów wśród członków Hare Kryszna nie dają podstaw do
stwierdzeń o niszczącym wpływie uczestnictwa na osobowość czlon. ".
k ow
Widziany oczami Iwony, R uch Hare Kryszna wydaje się być zamkniętą grupą, którą rządzą żelazne prawa i dyscyplina, gdy tymczasem nasze towarzystwo prowadzi jawną i otwartą działalność, a jego
ośrodki są dostępne dla wszystkich zainteresowanych kulturą duchową Indii.
Co do nas, wyznawców Kryszny, jesteśmy poruszeni do żywego
faktem umieszczenia nas w jednym gronie z satanistami i grupami
porywającymi dzieci. Artykuły p. Werbanowa odgrzewają wiele z
oskarżeń prowadzących do religijnych prreśladowań i nietolerancji.
Pod wpływem takich nieobiektywnych i niesprawiedliwych prezentacji w mediach nasi wyznawcy coraz częściej spotykają się z niechę
cią czy wręcz agresją. Niedawno na ulicy Długiej krzyczano za nami:
„Harc Kryszna do gazu", ,,Spalić ich''. Zdarza się, że nasze dzieci są
przeganiane przez rówieśników. bo .,rzucają klątwy".
Mamy nadzieję, że w kraju, który obecnie budujemy, wszystkie
mniejszości religijne będą miały zapewnioną wolność i tolerancję.
Tym bardziej że jako związek religijny staramy się sfużyć społeczeń
stwu, w którym żyjemy, chociażby poprzez akcję charytatywną „Harc Kryszna - Pożywienie Życia", w ramach której wydajemy ponad
500 deserów i obiadów wśród dzieci i młodzieży Gdariska.
Autorce wspomnień, Iwonie, życzymy wytrwałości po kolejnym
nawróceniu się, a także ostrzegamy ją , że przy następnych podobnych publikacjach, których treść zagrnża naszemu dobru osobistemu
i godzi w uczucia religijne, poważnie rozważymy możliwość podania
jej do sądu.
Z poważaniem
mgr inż. Przemysław Jaźwiński
prezydent Świątyni MTŚK w Gdańsku

OST •

\V dzisiejszych czasach warto odwiedzać star~·ch przyja-

Po naszych publikaciach

samochód Fiat na raty chronisz

Po opublikowaniu tekstów Roberta Werban~wa, poza zall!ieszczonym wyżej wystąpieniem przedstawiciela Swiątynii MTSK,
do redakcj i nades łano też inne glosy polemiczne. Mamy nadzieję,
że zamieszczony list zadośćuczyn i oczekiwaniom ich autorów . List
od Czytelników z ul. Tucholskiej w Gdyni. przesyłamy - nie będą
cemu mieszkańcem Wybrzeża - autorowi artykułów .
(Red.)
·-
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~--- - --··- -- - --- -- -

~ Czekają

F ,' J A 1 T

OLEJETYU<O
.
KUPUJ NASZE H SPRZEOAWCOW
U AUTORYZOWANYC

na Ciebie w autoryzowanych

J

~ warsztatach i stacjach benzynowych
Przedstawicielstwo Handlowe ESSO P.U.H. " IMPEX - SARO "
ul. Partyzantów 74 teVfax (0·58) 410 849

Gdańsk
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REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚC ZAMIESZCZANYCH REKLAM I OGłOSZEŃ

NllSZE BIURA OGŁOSZEŃ PRzyJMUJĄ
~ • ~
ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI

CF~~1~
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ABSOLUTNA NOWOŚĆ • STUDIO NATURALNEJ ODNOWY BIOLOGICZNEJ

"PARACELSUS"
ODNOWA BIOLOGICZNA I MASAŻE
Usuwanie nasti;pujących dolegliwości:
• nem.ie, li;ków, migren, tików ncrv.;o\vych. jąkania. moczenia nocnego, bólów głowy • otyłości, bezsenności • nałogu palenia tytoniu (seanse z kodowaniem). alkoholizm • zv..yrodnień kręgosłupa i stawów, dyskopatll, * ziołolecznictwo. MAGNEZOTERAP1A

1a266/09/1

tęczówki

przyjmujemy do szkół
w systemie dzien,nym i zaocznym
bez egzaminów wstępnych

Fabryczny Punkt Sprzedaży w GDYNI
ul. Polska 43
tel. (058) 215-725

* CENY PROMOCYJNE

l·WOWtt4$1a:tGP:t::W·,,t·:·:·t4·1

*

kształcąca

w zawodzie

e
e

technik-ekonomista

Specjalność:

e finanse i rachunkowość

BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
SEKRETARIAT STUDIUM: 80-958

dwuletnia, przygotowuje pracowników
- asystentów przedsiębiorcy.

INTENSYWNY KURS KSleGOWOŚCI

.

ROZLICZENIA PODATKOWE FIRM

e ZARZĄDZANIE FINANSAMI FIRMY
e KOMPUTER W FIRMIE

eBANKOWO$ć

BOLMAR S.A.

•

POLICEALNA SZKOŁA
ADMINISTRACJI I BIZNESU

KURSY
----.,
..-ol,l'""·..
,-"-

1toczne l"ouc:.arne stuaaum
• FINANSE W FIRMIE

16497/18S/07

Gdańsk,ul. Bielańska

Izba Gospodarcza

.

IRYDOLOG

oka określi stan zdrowia całego organizmu I poszczególnych
•.
organów oraz stopień odporności ciała
REJESTRACJA TELEFONICZNA OD 9.00 DO 19.00, TEL. 21 06 OO
EMERYCI I RENCIŚCI 20% ZNIŻKI
GDYNIA, ul. Armil Wojska Polskiego 23/l

• na podstawie

·•

Gdańska

5, tel. 31-71-16,

Elblą

Zapisy i informacje: Gdańsk,
ul. Długi Targ 39/40, III piętro
tel. 31-86-81 do 89 w. 15 lub 22

, ul. Rycerska 6, tel. 32-59-82

ANGIELSKI

SON

•

DLA MŁODZIEŻY, DOROSŁYCH
\

PREMIERE

School of English

•

kursy ogólne - wszystkie poziomy
kursy egzaminacyjne FCE, CAE, Proficiency
grupy
1

8- I 2-osobowe

10% zniżki na podręcznikach

INFORMACJE I ZAPISY:
Gdańsk-Wrzeszcz

tel. 47-23-69

godz. 10 .OO- I 9 .OO
ul. Trubadurów 4
(obok Ope°i:-y Bałtyckiej i przystanku SKM Gdańsk
1
Politechnika)
11324,l)smr.
godz. 15 .OO-19 .OO

ZARZĄD

MIASTA RUMI

ogłasza pisemny przetarg

nieograniczony 1
na wykonanie
ct
przebudowy skrzyżowania
:li
ul. Grunwaldzkiej
/droga krajowa nr 6/ z ul. Ceynowy
i ul. Zbychowską w Rumi.

'I

\

FIRMA HANDLOWA

PROT0

KMA Spółka z o.o.

Gdańsk-Suchanino. ul. Noskowskiego

l,

Tel./Fax 32-09-41

))

Dysponujemy salą sprzedaży o powierzchni
okoio 700 m 2 , odpowiednim zapleczem
magazynowym o powierzchni 150 m 2
oraz środkiem transportu.
Poszukujemy odpowiedniego partnera
do rozpoczęcia działalności handlowej
182441os128~
- lub inne propozycje.

1
1
Brak informacji niepokoi
nawet przy najlepszej organizacji.
Jeżeli chcą Państwo w dowolnym momencie uzyskać
połączenie powinniście wybrać nas.
Zapewnimy bezprzewodową łączność w całej
Europie.
Naszą ofertę kierujemy do firm prowadzących swoją
działalność za granicami Polski, w szczególności
do firm spedycyjnych i autobusowych.
Tel. OSB 310735
Tel. OSB 311123

Idzie zima

zła ...

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.

Czy ocieplileś już swój dom lub zakład pracy?

JAKOŚĆ Ili
ATRAKCYJNA ·
, CENA !li

P.

."

ZAKŁAD

z. ISOSERVICE świadczy usługi izolacji

PRODUCENT PlYT STYROPIANOWYCH

DRACHMA"
ul. Słowackiego 36
I 133-000 Pruszcz Gdański
tel. 82-26-82
wew.45

BUDOWNICTWO S.C.
ul. Kielniańska 138
80-299 Gdańsk-Osow
tel. 52-75 -97

"ATOS"
GPRD S.A.
ul. Kartuska 482
ul. Sikorskiego 2
83·000 Pruszcz Gdański 80-298 Gdańsk Kokoszki
tel. 475-672
tel. 81-22-61 /64
fax 82-36-82
"LECH"
ul. Kartuska 340
GPRDS.A.
80-125 Gdańsk
ul. Sopocka 2
tel. 46-35-1 O
Gdynia
tel. 29-02-30
"IZOLMAT"
ul. Sandomierska 38
GPRD S.A.
80-958 Gdańsk-Orunia
ul. 30 Stycznia 35
tel. 31 -82-61/62
Tczew
fax 31-25-12
tel. (069) 31 -06-65"

1

MINI-MAX Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4 c
82-300 Elbląg
tel. 33-79-01

wentylowanych, poddaszy użytkowych, wypełnianiu

ATUTS.C.
ul. Królewiecka 229
82-300 Elbląg
tel. 34-46-81
TECH-BUD S.C.
ul. Warszawska 66
82-300 Elbląg
tel. 32-79-08

pustek powietrznych.
• wydajność 1000 m 2 w ciągu 1 dnia pracy

/ : , mab J<archer
Pc.J$~(,

")}'

* wyeliminowane dowóz i

·,,

* szybkie terminy realizacji

• stuprocentowe wykorzystanie materiału

1O

81 -029
Gdynia-Chylonia
tel. 23-68-1 o
,):i>

P. Z. ISOSERVICE,

HOUSE BUILDING 9~
HALA

NR

Ili STOISKO 1 8

ul.

Władysława

IV 14

W niektórych przypadkach, po zakończeniu sygnału
marszrutowanla może wystąpić chwila ciszy przed
usłyszeniem sygnału dzwonienia.

z obróbką murarską

NA KAŻD4 KIESZEŃ!
Gdynia-Redtowo
ul. Kaczawska 18
tel./fax 26-11-04, 29-75-33

Informacje o ewentualnych uszkodzeniach prosimy
zgłaszać pod numerami telefonów 216651, 201221

raabkarc:her

}_)> ru~·i\
ul. Mazurska 15
82-300 Elbląg
tel. (050) 34-24-61

TAPETY
NIEMIECKIE

S2UKAJ
4: rt!<OPiANl.J
NASZYrvt
ZNAK1Efv1f!

z

Gdańsk,

tel. 43-97-50, 43-95-55.

WŁOSKIE
WĘGIERSKIE

MiĘdzyNARodowE lARGi GdAŃskiE

informujemy, że po wybraniu numeru,
abonent otrzyma tzw. sygnał marszrutowania na czas
zestawienia połączenia.

pomiar • demontaż - montaż

NASZE REFERENCJE?
60 OOO m 2 w ciągu 12 miesięcy w całej Polsce.

J

zakłócenia

Jednocześnie

* atrakcyjne ceny

mab-..Cher
/,.1}
). > f.l,)!51<..d

Północna

W czasie przełączenia mogą wystąpić
w łączności, za które przepraszamy.

składowanie matertału

ul. Mostek 2/8
80·759 Gdańsk
tel. 31 -92-64

ul.

TP S.A. Zakład Telekomunikacji w Gdyni informuje,
że w nocy z 22.09.95 na 23.09.95 nastąpi przełączenie
abonentów Gdyni posiadających
numer telefonu rozpoczynający się cyframi 21
do nowej centrali telefonicznej.

Optymalna metoda przy ocieplaniu stropodachów

BISKUPIEC ( 0- 89) 15 32 OO STARACHOWICE ( 0- 47) 73 26 17

TELEKOMUNIKACJI W GDYNI

KOMUNIKAT TELEKOMUNIKACJI
POLSKIEJ S.A.

termicznych metodą wdmuchiwania lużnej wełny
mineralnej szwedzkiej firmy GULLIFIBER.

NAJWIĘKSZY

Branża

energetyczna
- przebudowa linii kablowej nn. 0,4 kV - 170 mb
- przebudowa oświetlenia drogowego - 8 słupów
2. Zabezpieczenie istniejącego 'wodociągu <b 300 - 59 mb
3. Pnelożenie gazociągu <b 200 'i 74 mb
·
4. Roboty drogowe
- nawierzchnia - 1623 m'
- chodnik - 763 m'
Informacje ogólne oraz dane wyjściowe podane
są w materiałach przetargowych. Oferent przystępujący
do przetargu zobowiązany jest do złożenia kompletnej oferty.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest nabycie materiałów
przetargowych w cenie 20,0 + 22% VAT za komplet.
Materiały można nabyć w siedzibie Urzędu. Miasta Rumi,
<t)Iit'ff%ktf~ pokój 212 od dnia 25 .09. ! 995 r.
;~§tlł;if[_!L~~[1~i;' t2.::-:~~::-=~:=:~~~· Pnetarg rozpocznie się dnia 29.09.1995 r. godz. 12.00.
Ostateczny termin składania ofert do dnia 29 .09 .1995 r. godz.
MA TER IAŁ V
Jl.30
BUDOWLANE
Producent
Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach
Strop lekki TER/VA NOVA
z dopiskiem "Przebudowa skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej
Kostka brukowa; chodniki
zbrojeniowa
/droga nr 6/ z ul. Cęynowy i ul. Zbychowską w Rumi".
Drewniane ploty, altanki itp.
, blachy grube B.;. 120 mm
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie
. Cement od 137
:, blachy cienkie
~
O kątowniki
do kasy Urzędu Miasta wadium w wys. 8.000 zł. ,
- Gazobeton od 2,70
.'.J" 6 gtadka od 0,89 zł/kg
k ć
·
·
· .- Okna Velux 5% taniej
'.J pręty żebrowane od 0,75 zł/kg
Dodatkowe m,ormacJe na temat przetargu mozna uzys a
. Stropy i pustaki Leier
Miejskiej,
Inżynierii
Wydział
Rumi
Miasta
Urzędzie
w
brukowej
kostki
do
Formy
.
o f e r u je
tel. 710-5 30.
· Nadproża i płyty korytkowe
41-20-56
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta oraz
Gdańsk, Mostowa 1
Gdańsk-Kokoszki wew. 479 i 480
unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
teLl!ax 31 06 32
ul. Budowlanych 31
1.

1

HÓLENDERSKIE
KRAJOWE

~ KG

FARBY
APLAUSE
MALFARB
DODA TKJ MALARSKIE

HURT-DETAL

SKL.EP FIRMOWY

tel./fax 52-49-13, 52-09-24, 52-12-58 w. 56
czynne pn.-pt. 8.00 - 16.00
SO. 10.00 • 14.QQ

czynne pn.-pt. 1O.OO - 18.00
SO . 10.00 - 14.00

Gdańsk- Przymorze, ul. Arkońska 2 (GPIE, przy MTG)

1781 8/05/23

Zakładów

Gdańsk-Oliwa. ul. Wita Stwosza 16 A

*

Syndyk Masy Upadłości
Automatyki Okrętowej "MERAMONT" w Gdańsku

posiada do wydzierżawienia pomieszczenia biurowe,
ekspozycja-sklep, usługi, cicha produkcja, magazyny
w budynku przy ul. Sadowej 9 w Gdańsku,
przy nowo otwartej trasie Gdańsk • Warszawa.
łączna powierzchnia ok. 2000

nr.

Oferty z ceną należy składać pod adresem: Gdańsk, ul. $nieżna 2,
skr. poczt 26, telefon 43-12-51 lub 43-12·53.

f

.:a

TRÓJMIASTO

------

t'.ł\~,

zaś o jeden dłużej. Już w wieku
XVI Rada Miasta utworzy ła
specjalny „urząd po słańców" ,
nad którymi pieczę powierzono
im „ mistrzowi" zwanemu od
1640 roku poczmistrze m. W ybierano też czterech spośród
kupców na zwierzchnik ów posłańców. Pamiętajmy o tym, że
gdańskie władze już w roku
1604 wydały specjalną ordynację określającą prawa i obowiązki pocztylionów . Jest więc
ona jedną z najstarszych w Europie.
Od początku regularneg o
funkcjonow ania w Polsce poczty poważny udział w jej kierowaniu mieli Włosi . Wcześniej wspomniałem o florenckiej rodzinie Montelupi c h .

\I

KART
, KI
.~ ~,GDANSKIE
nUclalmy się tylko przed gmach, gdzie biuro pocztowe.
Cół znaczy ten nacisk ludu? Myślałbyś, łe połar wyliuchnął
lub lakie morderstwo popełniono. lachowal Bołe! Oto lest
chwila nadejścia anglelskiel poczty! I jakął nlecler,llwoiclą
oczekuje kaidy tel chwill, kiedy un9clnlk pocztowy zacznie
wydawał listy!

Twórca przy warsztacie

And rzej Li pniewski
arty sta malarz

C

zasem Andrzej Lipniewski bywa portrecistą na zamówienie . Maluje z modela, szybko, w dwóch, trzech dwugodzinnych sesjach i jak Pan B óg przykazał - o soba portretowana bez trudu rozpoznaje s ię na obraz ie. Po ostatnim pozowaniu
model nie zabiera jednak swego konterfektu do domu. Płótno zostaje bowiem poddane dalszej „obróbce" . Lipniewski otoczy swego bohatera znakami, symbolami, przedmiotam i , a może i napisami. które określą zainteresow ania. osobowość portretowan ej postaci, sposób postrzegani a jej przez artystę. N a przykład teraz ma
na sztalugach portret swego przyjaciela - rzeźbiarza , malarza, grafika i to mieszkającego nad morzem. Na obrazie znajdzie my więc
w tle sztalugi w kształcie starej lodzi , a blejtram - wydętego ża
gla, jakieś zaczęte popiers ie, rylec g raficzny . W dalszym planie
będzie, jak to u Lipniewskie go, morze.
Przede ws zystkim zaś Andrzej Lipniewski jest malarzem marze11 sennych, podświadomości. mistrzem alegorii, metafory , absurdalnych skojarzeń. Francuzka Marie Bouvard napisała niedawno o jego twórczości , że to „gdańskie odrodzenie surrealistycz nej
wolności" . Krakowiank a Bajka Marońska - że to raczej poetycka
metafora z „oszałamiającą, bogatą ikonografią. pochodzącą z
morza" . Artysta zaś mówi, że bliski mu jest niemiecki ekspresjonizm. Ja widzę przede wszystkim surrealizm, karykaturę, dowcip.
Na wystawę sztuki gdańskiej w Gedok - Haus w Lubece Andrzej Lipniewski wysłał właśnie siedem swoich dużych obrazów
olejnych, takich z daleka rozpoznawa lnych „lipn iewskich", z
przedziwny mi postaciami ludzkimi, statkami , rybami, wirującymi
muszlami. rozgniecion ymi gitarami i czym tam jeszcze, z morzem
i plażą w tle. Są to wyimki z różnych cykli . Obrazy - przebogate
opowieści układają się w różne ciągi , czasem złożone tylko z kilku odsłon, czasem - aż kilkudziesięciu.
Cykle malarskie dojrzewają latami , każdemu towarzys zy po
kilkaset szkiców - zapisów myśli i pomysłów. Do Niemiec pojechała więc np. ,,Erozja VII" z Jastrzębiej G ó ry, .,Sensens z Placu
Wałowego", .,Sensens z Żuław Podeszczow ych '', dwie ,.,Dzikie
plaże" - wschodem i zachodem , czy słodka „Bartnic zka z Zuław' ' .
A kobiety u Lipniewskie go są zawsze piękne i tajemnicze.
No i prawic zawsze są na jego obrazach te s łupki albo wężyki
napisów. Pytam , czy to nie słabość malarza, że sięga po litery?
Absolutnie nie. Kolor. światło, kształt n ie starczą dla w yobraźni
artysty. ' · ·
· ··
Czasem bywa i tak, że poprzesiaje tylko na słowie; p isze wiersze. Bardzo plastyczne. Właśnie wyszła pierwsza jego książka poetycka, zatytułowana „Mitologie Stegny Gdańskiej'', a wydało ją .
z rysunkami autora, Elbląskie Towarzystw o Kulturalne.
Teraz artysta obmyśla, gdzie by tu w Trójmieście powtórzyć
wystawę obrazów z cyklu „Pan Oniryczny" , którą pokazał już w
Galerii El. Chciałby również przygotować wystawę swoich australijskich akwarel, lekkich, niemal zwiewnych , z kolorami przepływającymi w siebie wzajemnie, oddających egzotykę dalekiego
świata . Życzę powodzenia .

Anna Kościelecka

ie wiemy, kim był autor przytoczony ch wyżej s łów i jak się nazywa! . Tekst pochodzi z anonimowego
artykułu
pt.
. ,Gdańsk" . Zamieszczo no go w
1850 r. na lamach „Dodatku
Literackie.~ o·· do krakowskie go „Czasu .
R e gularnie funkcjonująca
poczta nie była w połowie XIX
w . niczym nowym . Odwiedzający Gda11sk trzysta lat wczeimiej nuncjusz papieski Giulio
Ruggicri z uznaniem wyraził
się w swoim raporcie o posłań
cach rozwożących koresponden cję ,.niewypow ie dzianie
szybko'', chociaż w Polsce nie
było jeszcze wówczas tzw. koni pocztowych .
Przyjmuje się , iż organizatorem stałej poczty (krakowskoweneckiej) był ten . którego
podobizna wieńczy hełm gdań
skiej wieży ratuszowej - Zy gmunt August. Król Stefan Batory kierowanie tą pożyteczną
instytucjq pow i erzył florenc kiej rodzinie Montelupi ch.
Władysław IV zaś ustanow ił
specjalny podatek na rzecz poczty publicznej. To za rządów
tego monarchy Gdańsk zdobył
się na własną pocztę .
Już w I poi. XYII w. miasto
nasze posiadało stale połącze
nie z Niemcami , Italią, na
wschodzie natomiast z Królewcem i Rygą. Uruchomien ie
tych ważnych, z punktu widzenia interesów nadmotławskie
go grodu, linii, dzięki którym
co tydzień listy docierały do
kogo trzeba, było przedsię
wzięciem o doniosłym znaczeni u. Jak słusznie zauważyła
Maria Bogucka - fakt tak
wczesnego uruchomieni a regularnej poczty sprawi!, iż XVIIw ieczni „gdańszczanie tkwili
w samym sercu spraw i wydarzeń europejskich '' .
Jak wyglądali ci pierwsi posłańcy i kurierzy , ludzie żyjący
w u stawicznej podróży? Niewiele wiemy na ten temat.
Odziany w uniform pocztylion
z nieodłączną trąbką w dłoni to. dJ:ipiero czasy Stani_,Jawa
Augusta Poniatowski ego. Wiele jednak przemawia za tym , że
reprezentujący ten zawód
gdańscy kurierzy różnili się już
znacznie wcześniej nic tylko
swym sposobem bycia, ale i
odzieniem od przedstawic ieli
innych profesji.
Musieli to być ludzie godni
zaufania,
wypróbow ani,
odważni i zdrowi. Zawodowa

I

duma i god n ość nakazywały
im strzec tajemnicy korespondencji oraz powierzony ch im
przesyłek niekiedy nawet z narażeniem własnego życia. Nieźle opłacani, z reguły znakami-
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INFORMATOR
APTEK I
Apteki pracujące non stop:
GDAŃSK, ,,Dworcowa" - Dworzec Główny, Podwale Grodzkie
1, tel. 31-28-41 do 45 wew. 210;
„Chełmska", ul. Łużycka I /1,
tel. 32-14-63; Apteka w Pogotowiu Ratunkowy m , al. Zwycię
stwa 49, tel. 32-47-01
PRZYMOR ZE. ul. Opolska 3;
tel. 56-38-22
ZASPA , ul. Pilotów 21; tel. 5692-71
WRZESZCZ , ul. Grunwaldzk a
52, tel. 41-23-06
SOPOT, ,,Pod Słońcem", al. Niepodległości 861, tel. 51-31 -58
GDYNIA, apteka nr 19054, ul.
Armii Krajowej 42, tel. 21-00-32
; ,,Pod Gryfem'" , Gdynia. ul. Starowiejska 34, tel. 20-19-82
PRUSZCZ GD., ,,Centralna'', ul.
Wojska Polskiego 9, tel. 82-2453
RUMIA, ul. Stoczniowcó w 7

.,

/
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Czesław

,_

Milosz przyjął honorowy patronat nad planowanymi na rok 200 1 obchodami
stu lecia Sopotu . Poeta c zęsto
bywa w Sopocie. Znajduje się
tam grób jego matki. W Sopocie mieszkał a rodzina laureata
Nagrody Nobla.
Stule cie uzyskania praw
m iejskich władze Sopotu chcą
uczcić przede wszystkim poprawą w i zerunku miasta i
odzysk.tniem utraconego w lat ach 70. statusu uzd row iska.
M aj ą być uruchom ione solanki . powstanie pijalnia wód mineralnych . W przyszłym roku
rozpocznie się budowa tężni .
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o godz . 17,
w R atuszu Staromiejskim w Gdańsku, odbędzie
się aukcja dziel sztuki ludowej
ze zbiorów Izabelli Troj anowskiej. Dochód z aukcji przeznaczony zostan ie w całości na
rzecz pow s tającego Funduszu
Stypendialn ego Izabelli Troj anowskiej , zmarł ej nie d awno
znakomitej dziennikarki , popularyzatorki kaszubszcz yzny i
gdańskiego regionu. Stworzenie funduszu, wspierające go
młode dziennikars kie talenty ,
było życzeniem J . T rojanowskiej, współautorki znakomitego „B edekera kaszubskieg o",
twórczyni regionalne go cy-

klicznego programu telewizyjnego „Rodno zemja".
O rgan i zatorz y aukcj i za pe w niają, że oprócz unikatowych prac ludowch twórców ,
oryginalnyc h pamiątek i pięk
nych wyrobów rękodz i eln i
czych. kupić będzie można w
ratuszu także wiele ciekawych
wydawnict w kaszubskic h.
Wśród nich „Życie i przygody
Remusa" Aleksandra Majkowskiego, słynną epopeję, która
do rąk czytelników trafi w wyda niu dwujęzycznym - po kaszubsku i w tłumaczeniu na literacką polszczyznę, dokonanym przez Lecha Bądkowskie go.
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najb li ższy pon ie -

działek

Miłosz, solanki Wagner

.

,

Aukcja sztuki udowej
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urządzenia ekologiczne mają podnieść czystość powietrza do poziomu wymaganego dla uzdrowiska. Planowane są t e ż inwe stycje mające
zwiększyć turystyczną atrakcyjność Sopotu i przyczynić
się do wydłużen ia sezonu. Ma
być aqualand (zespo łu basenów i urządzeń rekreacyjnyc h
pod oszklonym dachem), multikino, port jachtowy, pole golfowe. Będą zrekonstruo wane
Łazienki Północne. Reaktywowany ma być w Operze Leśnej
m i ędzyn arodowy festiwal wagnerowski. Takie są plany ...

Nowe

(D.)

Dar w kolorze
W Ogólnokształcącym Liceum Jezuitów w Gdyni ocl po·
czątku roku jest kolorowo · rozpoczęto bowiem szkolne iy·

Fot.Zbigniew Kosycarz
cie wywiązywali się ze swych
wcale n iełatwych obowiązków.
Początkowo

poruszali się
pieszo, a na pokonanie odległości dzielącej Gdańsk od
Wrocławia potrzeba im było
(latem) 9 dni. Znacznie szybciej docierali na miejsce przeznaczenia kurierzy konni i poczta dyliżansowa. Ta ostatnia
powstała na przełomie XVIII i
XIX wieku. Dyliżans zabiera!
oprócz listów, paczek i świeżej
prasy, oczywiście także pasażerów . Odjeżdża! spod mieszczącego się początkowo przy
ul. Szerokiej urzędu pocztowego do Warszawy, Królewca,
bądź Berlina. Podróż do stolicy
trwała cztery d ni, do Berli na

Przedstawic iel tego rodu Karol, jako poczmistrz koronny
wydal w roku I 654 (za zgodą
Jana Kazimierza) decyzję , na
mocy której genueńczyk Franciszek de Gratta powołany został na stanowisko królewskiego pocztmistr za w naszym
mieście . Kilka lat później jest
on już generalnym królewskim
RCczmistr ze m dla Prus Kró:
Jewskich, Kurlandii i Inflant z
siedzibą w Gdańsku.
Od roku 1714 (podaję za F .
Bogackim) Poczta Królewska
mieści się w przestronnyc h pomieszczenia ch kamienicy przy
Długim Targu 39/40 . Dom ten
wzniósł w połowie XVI wieku
Jan Kramer - bohater jednego z
wcześn iejszych odcinków naszego cyklu . Mieszka! tu, i to

po poczcie królewskiej na Dłu
gim Targu. Pozostanie tutaj aż
do w zn ies ienia w iel kiego
obiektu poc zty gdański ej przy
placu Wintera (L astad ia).
Ponowne otwarc ie polsk iego urzędu pocztowego na terenie Gdańska możliwe się stało
dopiero dzięk i ustaleniom traktatu wersalskieg o . O tym jak
waz e są tym żawodzie: honor, godność i odwaga dowiedli ś w iatu pocztowcy z P olskiego Urzędu nr l w Gdańsku
już w pi e rws zy m d niu n aj krwawszej ze wszystkich wojen . Dziś ich heroiczny czyn
przypomina nazwa pl acu or az
lśniący w słońc u pom nik z nierdzewnej stali.

w

JerzySamp

cle kulturalne młoclzleiy wemlsałem wystawy obrazów lre•
ny Jakubowskiej·Czepulonis, kt6re niedawno tej włałnie
szkole podarował mął nieiyiącej juł artystki.
W 1.estawie 38 płócien olej- W arszawskim . Dostała si ę do
nych i 1 1 pasteli są kompozy- niewoli niemieckiej, skąd wycj e o tematyce rel igijnej , ale zwolili ją Amerykanie . Najteż pej z aże, portrety, mart we
pierv. dołączyła do II Korpusu
natury, sceny rodzajowe. Jak w
we Włoszech, a po wyjściu za
całej twórczości Ire ny Jakumąż przen iosła się do Londybowskiej, tak i w zbiorze gdyń nu. U kończyła szkolę malarskim , najważniejsza jest precy- . stwa pro w adzoną w Sud bory
zj a i bogact wo zestawień kolo- ; przez prof. Mariana Szyszkorystycznych . Art)'stka należał.; ·. Bohusza :· Wystawiała swpje
do grona kap istów, a d la nich obrazy w londyń s k i ch gale„kolor stanowił coś w rod zaju ri ach polonijnych oraz w Arts
sacrum, coś o czym mówi s ię of Liwing w Bath. Najczęściej
a luzyj nie, sk rótowo, metafo- mal owała dla kolekcjoner ów
rycznie , co traktuje się z naj - prywatnych , stąd jej prace są w
wyższą pow agą , celebracją" Stanach Zjednoczony ch, Kanaprzypomnia no na wernisażu.
dzie, Szwecji, Włoszech, AnIrena Jakubowska -Czepulo- glii i w Polsce. Zmarła w 1991
n is pochodziła z Wi l eńs zczy w Londynie. Wystawa ta jest
zny . Jako żołnierz zgrupowa- pierwszą w Po lsce prezentacją
nia ,.R ados ław" Armii Kraj o- twórczości Ireny Jakubow wej walczy ł a w P ows t aniu skiej-Czepul onis.
(ANK.)

Gd yn ia

w licz ba ch

bałtyckie
Tatarstan, Riazań, Archangiels k, Baszkiria. Jakucja. Polskę będzie reprezentować IO wojewód ztw (m.in. gdańskie. elbląskie, słupskie ,
łódzkie i ostrołęckie). Obserwować spotkanie
będą przedstawic iele Hamburga i Kilonii. Udzi ał
zapowiedzi eli także obserwatorz y ze Szwecji ,
Finlandii i innych krajów nadbałtyckich.
W forum będą uczestniczyl i przedstawic iele
władz administrac yjnych - polskich (z Ministerstwa Współpracy Gospodarcz ej z Zagranicą,
transportu) i rosyjskich. Udział w Forum zapowiedział m.in. gubernator Jurij Matoczkin z
Królewca. W forum potwierdziło udział ok. 70
polskich banków i przedsiębiorstw. Ze strony
rosyjskiej - Kcdo Bank, Bank Imperial, Momieftgaz, Bank Wschód-Za chód . Patronat nad Forum sprawuje pełnomocnik rządu RP, Kazimierz
Korona . Sponsorami są Kredyt Bank S.A., Bank
Gdański S.A. oraz rosyjska firma ubezpieczeniowa - Rosgosstrac h Bałtpolis.
j

(D.)

. W nakładzie 300 egzemplarzy ukazała sl9 broszura pt,
nSytuacla społeczno·gospoclarcza Gdyni w I półroczu 1995
roku", opracowana przez Woiewódzkl Urząd Statystyczny w
Gdańsku i Urząd Miasta.
Doczekaliśmy

się

więc

zgromadzen ia w jednym wydawnictwie najaktualnie jszych
daoych charakteryzujących sytuację demograficzną Gdyni,
stan majątkowy jej mieszkań
ców , ukazujących w liczbach
dość szczegółowo różne dziedziny życia miasta, działanie
jego służb.
Na końcu wydawcy zamieścili tabelę z danymi dotyczą
cymi lat 1990 - 1994, istnieje
zatem możliwość porównań.
Na 100 mężczyzn przypada
w Gdyni 108 kobiet. W porównaniu z 1994 r. o 21 par więcej
stanęło na ślubnym kobierc u .

podejrzanych o wściekliznę) , 22- - gabinet zabiegowy dziecięcy w
21-48 (czynne całą dobę)
dni robocze wg. 19-7.30, w dni
--D
V
---.a.
ŻU R V
WRZESZCZ , al . Zwycięstwa 49
wolne od pracy wg . 8-8,
GDAŃSK , Chirurgia, Interna i
- gabinet zabiegowy ·ogólny, w
- czynne całą dobę
Okulistyka - Akademia Medyczwolne sob., niedz. i święta w g.
- wypadki - 999
na, ul. Dębinki 7
- nagle zachorowania: tel. 32-29- 8-18.
G DYNIA. Szpital Miejski, ul.
SOPOT, ul. Chrobrego 6/ 8 29, 41-10-00.
Wójta Radtkego I, tel. 20-75-01
wejście od ul. Mieszka I. TelefoMorski, Redłowo , ul. Powstania Biuro Przewozów Sanitarnych - ny: 51-11 -56 , 51-24-55 i tel.
32-39-24
lub
centr
.
3
2-30-76.
Stycznioweg o I. tel. 22-00-5 l
alar m. 999. Ambulatoriu m chi32-36-14, 32-39-44 w . 236
POGOTO WIA
rurgiczne czynne całą dobę .
Ambulatori
um
chirurgiczn
e _
RATl.lNKOWE
GDYNIA. ul. Żwirki i Wigury
czynne całą dobę.
i PRZYCH ODNIE
14, czynne całą dobę - nagle zaLaryngolog przyjmuje w dni chorowania i
GDAŃSK, ul. Aksamitna l - leprzewozy chorych,
karz ogólny, gabinet zabiegowy powszednie wg . 19.30-7.30, w tel. 20-00-0 I , 20-00-02 - ambusoboty
robocze
17.30-7
,30, w latorium stomatologiczne czynne
dla dorosł yc h w wolne sob .,
niedz. i święta - całą dobę , w po- wolne soboty, niedziele i święta wg . 20-7
- całą dobę.
zostałe dni w godz. 19-7
OBŁUżE - Podstacja Działu Po- pu.~dnia dla dzieci chorych i - stomatolog w dni powszednie w mocy Doraźnej, ul. Białowieska 1
gabinet zabiegowy w wolne g. 19.30-7.30, w soboty robocze, (tel. 25-19-99), dla mieszkańców
sob., niedz. i święta - całą dobę w g . 17 .30 -7 .30. wolne soboty, dzielnic: Obłuże , Pogórze, Oksyniedziele i święta· całą dobę .
w pozostałe dni w godz. 19-7
wie, gm. Kosakowo - pediatra, le* LEKARZ DOMOWY, ALK- ZASPA, ul. Pilotów 21, tel. karz ogólny, gabinet chirurgiczny,
centr. 56-69-95 , 47-82 -51 - na- czynne wg. 15.30-7
MEDYK, 31-89-53. 20-68-16
* WIZYTY lekarskie, EKG. 53- gle zachorowania. wypadki. am- RUMIA, ul. Derdowskie go 24,
bulatorium chirurgiczne czynne tel. 710-811
69-86. 51-65-97
* POGOTOW IE WETERYNA- całą dobę
PRUSZCZ GD., ul. Wojska PolRYJNE - tel. 983 (całodobowo)
Przychodnia Międzyrejonowa, skiego 9, tel. 82-24-00,
alarmo* WETERYN ARYJNE WIZY- ul. Startowa I - w dni robocze w wy 999; Przychodnia rejonowa,
TY DOMOWE (c ałodobowo ). g. 19-7.30
ul. Wojska Polskiego 9, tel. 8256-89-56
- lekarz pediatra. lekarz ogólny w 26-45; Poradnie: Dziecięca, RePOGOTOW IE DLA ZWIE- wolne sob.. niedz. i ś więta w g. 8- habilitacyjna , Medycyny
Szkol- ·
RZĄT (bezpańskich . rannych i
8 oraz stomatolog w godz. 10-16,
nej , ul. Grunwaldzka 25 , tel. 82-

OSTR E

•

Stypendialnia Izabelli Troianowskiei

WSopocie

·

or m

W ramach forum odbędą się spotkania w
czterech grupach tematyczny ch: współpraca regio nów i transgranicz na, bankowość, budownictwo, kontakty handlowe. Warto przypominieć,
że w ubiegłym roku na podobnym forum podpisano porozumien ie o współpracy Polski z obwodem królewiecki m. Zaproszono do udziału w
nim 60 regionów FR, udział wezmą m.in. obwody: Królewiec, Moskwa, S . Petersburg, Kazań ,

'

Po pierwszym ro z biorze
polski urząd przy Długim Targu (przydałoby się upamiętnić
to miejsce) praktycznie przestaje się li czyć. Jego funkcję w
znac znej m ierze przejm uje
konkurencyjna p lacówka prus ka na Chełm i e . U rz ędn icy
Fryderyka Il nękać odtąd będą
gdańszczan nie tylko cłem, ale
i w yso k imi opia tam i p ocztowymi za tranzyt przesyłek. Natychmiast po zajęciu miasta w
roku 1793 pru ski urząd przenosi się też z Chelmu do gmachu
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aż c ztery razy, król Z ygm unt
lll W aza. Ost atnim generalnym poczmistrze m królewskim
w Gdańsku i Prusach K rólewskich był zmarły w 1768 roku
h r. A lbrecht Z yg munt Stan i-

o

·:·.v;-..7. ·
~
. ( ,~· ·.

"' ,.

.; .· . ) ' ' l

.,, ·,:~' -~

Sopocki „biznes festiwal"

W dniach 28 cło 30 wneinia br. w Sopo•
cle oclb9clzie się li Bałtyckie Forum Gospo·
clarcze. Organizację tei Imprezy powierzono
Mięclzynaroclowym Targom Gdańskim S.A.
Spotkanie będzie poświęcone omówieniu wa·
runków współpracy Polski z regionami Fecie·
racli Rosyjskie!, Współorganizator spotkania
a•basaclor FR, Jurii Kaszlew, powiedział
podczas konferencji prasowej, łe będzie to
sopocki wblznes festiwal".

Str. 13

Przyrost natural ny m a wskaźnik ujemny (-73), czyli więcej
gdy nian w ostatnim półroczu
zmarło niż urodziło się.
Blisko polowa mieszkańców

zatrudnion a jest w sektorze
prywatnym . a nawiększ y
wzrost nastąpił tu w transporcie, składowaniu i łączności.
Więcej - o 15,1 proc - można
było jednak zarob ić w przedsiębiorstwach publicznych .
W I półroczu 1995 r. było w
samej Gdyni 11 372 bezrobotnych ( 0180 więcej niż rok
wcześniej) , w tym 7358 kobiet.
1994 mieszkań oddały w tym
czasie spółdzielnie, a 27 1 - wy35-62, Poradnia Intemistyczn oCukrzycowa , ul. Grunwaldzk a
25, tel. 82-22-82
PSZCZÓŁKI, Ośrodek Zdrowia,
ul. 22 Lipca 8, tel. 55

budowali sobie gdynianie indyw idualnie. O 216,9 proc. wzrosło zadł użenie gospodarstw domowych w b ankach z ty tułu
udzielonych przez nie kredytó w, przede wszystkim długo
term inowych (pięć lat).
Za przeciętne wynagrodzenie gdynianin mógł sobie kupić
w tym ro ku o 6 kg parówek
w ięcej niż rok temu , ale o cztery garnitury m niej m óg ł wyc zyśc i ć w pralni che m icznej .
C i ekawostką może być to, że
relatywnie najbardziej potaniały rajstopy damskie , a skarpety
męskie - podrożały.
To tylko niektóre inform acje
zac zerpni ęte z tej bard zo poży
tecznej broszu ry . Będz ie ona
dostępna we wszystkich bibliotekach .

(ank.)
TELEF ON Y
łNFORMACYJNE

* BROKER Bank Infor macji

Gospodarczej , 24-07-79
* TELEFONICZNA AGENCJA
POLIC JA
INFORMA CYJNA - han d el,
usług i , produkcja, pon-pt. w g.
GDAŃSK, dyżury oficerów Ko- 9, 18, tel. 24- 22-65,
56-5 1-29.
m endy Wojewódzk iej Policji , Wspomagan ie niepełnospr
aw
tel. 39-53-33; oficer dyżurny ru- nych wt-pt. wg. 9- 15, 46-56-70
chu drogowego, tel. 31-92- 12; RÓŻNE
oficer dyżurny Komendy Rejo* JEDNOROC ZNE Koresponnowej Policji, tel. 38-62-22
den cyjne Policeal ne St ud iu m
(Straż Miejska 31-30-1 1)
Ekonom iczne. Zajęcia r az w
SOPOT, dyżury oficeró w Ko- miesiącu (sobota-niedz
iela), nocmendy Rejonowej Po licj i , tel. leg i bezpłatne:
03-204 Warsza5 1-30-51 , 997 (Straż Miejska , wa, ul. Łabiszyńska
25, tel. 1152-20-2 1, w . 214)
34-77
GDYNIA , Komenda Rejonowa *
PÓŁTORAROCZNE Ko re w Gdyni, ul. Portowa 15, tel. spondencyjn
e Liceum Ekono99 7 , oficer dyżurn y 20- 63-43 miczne.
Zajęcia raz w miesiącu
(Straż Miejska 20-82-86; 986)
(sobota-nied ziela). noclegi bezRUMIA, Komenda Rej onowa , pła tne ; 03-20 4 Warszawa.
ul.
ul. Derdowskie go 43 , tel. 7 J0- Łabiszyńska 25 . tel. 11-34-77.
215; Straż Miejska, ul. Abraha- POMOC
DROGOWA
ma 17. tel. 710-134
*
POMOC DROGOWA HOLPRUSZCZ GD. , 82-22-41 , 997
SERVICE. 52-29-87. 56-64-98
PRZYWIDZ , 147
Telefon Zaufania:
Strał Polarna:
Antymafijny - Gdańsk 32-27-30,
GDAŃSK,S OPOT,GDYNIA , Gdynia 20-65-29, czynny codz.
PRUSZCZ GD. tel. 998; PRZY- wg. 8- 15.15 (dyżurują prokuraWIDZ, 169
torzy rejo now i o bu miasta);

„Świat po bombie atomowej" · obraz Ireny Jakubowskiej·CzepHlonis

Fot.Jacek Awakumowski
AMAZONKI: 25- 19-1 7 ; 41 -6085; 57-24-58; 5 1-59-88, wg. 1921 (śr. 12 -1 6); A nonimowy
Przyjaciel, tel. 988 (od godz. 16
do 6 rano); ,,Pogo towie Mak.owe", środy, piątki. 16-1 8. tel. 51 59-22; Poradnia dla Rodzin Narkomanów ,,Powrót z U", środy,
p i ątki . w g. 15-1 9: Sopot, ul. 3
Maja 71: Bezpłatna telefoniczna
informacja o AIDS - tel. 958
Wojewódzk a
Przychodni a
Odwykowa - Pomoc dla osób z
problemem alkoholowy m i ich
rodzin, Gdańsk, ul. Łąkowa 58,
tel. 3 1-5 1-32 czynna codz. od 8
do 20; Dzienny Oddział Odwykowy , ul. 3 Maja 6, tel. 32-2652.

POGOTO WIA
GDAŃSK - ciepłownicze : 31 20-88, 993; - energetyczne : 4 123-23. 991; - gazowe: 3 1- 18-68
(całodobowe), 52-14-62, 992: techniczne PKM: 995; - wodociągów i kanalizacji: 31 -20-67,
994; - opiek u ńcze państwowe:
4 1-10-42

PRUSZCZ GD. - gazowe 82-3675: energetyczne 82-26-43; wodociągów i kanalizacji : 82-34- 17

SOPOT - gazowe : 5 1- 10 -68
(czynne w g. 6-22); - wodocią
gów i kanalizacji: 5 1-40-55, 994
GDYNIA - pogotowie ciepłow
nicze: 23- 19-41; - pogotowie
dźw igowe: 23 -36-65, 23-40-24;
- pogotowie e nergetyczne : 2045-50; - pogotowie gazowe: 2044-7 3, 20-44 -79; - pogotowie
wodociągów i kanalizacji: 2 l 9l)-19

TAXI
- -N-A-TELE-FO- GDAŃSK

* SUP ER HALLO TAXI
GDAŃS K , taniej na zgłoszenia
telefoniczne i karty, tel. 31-9 19 1, 316-3 ! 6, 91 -9 1
* CARO-MJL ANO-TAXI , tel.
96-27, 37-30-30; 370-800 na telefon 30 proc. taniej
* CITY TAXI. 91-93, 46-46-46,
fax 43 -21 - 21 wysoka jakość,
atrakcyjna cena
GDYNIA
ZKM Gdynia - Mikrobusy dla
osób niepełnosprawnych, tel. 2350-78, wg. 7-21
PRZESYŁKI

52-00-71 do 76

KURIERSK IE -

SUPEREKSPRESY na sotJotę 23.09.95 r. i poniedziałek 25.09.95 r. przyjmowane są w:
Ogłoszeń w Gdańsku, do godz. 14.00, wbiuracł! ogłoszeń w Gdyni da godz.13.00
Biurze
Centralnym
Cena netto 1słowa tylko: sobota - 2,59 zł, poniedziałek· 3,45 zł

W7OREK 2b:OS.1995 ,~
OGŁOSZENIA DZISIAJ PRZYJĘTE WCENTRALNYM BIURZE OGŁOSZEŃ ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE WE
Ce~ ~/to 1slo~a · 0,96 zł, Cena netto 1słowa wogłoszeniach drobnych DUO Reklamy:
Kyd. mag. - pią.ek 1,,,5 Z:
DZJ8nnik Bałtycki wtorek+ Wieczór Wybrzeża ~d. ~e 1, 17 zł, Dziennik Bałtycki wtorek + Wieczór ~tZeźa
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PRACA

DORADCÓW ubezoieczenicv,ycli,
211·95-78, tO.OO· 16.00

KRAWCOWE, równiez absohrlentów- szycie odz:eży roboczej, 24·
51-98

MGR farmacji- bardzo dobre waruMi. Apteka wA,rri, 71·27-72

zmienić
AGENTA ,einego z uprawnienia!!)i, le!. 3~351 w._3~ _ _

Zatr udn ienie
na umo wie - zlec enie
od 22 lutego br. zmiana przepisów
jest korzystna dla osób nie pracujących na umowę
zlecenie, gdyż zyskują one ubezpieczenie. Jednakże
zleceniobiorcy nie przysługują prawa określone w praObowiązująca

wie pracy.
Okres wykonywania umowy zlecenia nawet z obowiązkiem ubezpieczenia społecznego nie 1est okresem
pracy, od którego zależą uprawnie nia pracownic ze.
Wobec zleceniobiorcy nie stosuje się przepisów prawa
pracy. Takich jak: normy czasu pracy, dodatki za nadgodziny, gwarancje najniższego wynagrodzenia, urlopy wypoczynkowe, odzież i obuwie robocze itd.
Osobie ubezpieczonej w związku z pracą na umowę zlecenie przysługują: zasiłek chorobowy, ale tylko
wówczas, gdy chorowała co na1mniej 30 dm; a także
zasiłki - rodzinny, pogrzebowy, porodowy , macierzyń
ski. Nie otrzymuje natomias t zasiłku opiekuńcz1::go i
wychowawczego.
Pracownik ma również prawo do odszkodowania z
powodu wypadku przy pracy objętej zleceniem czy zapadnięcia na chorobę zawodową. Może oczywiśoe

z placówek uspołecznionej służby zdrowia.
Okres pracy wlicza się do emerytury i renty.

korzystać

ELEKTRONIKA do ser~ISU tele·
tachnicznego, mile widziane zainteresowania kró:kolalarskie, 202669, 204-069

ALPINISTÓW szczyty. 5323-iB

ELEKTRONIKÓW- montażystów
do 28 lat. Praca stała. Tel. 23· t 1-

ANKIETERÓW, przed·
stawic1eli handlowych
zsamodlo:!em.29-72·14

różnych za-

i złecen,obiorca.

33
ELEKTRYKA, 43-47-76

BlACHARZA· :a11iemika. mechanir.a. Air.o-Man, Elbląska 79

EMERYTA. renc~tę. Zgłoszenia w
godz. 8.C0-16.00, !el. 52·05-46

BLACHARZA samocnodowego
zatrudni Firma "Laker'. Gdańsk
GrunNa'dzka 417ł róg Kolob~e·
sl:iej

FRYZJERKĘ,57-31-8_8_ _
FRY2JERKĘ, tel. 71-24-70

FRYZJERKI damskie i rr.ęs~e. 25·
29-31

6LACHARlY· dekarzy. krerowcę
zatrudni firma budow1ana. 21 ·84-

tytułu zlecenia nie podlegają

GOSPODYNIE opiekunki, 21-08·
53

05

osoby już zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy w innym zakładzie, reności i emeryci oraz grupa
osób objęta odrębnymi przepisami (czlonkow,e spół
dzielni I kółek rotniczycn, artyści, adwokaci, bezrobotn i

BRYGADZISTÓW do prowadzenia robót leletechmcznych zatrudni
sJ:(ilka 46-17-95, 46·17-99

HANDLOWCA doświadczonego ,
samodzielnego oraz przedstawicieli handlowych do obsługi islniejącej sieci sklepów (preferencjasamochód) zatr,dni bezpośredni
importer. Tel. 29-70-65 godz.
16.00· 1800

BRYGĄDZISiOW rusztowa,\,
ir-0r,iaż1 tów i pomxr.ików. zatru-

na zasiłku).

dnimy wkraju i wRFN. Podslawo·
wa znajomość niemieckiego mr:e
!~~ana, 1e1. 37 ~~-

* Jeśli ktoś podejmie zlecenie w zakładzie, w którym jest zatrudnio ny na stale, to dodatkow o uzyskany
dochód traktowan y j.::st tak ,;amo, jak W/r.agrodzeni2

CHAluPNIKÓW, prace chatupni~:e, oierty pracy. Zapewniamy
współpracę, wysok:e zarobki.
Przes~amy próbki. ?;;H 'Optima'
85810 Byagoszcz sk; 64. Vlska·
zany znaczek 1.80 Koptlrta.

z tytułu zatrudnienia. Podlega on składce ZUS i obcią
ża w całości zakład p;-acy.
Podstawa prawna ustawa z dn 18 listopada 1994 r.

CIESLI, murarzy, aekarzy. tyrka·
r7:f. spawae1.y gazo~~ch za!rudni
~O'Tlbud, 290-789, 2J1 -752

Alicja Peplińska

c'1EśL1 mura,ą, Wrzeszcz, Fi&Zera 14 f'.(!kó1 528

z tego cyklu wydrukuje my w poniedziałek, 25 września. Zap;·aszamy do lektury.

1

MAlARZY i piaskarzy do pracy na
terenie Trójrmsta, tel. 41-65-n

K,\FElKAR2Y zatrudnię na stale,
wtsoi.ie zarobki. 23-89-04

MANAGERA. 30 lat, te!etoo, sa·
mochód, 71-83-84

KELNERÓW. zatrudni Restaura·
ga 'B!g Johny', Targ Rybni 6

MASWZA zdoświadczeniem- do
pokaz6.v technologicznych, tel.
56-43-29, 56-49-68

KIEROWCĘ, lpaszpo,1, 1ęzyil:

do lirmy handlowej, 52-43-51,
8.00-16.00

Pa ństwowej

listów z uwagami i pytaniami. Odpowiedzi prawników specjalizują cych
pośrednictw

Inspekcji Pracy, pracowników

na lamach tej rubryki.

Korespondencję

prosimy

nadsyłać

się

pracy oraz innych fachowców od zatrudnienia

będziemy drukować

pod adresem: .Dziennik Bałtycki•, 80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3{7,

z dopiskiem .Rynek pracy". Kontakt telefoniczny: 315041 wew. 296 - Alicja

KIEROWCĘ-

Peplińska.

DEKARZY 12), samodzielnych mu·
rarzy (2) pilnie zatruoni ·Budowa",
dzwor.ić 52·03·40. godz. {7.0015.00)

KONSERWATORÓW· budowlańców, stolarza meblowego· zatrudni
finna "Trefl' Sopot. tel. 51 ·32-21

DEKARZ{, 51-10 38

KF1AWCO_l'IE, 32·6~ __

DEKARZY. blacharzy. pomocników. 51-12-69 _ _ _

KRAWCOWE, kierowni,
ka produkcji, 285-295

I

w HOTELU GRAND
w SOPOCI E

HPL [HEN SEU
POLSKA Sp. z o.o.

ZATRUDN I:

poszukuje

- kasjera walutoweg o
- barmana/barmankę

Prosimy o kontakt telefoniczny
tel. 5 r-50-06 w godz. 8. 00-16.OO
z sekretarką kasyna.
18236/01/i

poszukuje chętnych

llii iiii il
-zapewniamy systematyrzne dosra wy

pólfabrykarów i odbiór go1011Ych "'.)TObów

-armkcyjne zarobki (400-800 zł)
-praca w domu

I

.SJ(ORZYSTAJZ SZANSY

t

Of<rti wyląc1.nie listo~ne {+ maczek ,.a 2 zł)
lueru•ac pod adresem:

64-Q]l

Pila. ul D,illr w,kiego 8, tel. {0-67) l'.!-49-36.
R-2368
d!• I b~r. pok. 504.

współpracowników

wrejonie gdańskim.
Oferujemy ciekawą i samodzielnąpracę.

WYMAGANIA:
- wykształcenie elektrotechniczne
- doświadczenie winstalacjach
i rozdzielnicach przemysłowych NN
od strony projektowania i wykonawstwa
· znajomość norm i przepisów
-telefon i samochód
- umiejętność nawiązywania kontaktów
-mile widziana znajomość
jęz. niemieckiego
- wiek do 40 lat
Oferty zawiera1ące przebieg pracy
zawodowej prosimy kierować pod
adresem:
80-809 GDAfJSK
ul. Worcella 2813
R·Wl'I

f I RM
zatrudni Przedstawiciela Handlowego
do sprz edaży napoju alkoholowego oraz art. spożywczych
z grupy uzdrowa iywność".
Oferuicmy olrokcyine warunki olocowe
Zgtoszenio prosimy przesyło( pod adresem:
Polskopresse Medio, ul. Guybowsko 80/82, 0().344 Worszowo z dopiskiem DEITA.

Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjne

WYMAGA NIA:
- wykształcenie wyższe
- staż pracy na stanowis ku kierown iczym
min. 3 lata
- niezbędne doświadczenie w zakresie
organiza cji i nadzoru prac realizow anych
w trybie generalnego wykonaw stwa ·
-pożądana znajomość języka angielsk iego
lub niemieckiego

2. SPEQALISTA d/ s MARKETINGU
iVYMAGANIA:
- wykształcenie wyższe
- staż pracy min. 3 Iata
- znajomość technik marketingowych
- znajomość języka angielskiego
- znajomość obsługi komputer a
- samodzielność i kreatvvmość
- pożądana znajomość {-ynku inwestycyjnego
Oferty zawierające list motywacyjny i życiorys
zawodov.'Y prosimy przesyłać pod adresem:
"Olimer" Spółka z o.o.
ul. Chwaszczyńska 50
81-571 Gdynia

SPECJAUSTĘ dis sprzedaży ma-

szyn· zna1omość masZ'fn spożywczych, doświadczenie whandlu,
\el. 56-43-29, 56-49-68

r„ całą dotlę, 32-93-

4S

d's sprzedaży
przypraw (branża mięsna), wy-

SPECJALISTĘ

OSOBĘ ze znajomością czyszcze-

nia chemicznego do pralni, Rotma,ilta ul. Modrzev.iowa 20

PARKIEC!ARZY, 52-06· 12

MECHANIKA samochodowego·
sam. ciężarowe. 82-89·61 wew.
26

- - - - ---

kształcenie średn;e spożywcze,
znajor:10ść ter11atu. doświaoczenie

w~aoot~~L__S&-43-29. 56-49-68

TECHNIKA wdziale systemów
komputerowych zatrudni Gdaax sp
zo. o. tel. 200-717

TECHNOLOGA drew·
na, w;ek 30 lat, prawo jazdy.
dyS!JOzycyjnośt· filTl'.a niemiec·
ka. na bardzo dobrych warunkach. Zyciorys. p:::ebieg pracy
zawodowej i świadectwa skla·
dać na oferty 85339 Biuro
Ogtcszeń, Gdańsk, Targ
Drzewny 3f7
TECHNOLOGA drzewa, stolarzy,
lakierr.ika, Wiczlina, 21-69·51, 41·
30-64
-ZBROJARZY. murarzy, oeśfi, rir;inież abso!wentów. Sopot, ul. Reja
13115 Extrabet
ZŁ01NIKÓW. srebrników· wyso-

kie słallt,i, 56-79-70

1O OSÓB od zawodowego
myż. 206-341

SPRZEDAWCĘ

15 MŁODYCH osób (koniecznie
paszport), 43-28-60

PIASKAHll'. mala;zy, tel. 2764i8

ze średnim wy.
Kszlalceniem oraz dwóch techni·
ków elektroników zatrudni sklep
medyczny, Gdańsk- Zaspa, Siar·
towa5

PIASTUNKI da dzieci. Panie do
prowadzenia domu. Sprzątanie.
Tel. 20·81-69

SPRZEDAWCÓW sklep spożywczy monopolowy, Gdańsk, ul.
Krz~us1~25

ADRESOWANIE kopert -chętnych
poszukuje Angielska F11ma W'fS'flkawa. Wysyłamy ilfOl111ilcję. Dolą· Dot
czyć znaczki 1.65. Agencja In· fit.
torma~na Gl~w box. 99_ 15

?ATROSZARKI do ryb, 31·
5-0-51 w217
--

62 zł dziennie. 316-818

TOW ARZY STW O

UBEZPIECZENIOWE

EUROPA
Centrala : 51-124 Wrocław, ul.

za t r udn i :

57

POŚREDNIKÓW
UBEZ PIEC ZENI OWY CH

T Brygadzistó w

T Asystentkę G. angielski)
T Szlifierzy - pilarzy
V Mechaników precyzyjnych
- absolwentów szkoły
T Utalentowane Panie
do komp onowania biżuterii

GWARANTUJEMY:
- wysoką p rowizję
- wspól ną re kla mę
- specjalne warunki dla najlepszy ch
PREFEROWANI:
- samodzie lni i operatyw ni

prowadzi: skup i sprzedaż b ursztyn u, pól fa bryka tótt-' oraz wyrobów,
sprzedaż korali oraz

Oferty nal eży s kład ać w naszych przedstawicielstwach:
GOANSK 80-690, ul. Heweliusza 11, tel./fax (058) 46 21 42
GDYNIA 81-310, ul. Śląska 35137, tel./fax (058) 21 14 81

Z

11

EUROPĄ

11

W EUROPIE

GRUPA FINANS OWA
EUROP EJSKIEG O FUNDUS ZU
LEASIN GOWEG O

17%WlfJ3/i

Przedsiębiorstwo

raa b kar che r

Hand lu

Artykułami Przemysłowymi

materiafy budo wlan e

w Tcz ewi e

SA

Kamieńskiego

POS ZUK UJE MY

T Murarzy
T Kierowników produkcji

18217/09/179/i

Stoczn ia Tc zew sp . z o.o.

11S

6

5

3

pereł.

informacje:
tel. 20-49-62 wew. 128

SPAWACZV PRS Gdań·
ska S1ocznia Remontowa, 37·
1725

ul. SlowackiegD 83 IdoJazd od Ul. Podkarpad\iey Te!. 57·
53.73

51-59 -13, 8.00-15.00

1. DYREKTORA d / s TECHNICZNYCH

I

SPAWAClf PAS. monterów, kadluOów okrętowych, mistrzów kadluoowtch na terenie kraju i Rosji,
zatrudni 'Marine Co", tel. 31-67-64

Gdańsk.

Bursztynu

Generaln y Wykonawca
w zakresie prac mechanicznych, elektroenergetycznych, budowlan ych oraz usług transport owych
poszukuje kandydatów ua stanowiska:

SONDA2YSTOW. 23-04-27

SPAWACZV i monterów
kad!Jba wGdyni zatrudnimy, 5180·27

Szkoła Społeczna 'Niedźwiednik'

Bałtycka Giełda

''Olimer'' Spółka z o.o.

I

NAUCZYCIELA nauczania
początkowego. Podstawowa

MECHANIKÓW, eleklryków z
Auloryzowany Serwis
Hyundai. Gdynia, ul. Spokojna 28

Oferty ~semne składać

3, Pokói 201

MURARZY i pomocników. tel. 2610-66 fil 19.00

praklyką,

TECHNIKA lub inżyniera z pra·
wem jazdy zatrudni serwis TV.
Może t!)>ć 112 etat,. 26· 15-22

osobiście, Gdańsk, ul. Trzy Lipy

MECHANIKA do napraw bieżących sztaplarek, operatorów linii
~slk~~rukowej, 52-7J:_94 _ _

2

1

ORBIS CASINO

mechanika tel. 32·

14·37

Wymagana

Oświatowe.

pracę.

MURARZY. malarzy, te!. 46-t0-45
~15.00

ottsetowego. Ro·
mayor, 24-88-t1

SLUSARZA· spawacza, Zakład
Produkcy1ny,
SlusarskoWrzeszcz, Ceglana 6A
TANCERKI, hOS'essy, atrakcyjna
finansowo, obyczajowo nienaga.~na, 5~·53-51

umiejętność zaangażowania w

MURARZ\', mamy, 53-23-78

MASZYNISTĘ

wej whandlu detalicznym oraz
sprzedawców abso!wentow. Wiadomość: Gdańsk· Brzeżno, Gal9:ńskiego 1

biegła obsługa kix~era oraz

MONTERÓW kadlubov.1ch, spa·
waczy z uprawnieniami PAS do
pracy wOdessie· Ukraina zatrudni
"Proomorex', tel. 46-21-11

OPIEKUNKĘ

SLUSARZA- dokładnego, 23-6449

two

MONTERÓW kadłubowych. spa·
W'de'll zupra\l,llieniami, a!rakcyjne
zarobki. tel. 24·48-63, godz.
11600 20,:QO)___ _

MAlARZA· kafelkarza na stale,
399-2".;6

SZWACZV, 2H1 ·27

SAMODZIELNĄ księgową ze znajomością księgowości komPiJlero·

SEKRETARKĘ recepcjooistkę,
zatrudni Gdańskie Wydawnic-

Stocznia Remontowa. 37· 17-25

MAJSTRA budowlanego z uprawnieniami, muralZ)', plylkalZ)', malarzy, 287-297

~AFE~KARZY, stolarzy do WjkOP·
czenia aomu. tel. 21-65-98

24-81-41 - - - - --

MONTERÓW kadłuba

dagogicznym z pełnymi kwarrtika·
cjami do iauki Jęz angielskiego
zatrudni Vliceum Ogólnoksztal·
gce,~nia, Dickmana 14

SZWACZKI· krawcowe, Gdańsk,
Groblalll 116

ROBOTNIKÓW budowlanych,
blacharzy- dekarzy, malarzy,
PBK. 57-59-85

okrętowego · Gdańska

MAGISTRI. zprzygotowaniem pe·

MAlARZY- konserwatorów, praktyka stoczniowa, b. dobre wyna·
grodzenie. 27-13-91

DEKARZA- blacharza na state,
nadsyłanie

MAGAZYNIERA tJanży metaklwej
zatrudni Firma "Galmeko'. Wymagana praktyka, znajomość obsługi
korll)utera i gospodarki materiałowej, te!. 79-13-37

SZLIFIERZA, tokarza i wytaczarza
WfSOkokwalifikowanegc zatru<!ni
s-ka. Cały etat, pół lub praca z~.
cooa /emeryt/. Wynagrodzenie wysokie. PPU 'Tornmasch'· Gdańsk,
ul. S1ennidla 30140, lei. 31 -14·19
lub 31·98·54
- -

PRZEPALACZY zatrudnię,
Vf/SOkie wynagrodzenie. Gdańsk,
~_IJ!ąska 127, 31-76·22

MONTERÓW, samodzielnych do
uszczelniania okien wr.owoczesnym systemie 'Euro·Strip", St09·84. 53.93-49

MAGAZYNIERA· handiowca, wiek
do 35 lat,31-28-60

KAFELKARZA, tynKarza zatru·
dn~.tel.32-11~____

DEALERÓW ogtoszeń i reklarriy,
~ansk,5200·71 w2182

w prawie pracy, inspeki:orów

MAGAZVNIERA· elek:ry,la 43-1050

-

SZKLARZY- przy produkcji
szkła zespolonego zatrudnię,
tel. 29-05-40

PRASOWACZY i 1echnika krawiedi~. 2318-47

MONTERA· serwisanta- (elektra·
mechanik) znajomość maszyn
spazywczych, j. niemiecki (podsta·
wy). prawa jazdy kat. "C', b. ważne- d)'spazycyjr.ość. 56·43 29, 56·
49-68
-----

MAlARZY, 52-20·89

KAFELKW!t, 5,-30-44
J

osoby zamieszkałe na
Zaspie, Przymorzu i we Wrze·
szczu do roznoszenia gazet, zatrudni Dział Sprzedaży Dziennika
Bałtyckiego. Zgłoszenia osobiste
do 25.09. Dom Prasy, Targ
Drzewny Yl, pok. 45 wgodz. 9-15

LAMINIARZ Y, 76·15·37
8.00-15.00, 56-39-88 fil 21.00

STUDENTÓW, 270-845

PRACOWNIKÓW do robót budow·
lanych na wysokości, 51-04-48,
llieczorem 5146-48

MŁODE

KUCHARZA zatrudni pizzernia,
56-72·78

STOMATOLOGÓW za1ruoot 52-

35-58

PRACOWNIKA do gospodarstwa
rooogo, mieszkanie+ l'l)'żr,Yienie,
Łukasiewicz Tadeusz, Lendowo
14, 83·021 Wiślina

~era. 22-09-40

KUCHARZA, Hotel Wdzydze, 2227-33

STOMATOLOGÓW, 73-84·93 po
17.00

POMOCNIKÓW budowlanych, 21·
94·74(800-1600)

rnagania j. ~ielski, obsługa kom-

zatrudni Towarzy,:Wo Ubezpieczen i Reasekuracji 'Gwaranr' SA. Oferty prosimy
składać w~edzibie firmy Gdańsk,
ul. Kołobrzeska 30, tel. 5369·91
w 351

ELEKTROMECHANIKA
do serwisu pakowaczek próżniowych i kr~alnt. Wymagane prawo
jazl1): Tel~6·3Y.901 BO_ _

POMOC domowa potrzebna z zamieszkaniem, 41-46-66

zagadnień markelingu zatrudni
przedsiębiorslwo prywatne. Wy-

KSIĘGOWE

ELEKT~OMECHANIKA chłodni~ era1.11~. 27·00·52

ALPINISTÓW. de!<a:2y. murar:y,
malarzy tel. 52-44 21 w. 218, 222,
~0043·17-07

kładach pracy, żaden z nich me ma obowiązku płace
nia składki ubezpieczeniowej.
Wysokość składki do ZUS-u wynosi 40 proc. podstawy jej wymiaru. Płacą ją po połowie zleceniodawca

* Ubezpieczeniu z

3020

----

musi wynosić co na1mme1 15 dni.
Krótsze niż 15 - dniowe umowy zlecenia są sumowane, gdy przerwa między nimi nie przekracza 60 dni
- zawierane są z tym samym zak;adem pracy.

* Jeśli ktoś pracuje po kl/ka dni, ale w

AKWIZYTORÓW· zaoparrzeniow·
ców z v.1asny1n samochodem dostawczym- wysokie zarobki, stola
praca. tel. 22·48-14 w. 12 po
20.00 749·238

STOlARlY, cieśli, dekarzy, hydrau!ików oraz elektrytów· nst.latorów zatrudnimy niezwłocznie.
Nowy Styl, Łęgowo, domki amerykańskie, tel. 82·26-44 godz. 7.00.
17.00

56-49-68

MŁODĄ osobę, operatywną do
prac biurow1ch ze znajomością

KRAWCÓW i krawoowe do szycia
spodni i spódni:: oraz skór. tel. 20·
96·96 Gdyria· $ródmieśc:e

EKSPEDIENTKĘ po szko!e handlowej zalrudnią "Delikatesy', 51-

AKWIZYTORÓW I sprzedawców
wbrnnży obuwnicz~. (058) 31·1395
--

Ubezpieczenie społeczne
* Aby osoba pracująca na umowę zlecenie była
ubezpiecz ona w ZUS minimaln y okres zatrudnie nia

KRAWCOWE na bardzo dobrych
warunkach, 71-08-78

m, 52· 11..\3 (9.30-11.0G)

POMOC biurową· (k) znajomość
kor11l(J1era, 1niemiecki, 3lala stażu !)'acy wbiurze, tel. 56·43-29,

MISTRZA produkcji, ślusarzy.
szklarzy oraz pracołlników do
przyuczenia- produkcja stolar1o
aluminkiw~ (ooia, drzv.i) Pruszcz,
Assilam. 82-22-11 wew.18

KRAWCOWE i szefa produkcji,
23·1&-47

EKSPED'ENTKĘ do spożywcze·
go. wiei<. do 30 lat, &wa lata prakty~ 31-85-48

ZAPRASZAMY DO LEKTURY NASZEJ NOWEJ RUBRYKI.

Prosimy o

KRAWCOWE do szycia kurtek,
Wrzeszcz, FISZel'a 7A

SPRZEDAWCZ\'N IĘ do klłiaciar·

PODWYKOOAWCÓW I prarown~
kcw tynkarzy, szpachlarzy, tel.
520-287

MISTP.ZA oooow z i.prawniefiiam1
budowlanymi zatrudni P U B
·Elan' wGdyni, t~. 297-772, 248·
767

KRAWCOWE, tel. 71-31-15 po
18.00

DORADCóW ubezpieczeniowych,
może być jako praca dodat~oNa,
(zapewniamy sziolenie). Oferty
57054, BOG,J~a. ul. Wlooy,lawa IV/24

o

Następny artykuł

PRACA

DOiłADCÓW ubezp«zen.iwych,
31-A2-82

•••

PRACA

PUCA

PRACA

PRACA

PRACA

P.RACA

PRACA

PRACA

PRACA
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,,PR OF- MET -KO L" s.c.

Raab Karcher Materiały Budowlane jest u znaną , stale rozwijającą się firmą handlową

ą działal
reprezentowaną w Polsce w chwili obecnej przez cztery hurtownie i prowadząc
ów.
pracownik
5500
ność w siedmiu krajach Europy zatrudniaj ąc łącznie ponad

i Elblągu poPragnąc rozszerzyć: naszą działalność w hurtownia ch w Gdańsku, Gdyni

- konstr uktora specj. kadłubowa,
- dźwigowego z upraw nienia mi na żurawie samojezdne,
torowe /35 t/ i suwnice,
- mistrz a ds. spawania,
- spawa czy z upraw nieniam i PRS,
- monte rów kadl. okrętowych,

,

ZAPRASZAMY DO NASzycH BIUROGŁOSZEN

Gdańsk, tel.lfax 31 -80-62, tel. 31·5o-41

Mile widziana:

szukujemy, w możliwie krótkim czasie

Handlow ca - sprze dawcy

urządzeń

Kandydaci, posiadający wied zę w zakresie
budownictwa, a szczególnie gospodarki materiałami budowlanymi, mający rozeznanie rynkowe ,
dobre kontakty w swoim regionie będc; mile widziani w naszym zgranym, koiezeńs~irn zespole.
Na nowocześnie wyposazonym stanowisku
pracy, obok korzystnych warunków płacowych,
gwarantujemy przywileJe soqa lne duzego, eks-

- malarz y

Zainte resowa nych prosim y o kontak t osobisb.J
lub telefon iczny /0-69/ 31 -22-01 wew. 243.

zatru dni Hand lowc a

pansywnegc

przeds1ęb1orstwa .

narzędz i

budowla nych

za interesowa nie, prosimy o złożenie niezbędnych dokumentów
Dodatkowe informacje można uzyskać u Par,, MatusiaK pod nurnere•n telefonu 31 25 52.
Jeśli rozbud z ili śmy Państwa

Raab Karcher Sp. z o.o.

ul.

Długi

Wymas;iane:

- znajomość zasad marketingu
- łatwość nawiązywania kontaktów
- dyspozycyjność.

W zamian oroponuje my pracę w najdynamiczniej rozwijającym
handlowym w branży metali nieżelaznych ,
wynagrodz enie uzależnione od efektów pracy.

się przedsiębiorstwie

Gdynia, ul. Hutnicza 25
tel./fax 23-10-20

Targ 31/32

80-958 Gdańsk

18075/09/164(1

1S306

2~3/95

w. 169 w godz. 8. 00-18.

i

- znajomość branży metali nieżelaznych
- znajomość języka obcego

16.00; Elbl~g.
tel. 20-08·32, 20-04-79 w godz. 8. 00-16.<>q; Sopot, tel. 51-54-55 w godz. 8.00·
oo, fax 46-35-68 całą dobę; Gdynia,
- 16.00
·63-26 w godz. 8.00 - 16.00; Starogard Gdllń1k1, tel.lfax 220-80 w godz. 8.00

tel.lfax 31
w godz. 8.00-16.00 ; PrvllZCZ Gdllńsld, tel.lfax 82-23-25 w godz. 8.00 • 16.00; Tc.Z1!1W,

teUfax 32-70-94, tel. 33-54-()9

MM

OGŁOSZENIA DZISIAJ PRZYJĘTE WCENTRALNYM BIURZE OGŁOSZEŃ ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE WE WTOREK 26.09.1995 t.

SUPEREKSPRESY na sobotę 23.09. 95 r. i poniedziałek 25.09.95 r. priyjmowane są w:
Centralnym Biurze Ogłoszeń w Gdańsku, do godz. 14.00, w biurach ogłoszeń w Gdyni do godz.13.00
Cena netto 1słowa tylko: sobota • 2,59 zf, poniedziałek - 3,45 zł

Cef:B n~tto 1słowa· 0,96 zJ , Cena netto 1słowa wogłoszeniach drobnych DUO Reklamy:

Dziennik BaJtycki wtorek + Wieczór Wybrzeza wyd. zwykle 1, 17 zł, Dziennik Bałtycki wtorek +Wieczór Wybrzeża wyd. mag. - piątek 1,45 zł

22 września 1995
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PRACA
ATRAKCYJNA praca. 52-45-11 w. _ _
38
t
.
BIOSTUDIO, atrakcy;na praca po
ukończeniu kursu masażu, b
akupremy,
Wrzeszcz, iGrunwaldzka 76/78, 4t -12-31 ;:
wew.339
"

·

9

BIZNES

BIZNES

KURSY: prawo pracy. operatorów
dtwigów towarowo· osobowych,
tel. 43-77-22

TKANINY- wyprzedaż, Gdynia. H,trucza 40

KURSY komputerowe specjahstyczne, podstawowe, IMP_CA_D~,4_7-1_6-_16_ _ __

---

TOLA -chodziki, karuzele, pojazdy, rowerlli, huśtawki, zaba11ki,
Gdynia, Korczaka 27 lei. 22-4455. Na~anieJ'II

KURSY komputerowe lei. 38-42CIĘŻKA praca, niska płaca, 27- ('. 65, 3_1-_96_-23_ _ _ __

'; KURSY komputerowo- księgowe,
\ ceny promocyjne, Towa.,. rzystwo Wiedzy Powszechnej, lei.
•« 41-29-60

HURTOWNIA

TOREBKI damskie import. Kolekcja Jesień 95. Nowe
wzory. atrakcyjne ceny. Zapraszamyli! Hurtownia torebek 'Duet',
Gdarsk Hala Sportowa GKS Wybrzeze. 31-82-46 w. 285

i -------

KURSY prawa jazdy na Chełmie,
tel. 31-10-21 w.43

zalrudni

~praco_wn_.ł\_ów-'-,43---72--52- - -

f

PANIĄ

do prowadzania domu- ,,
pilnie, 31-12-44
POTRZEBNY _starszy człowiek,
samotny, rnep11ący. Zna1dz1e rod:1nne traktowanie. pokóJ, wyzywieme, wynagrodzenie za pomoc
wgospodarstwie. W~azd pod Ctechanów. Oferty 84497 Gdansk.
Targ Drzewny 317

,,
'
;.
·

OSWIAi A- Lingwista 019anizuje
kursy: dla etatowych specjalistów
BHP · 6.t0.95r.: pedagog~ny dla
instruklorów praktycznej nauki zawodu . 7. to.95r.: spawania gazowe i elektryczne, odnowienie
uprawnień. BHP dla kadry kierowniczej i personelu średniego. lnformacje: Wrzeszcz. Waryńskiego 4
41-21-82w,,,,,,, 800-17.00

-

~":::..____ _

PILOT wycieczek zagran1czPRACA, 43-77-02
nych- kurs- uprawnienia pańslwoPRACA na stale, zarobki od 6 '.' we- Harctur Gdańsk ul. św. Ducha
mln,tel. 51 _22 _16
1191121,31-13-29

NOWOŚC! Uwaga Producenci.

Zabez~eczcie swoje wyroby. Producent "Si1ica gel'- pochłaniacza
wilgoci. bibuła, len ilp, Słupsk,
Tecl1nochem, lei. (0-59) 257 42
OKAZ.JA! Hurt- detal, przecena rowerów gorskich, 4.000.000, Gdyma. 20-51-94, Jana zKolna 30

I

AKCESORIA wind.- serlingowe.
żagle. maszly, bomy. pianki itp,
wyprzedaż Jesienna. tel. 73-26-41
A\tERYKAŃSKIE Stattordy (0551

34-73~ 10-17
AMIGA 500, 25-47-24
AMSTAFF, pies obronny, (0-69)
31-07-90
ANGORA Turecka- kocia~i.
Gdańsk, ul. Wo1sk~o 24

ROBOTMNIKA budowlanego, lei. , WŁADYSł:AWOWO· indywidualne
477-925
;, pierwsze kroki kompu1erowe,
L ABC- maszynopJSania ko1Tli(J1eroSTAŁE mie1sca pracy~ firmie ,, wego. korepetycJe z matematyki
marketingowo- reklamowe1, 23-54zakres szkoły podstawowej ze
59
wspomag~riem komputerowym,
t~ 740-878 po 1700
W'ISOKIE zarobki! We współpra
cy z nami przy regeneracji taśm
ZAOCZNY kurs informatyki. Spobarwiących- Nowość!- Stały dotkanie Ol'ga.11Zacyjne odbę<lzie ~ę
cl'Od! Po ~isaniu umowy· urzą· . o godz. 17.00 N Liceum Ogólrsodzema bezpłatne- odbiór zregeneksz!alcącym w Wejherowie 29
rowanyćll taśm. PPHU ' GRAFF'
września (piąte,). Informacje: tel.
78-600 Walcz, Wojska Polskiego
72-43-84 l~b 72-37-86 eo 18.00
27, fax. 0-67 58-46-77. Do oferty
20-18-76 KOMPUTEROWE
dołączyć znaczek- 2 zl.
------

DOBERMANY jamniki, Reda, 12
Marca 92

DOGI memecl(ie tanio (055) 38·
33
FAX 30 Dora nowy. 850 zl, drukarka BJbble Jet BJ 200 EX Canon
nowa. 8.500. radioodbiornik 910.
balny ICr-sw 7600 Sony. 450,
słuchawki bezprzewodowe Nandy
WH-90 z transmisją UKF, 450, 2167-56
FAXY, kserokopiarki używane
(gv;arancja}, malerialy eksploalacyjne, K & K, Gdańsk, Czarny
Dwór 8, 53-00-71, 53-01·19 w.107
FAXY, telefony. najtaniej!!!.
20-37-37

;'-

~Q_KSTERIERY, 25-43-47
KAPUSTA biała 'Krautman'- 50
1on, Wiesław Zbroński, Mokry
Dwór 1YfiśHna w~. ~aliSkie
KOMIS meblowy Gdańsk,
Łąkowa 35138. 31-86-36

DORADZTWO

KOIIPUTER 486DX. ko:or. tel. 4181-17

OPIEKUNKi d.zlec:ęce. 4t-20-1 O

KOMPUTER Y 486 DX 4,
Pentium. Firma tanio sprzeda, tel.
47-19-53w.314

DORADZTWO pcx!atkowe. biznes
planv, 32-56-67, 32·78-00 w. 105

POPROWADZĘ księgi przycho· __ KANCELĄRIA Doradzlwa Podatoow i rozdlodów, 5241-66
., kowego. RzeczpospolrteJ B{budy----'----- H nek CTO), 53-15-15 w. 285
PRZYJMĘ szycie c~.alupniczo
(10.00- 1600), doraaztwo. usługi
(oveoock). 23-85-28
rachunkowe. szkolenia

l

ABC- kursy maszynCl)isania komputerowego· zn~!<j, 46-12-78
AGENTA Celnego. Studium
Wyceny Nieruchomości ,
Profit, 460-31t. 0-00501790
AGENT Celny- najtanszy
kurs, "Rotex", Długi Targ 1-7
Gdańsk, 46-33-88, 38-53-59, 3168-41 w.265. Rozpoczęcie 15 paź
dziemika (niedziela) 9OO
ASYSTENKI. sekretarki, komputerowy, maszyno~sania, marllelingu, pilota. organizatora turystyki,
stewardessy, księgowości biznesu, wyceny rieruchomości. lnvestfob. 41-03·00, 41-49-19
BCI prowadz kursy księgowości,
komputerowe. Szkoła Sekretarek,
masrynopisanie, 21.71.10
CASINO •Jacl<.pol' mieszczące s~
wTeatrze Muzycznym wGdyni
przyjmuje chętnych na kurs kru~ski. 21-89-12
CREDO Kurs prawo jazdy
wszystkie kategorie. 32-32-18

KSIĘGOWE podstawowy, samodzielnych tsięgowych, praktyka

księgowa, księgow05Ć komputerowa. Komput~rowe: DOS, Windows. Word. Excel oraz Sludium
Doradzlwa Podatkowego. kasje·
rów walutowych. agenla celnego
sekrelarel\, maszyno~sania. OD·
DK. 41-91-21. 41-12-36, 41-12·
31 wew. 312. 313

7

MASTINO Napolełano, Amerykańskie S1attordsh1re Terrier- rooowodowe szczeni~ta, tel. 477-917

wiejska 26, 20·50·72. Gdańsk
Grunwaldzka 102, 46--02,91
niemieckie

MASZVNA do drewna, wielolunkc1jna. erofes11>nalna. lel. 78-37-55

go, 41-07-54

1- · ws,otnAc~r '.

I

KONTAKTY gospodarcze, !el. 21
80-21 w. 331 (0-58)
PODEJMĘ współpracę

z firmą
zajmującą się przetwórstwem
ryb wdużym asortymencie. Po
siadam chłodnię. lokal, środki
transportu w południowo
wschodniej części kraju. Mazii·
wość eksportu na wschód. TeI.
(0-82) 76-47-32
PRZEJMĘ sp:iłkę

z wszelkimi zo

ZAINWESTUJ- 60 %rocznie, O
90-50-62-93
· - -- - -

ZAINWESTWĘ

100 tys. DM, Siu
ro Ogłoszeń, Gdynia. ul. Wlady
sława IV'24. olerta 116446
ZAINWESTUJĘ w zyskown e
erzedsięwzięcie, 0-90504514

HURTOWO

SPRZEDAM ·

MEBLE Gdańskie. Olerty 84961
Biuro Ogłoszeń, Gdańsk, Targ
Drzewny 3(7
MEBLE skórzane- nowe,
uzywane- Tawal, Gdańsk- Morena, Marusarzówny 2, paw. 34, 1eł.
48-70-t5w. 47
MINI kornb~n slolars!<j "Dyma 8",
tel. 73-24-17
- -MINISZNAUCERKĘ. 22·29-52
NOTEBOOK 486, tanio, 51-82-63
OVERLOCKI, stebnówki, inne, 8235-11
OWCZAREK kaukaski, suczka,
okazy1nie.56-73 31

bowiązaniami, 24-04-09

KOMPlJITROWE, 21-80-21 (331 )_
KOMPUTEROWE podstawy- 900 000.- Windows. Word,
Excel. Corel Draw- 41·53-47

Gdynia. Staro-

TŁUMACZ przysięgły

KSEROKOPIARKI. używane- gwarancja, matenaly el;:;ploalacyjne. naprawa. DKS, Gdarisk,
Subislawa 13, 52-48-36, 52-15-81.
Salon- Sopot. 3Maja 6, St -_5_1_:!i_
LODÓWKĘ Snajge i małą pralkę
Candy, 48-55-36

ANGIELSKI, 53-08-92
TŁUMAGZEN:A,

SOLARIA, akcesoria, 31•

84-30

~GIEL§.1!21-43-23

I

ARKUSZE-HDPE. worki na
'Sinplasr kurczakówk a
5,90, taśmówl\a 0.12 Torbacz 47
24-12

śmieci

BIUSTONOSZE- producen1 po
szuku~odliorrów /O-.l2119-12-77
REKLAMÓWKA 25'6x 45,
145.- Torbacz Przedstawiciel S1ne1as1u. 47-24-12

8

ZAPRASZAMY DO NASlYCH BIUR OGŁOSZEŃ

_ANGIELSKI, 21-91-83

~lARIUM, 22-33-25

~IELSKI. 29-09-77

SOLARIUM- wyposazone. umeb,owane. 22.000, 43-59-54_ _

ANGIELSKI, 31-1946
ANGIELS12,_5183-14_ _

SREBRO granulat 0.9999, cena
450111 kg+ 22% VAT, 51-35-89,
0·90501833

OWCZARKI kaukaskie, 710-131
PIANINA- nowe, uzywane
/gwarancja!, n~lepsze marlli, okaZYJne rery. raty, transport. 51-3988
PIANINO, 24-29-36

ANGIELSKI, 51 84-88

STÓŁ bilardowy dzierża
wa. 25-20·56

SZNAUCERY miniaturowe po Interchampionie i championce, 1el.
532-798
SZNAUCERY średnie. 51·
38·73
SZVNY ko!epwe S-42 około 220
mb z demonto.vanej bocznicy kolejOwtj- sprzedam. Telefon: 21-7056 w. 30

WIDEOWYP02YCZALNIĘ. 20-17-

61 w.135
WYP02YCZALNIA kaset video.
te!. 73-27-09
GIEŁDA zwierząt,

71-42-

67
WSZVSTKO dla dyskotel;, 41-9708

KUPIĘ ·~' ·

1

APARAT używany do malowania
"Viva- 18" kupię. może być do remontu. Kor.taki w godz. 7.0015.00. te. 20-50-01, wew.125
B!lUTERIĘ srnbną, złotą, sztuczną- poszukuję dostawców 012 755

- - --

KASA eancerna. 25-02-79

l.

MIENIE erzes1ed1eria, 25·1 ~
MIENIE erz~edleńcze. 56-94-48

TELEFON komórllowy, używany
zadtużony 0-69 33-76-18 po
20.00

I•- .IlSł.U 61 RÓŻ~E , 'l
DETEKTY'ł/lSTYCZNE, 374 311

DETEKTYW STYCZNE. 475-558

.

DEZVNSEKCJA. 24-07-19
NAGROBKI lastrykowe 700 zł,
granitowe 2.000 zł, Sopot, Mal·
czewskiego 25. Wcenę wlicza·
ny dojazd i montaż na cmentarzu
374-216.

- - - -- -ODZYSK długów, 374-456,
374-521
OGRODNICZE. 52-13-45
PRZEDŁUżANIE włosów, 56-21 ·

oo
SAUNY szybko. solidnie. 8174-12
Celny, 43-74-55

SZYLDY, 51-37-37
SZVLDY, na~sy (111tryny, samochody), projekty znaków graficzn1ch, 57-90-89 _ __ _
USA- Loleńa wizowa: /042152-47
76
WESELĄ- prezenter, 56-51-36

WESELĄ prezenter, 32-63-81

PUDELEK. sznaucernk, miniaturowe. 31·20-79

WRÓŻENIE. 57-02-99, grzeczno-

kę,

frezy, piły, przekładki do pił.
spnedam, tel. (O 531) 84-866 po
15.00
RĘCZNIKI

papierowe (włosk•e.
słowackie). paper loaletowy (6
k~orów), wysooi jakość. atrakcy;na cena. Elb:ąg 0-50 33-4412

9

WESELĄ- zeSfXi!. 32-03-82

ściov,y

WRÓ2KA 23-66-25
ZESPOI:.Y- wesela. 53-49·89
ZESPOŁY

muzyczce. Videofilmowanie. 43-21-40

----

ZESPÓŁ, 53-16-55
zEąPQŁ, wesela, 47-66-51

10

ANGIELSKI, tel. 2510-81
ANGIELSKI, VIII kl., egzamniny
CEL, 51-03-67

NAUKA
FLU ENT , angi elski,
niemiecki wszystkie poziomy, do egzaminów FCE, CAE,
TOEFL, ZDaF. ZMP Zap,sy: po·
niedzialki, w1or11i, środy, czwartki
16 00-20.00 Gdańsk, Fiszera 14
(PAN) pok. 534, 41·51-78. 56-50·
.12, 47-75-00
KURSY języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego,francu·
skiego oraz polskiego dla obcokra·
1owriJN- Sluoi~m Języków Obcych
Un,wery1etu Gdańskiego- Sopot,
ul. Anni Kr~ow~ t 19i121, teutax
51-77-54 w godzinach: 15.0018.00

14

16

15

AUTO-MOTU

AUTO-MOTO

AUTO-MOTII

FIAT 126. 950 zł, 1978, Nysa 850

PRZYCZEPA 0,5 t. tel. 43-46-98

AUTOGAZ, autoalarmy. blokady
biegów, Pruszcz. Paderewskiego

ANGIELSKI- d~ec,, mlod~eż- anglislka pedagog. 41 ·16-11 · wieczorem

------

PREMIERE School of
English. Wszys1k1e poziomy,
FCE, CAE. Pro1cieocy, Wrzeszcz,
Trubadurów 4(SKM Polr.ecrr,ikal,
47·23·69 (10 OO- 19.00)

17

18

NIERUCHOMO Cl
- LOKALE

NIERUCHOMOSCI
- LOKALE

NOWI Dwór Gdańs!<j, 112 bliźnia
ka,42-23

GDAŃSK- Oliwa, Wrzeszcz, tel.
52-48-95

AUTO-MOTO

TOWARZYSTWO Wiedzy Powszecl1ne1 wGdańsku, Al. Zwycię·
stwa 24 zapłasza na kurs języka
memieooego (wszystkie stopn~) i
~ielskiego, tel. 4t -29-60
VICTORIA- nauka języr.ów
obcych d'a dorosi'ych, dzieci, trm.
Zajęcia prowadzimy wGdansku,
Gdyni, Rumi. Zapisy w godz.
1400-1800, tel. 20·85·03

ENGLISH, 21-11-77
FRANCUSKI, 43-27-29
FRANCUSKI z Francuzem /dla
wszystkichl-1511, 3736-00
N:EMIECKL 31·61-43
NIEMIECKI, 32-28-68

NIEM:ECKI. 53-09-37
NIEMIECKI· pełny zakres,
20-01-48
N.~~~udeitka, 47·6~

JĘZYKOWE I

ANGIELSKI, nklmiecki, szwedzki,
46-69-13 Lingua I Liceum, Soe1!21-14-93 .0_6.00J.9_:Q_O_)_
ANGIELSKI, niemiecki, włoski.
trancuski, hiszpański, szwedzki,
'Primus', 31-68-41
ANGIELSKI, niemiecki. wszys1kie
poziomy zaaWJnso11ania dla dzieci, mloozieży, dorost1ch Profi·
c:iency Szkota Języków Obcych, Soi:,it. Grottgera 6'8. 51-70[11200- 20.00)

FIZYKA, maternafyka, 32· 76-81

FORD Transrt 1986. przedłużany,
~edzenia, 19.500. 72-46-90

ANGIELSKI· Gdańsk. Przymorze. Wejherowo. ·Remus·, 46
33-18.112.00-17.00/

----

ANGIELSKI- Stamford School
of English, max. 12osób. wszystkie poziomy, FCE, CAE. CPE, Sopot, Monte Gas~no 10, tel. 51 ·53·
18

HONDA 1993, bezwypadkowa,
348 mln, 24-16-73
HONDA Civk:, nowa. tanio, 297 730
HONDA Cilic IX 1991, tel. 23·8781

MA~EMATYKA, 31-21-74

HONDA Legend. 1991, 24-24-51

MAiEMATYKA, 32-13-05

HUNDAY Pony nowy, tel. 23-3337. 51-73-88, 090-50-11-89

MATEMATYKĄ 46-60-78

MATEMATYKA. 47-97-39
MĄTEMATYKA. 5t-49-79

MATEMATYKA, fizyka. 43-44-03

MAZDA 626 Cronos, 2.5L 24V6,
pełne wyposażenie. 31-00-55 rano, 32-03-6210.00-1700

MATEMATYKA- ąsyslenl, 41-4073 w22

MERCEDES- przejściowka, stan
dobry, 32-29-08

MATEMATYKA- kursy, matura
ws,ępne, wykładowcy akadem~cy. E.ireka 41-49-14

MERCEDES 124, 250 D, rok
19rl6, przebieg 160.000. stan bardzo dobry.10-941414-914, 424
146

MATURA· Studia, kursy
przygorowawcze. Wykładowcy
akademiccy. Gdańsk, Gdynia
"Hernus', 46·33-18,/12.00-17.00

MERCEDES 190E, 1992, 82-4710

MATEMATYKA, Fayka, 32-46-67

- - - -- - -- -

PERKUSJA, 32-48-36 (19 0020.00)
POLSKI, angielski, 51-13-83
POLSKI. angielski, matematykakursy przedmaturalne, 'Cenlrum'
Gdynia, 24·30-62, Gdańsk. 47-96~
-16.00- 19.00
_ __

POLSKI, matura. egzaminy wslęp
ne, 24-06-88
PRAWO- kan(fydaci, 25-50-43

COOL Sc:hool kursy angielSNego- doroś'i· dzieci. Filie: Oliwa.
Gd~ 56·90· ~ - -

TANiEC dla dzieci I ao10slych
Szkoła Pe1ect, ul. Barbaiy 3, 31
63-37

OPEL Veclra 1,6921. 26 tys. teI.
090 50-61-22, 31-00-53

TANIEC towarzys~· dorośli, mło
dzież, dzieci. Sopot, Niepod:egło
ścr 753, 51-41-31

żany, podwyższany.

ZERÓWKA muzyczna 5- 6-latki w
Prywalnej Artystycznej Szkole Mu
zyczntj,41-27-30

ENGLISH Unlimited angielski, niemiecki· dzieci, dorośli,
kursy ogólne i egzyminacyjne
Gdańsk. Podmlyńska 10, 31-3373, 31-79-33 godz. 10.00- 1800
Gdynia IIILO. Legionów 27, 22-1530 godz.1600 20.00 _
ENGLISH Unlimited- angielski- Wrzeszcz. Klonowa 1.
godz. 14.00- 20.00. Chełm SPB,
Dragana 2, Zaspa SP48 Burzyń
s!<jego 10, Oliwa VLO Polanki 130.
OscNa SPB1 Siedleckiego 14.
Karwiny SP42 Staffa 1O, godz
16.00· 20.00

PEUGEOT JS 2.511992/, przedłu
10-591 437
742, 437-439

POLONEZ. X, 1993, metali c
alarm, 53-00-7111. 103, godz
9.00-18.00
POLONEZ- rok produkcji 1990
składak 6.500 zł, 25-06-12
POLONEZA Garo rok prod. 1994
'
tel. 53-33·21
TARPAN 2390, 1990.1el. 52-35
86.O!r~a. S!'1!._~i_1_8_ _
TOYOTA Camry, 1994. 11000
3.0V624V, combi, pełne wypasa
żenkl, 71-11-47

AUTO-MOTU
SAMDCłlOD

śprzedam ~

TOYOTA Camiy, 95, nowa, te :.
41-38-51eo 18.00

I

ALFA 33, 1984. bogate wyposaże
ni'., 41·9_0-_
31 _ _ __
AUDI 100 Avant, diesel, 1981, siInik po remoncie, 6.200, Gdynia
ul. Orzeszkowej 712A eo .!ŁQQ._
AUDI 80, 1989, tel. 82-32-01
AUDI BO r, 1990, Iveco 1984 r+ ~ Ini~ Vo-.'vo 2000. tel. 25-16-68. 25
37-89

-----

BMW 316, 1980, 6000 zl, 82-41
M00-2].00_ __
BMW 520 1989 lub zamiana, 41
05-01
BMW 520i 1988 rok, stan bardzo
doory, tel. 46-53-52, 43-92-86

ENGLISH Way Angielski.
Wysoko wykwalifikowani naJczyc1ele, prowadzą za1ęcia w 6-cio
osobowych grupach wcentrum
Gdyni. Dzreci. młodzież. dorośli
Przygotowanie do egzaminów, I
m.inFCE.I, 20-21-:rG. 20·16·81

DAIHATSU Feroza, 1993. 24-10
99

EUROSCHOOL- anoielsKi,
n~mooi1, lrancusk1, 25-48-10

FIAT 125p. cor1b1. 1990 r., :el
710-189

11

12

CHRYSLER Dodge Caravan Mni
van. rok t995- niski przebieg. stan
bardzo dobry, poważne oferty, teI.
31-30-02

GOLFA 80-83 rok. do remontu lub
powypadkowy. cześci z dowodem
reięstracyjnym. 84-03-47

VOLVO 240 GL 2,3 92r. 28 tys
tel. 090 50-61-22, 31 -00-53
VOLVO 850 2,5 i 20V, 1992. srebrny, 140 tys., 59.000,- tel. 23-60
98.0-90506125

VW Garbus,31-06-59
VW Polo 1,3diesel. 1987, Sedan
tel (069) 221-95
VW Transporter. 1989 rok, turbo
diesel, 1,6, 65.000 km, sześcioo
sobowa kabina. skrzynia ładowna
800 km, 18.700 złotych, (069)
282-12
ŻUK IZOTERMA. stan do~, cena
2.100, 53-43-72 F!J 16.00

SAMOCHODY na raty 3.1 %, teI.
31-68-21 w. 210, 31-S0-10

POJAZD

: spnedam

J

MIKROBUSY, 41-24-30

NIERUCHOMOSCI
- LOKALE

ŻUK- blaszak.1988, 56-59-03

CYSTERNA do paewozu paliw z
możl1wością samozaladunku- kupię lub wydzierżawię, 31-23-64,
71-39-66 po godz 16 OO

lltlAŁkl, łlłUŃTY ,

BARDZO 1anio 6,5T. 57-52-29

'?,

CAŁODOBOWO 2,5, 20·70-73

DOSTAWCZE, 5127-13, 56-2993
DUCATO. 29-70-05

I
BELGIA. Holandia, wyjazdy, transport, 4 auta składaki. 29-06-04,
27-04-12

KRAJ. zagrarnca,1,5,48·53-86
KRAJ, zagranica, 21-81-97

KRAJ, zagranica, 46-12-80

DWUOSOBOWE wyjazdy po samochody, 52-48-08,37-37-49

KRAJ, zagranica, 46-12-80

FRANCJA- osobowe, dostawcze. ciągniki siodlowe111 Możliwość
leasingul!! Najnizsze ceny!!! 4196-42

MERCEDESY, 57-13-03

HOLANDIA wyjazdy po
zakup samochodówosobowe, dostawcze, c;ęzarowe
(pierwsi właściciele), 24-35-52,
71-04-66 wew.40

--- - -

NIEMCY. Holandia. osobowe. doslawcze. 24-22-07

47-68-10

MIĘDZVNARODOWY, 48-51-83
MIĘDZVNARODOWY

1-16 T, 2070-84, 56-54-54, 0-90-50-85-43
wschód-

?'!!IR, 20-62-35 _ _ _

51-72-37

I
PRZEPROWADZKI, 46-35-20
PRZEPROWADZKI, 56·40-68

41-24-30

I
AUTO-GlAS Gdańsk szybysamo
chodowe, osobowe, ciężarowe
autobusy dostawcze, szyber da
chy. Szybh protes~na:ny montaż
fachowa obsługa. Oliwa Grun
waldzka 487. Tel. 52-22-31 , 52
28-14
AUTO-SZYBY "Jaan"
Superpromocyjne ceny detaliczne
i dla warszlatów, sprzedaz, mon
taż. Wrzeszcz. 090508403
41-49·92 Kościuszki 8. Orunia
'
39-02-51Jed. Robotniczej 223
(E!or). Gdynia. 20-49- 77, Kapi
tar.ska 4, Sopot 51-13-85 Al~a
N~ległoścr811A

AUTO- SZVBY, szyberdachy- tani
mootaż, Gdynia, ~ . 23-68 88
AUTO-SZYBY Cargfass
Przymorze, Czarny Dwór 10. 53
49-98. 0-90-50-30-04
AUTO,SZYBY sprzedai
montaż- naprawa pęknięć (rów
nież japońskie), promocyjne
ceny. Gdynia 21-74-26, ul
Podolska lljazd od ul. ŚląskieJ
AUTOPRZYCIEMNIANI
Eszyb, 53-07-99 do 16 OO, 56-51
71

57-12-68, 57-28-15

I

KLEJENIEpęknięć również rettek
torów, polerowanie, montaż. 51
21-25

AUTOOAZ. 51-60-60

14

I

kw., wc, łazienka, bardzo wysoki
slandard, telefon, k>ggia, XI ~ętro,
(3 windV, 48-79-15111eczorem

GDAŃSK, 57-02-99

(75). 48-70-15 w.38
GDAŃSK- Oliwa. trzypokopwe,

53-32-52

GDAŃSK· Starówka, 31·
62-16

GDAŃSK- Wrzeszcz, 58 mkw,
parter, 60 tys., 47-79-04- (10.0015.00)

GDAŃSK- Zaspa "Rozstaje" M-3,
tel. 56-57-81

GRUDZ IĄDZ , blisko centrum.
działka uzbrojona, 1841 m, Poznań, 0-6123-27-18eo 17.00_

KAMI EŃ. 76-14-53, atrakcyjne
działki letniskowe

OTOMIN, działkę budowlaną, 41 ·
91-62
POMORSKA \\leś, lrJ Elbląga. go
spodarstwo 135 ha: ziemię pod
budownictwo mieszkaniowe. prze·
myslowe,dziatki różne Osowa, tel.
52-4307

GDAŃSK- Wrzeszcz. centrum, 4poko~we, 120 m,logrzewarie gazowe/, garaż, telefon, wbardzo
dobiym stanie, Oferty 84712 Biuro
Og!oszen, Gdańsk, Targ Drzewny

tel. 56-57-81

GDYNIA- Witomino, dwa pokoje
komfortowe, urządzone zamienię
na 3 -4 .,,ikoje na Wrtominie- lub
klJ!)ię, tel. 24-39-65

GDAŃSK- Żabianka, M-5, 57-71-

61
GDYNIA, dwupd(ojowe, ~!nie, 5233-56 w. 37 Pośtednictwo
GDYNIA. Myśliwska, 114 mkw.,
komfort. ulga budowlana, bardzo
korzysmie. tel.__
20-_92_·33_ _
GDYNIA, trzypokOjowe (84), 2191-39
GDYNIA, ul. Bema, 3-poko;owe,
62 mkw., kuchnia. łazienki, wc,
parlliet. kafelki, pose~a ogrodzo·
na, domofon, tel. 20-06-92

GDYNIA· Karwiny. nowe
atrakcyjne mieszkania już wtym
roku oferuje CIC, tel. 20-79-51,
20-49·62w.147dogodz.1600
GDYNIA- Pustki Cisowskie, trzyeoko1owe, 41-70·77

STAROGARD Gd. 49 mkw., trzypokojowe, własnościowe, (069)
281-72
TRÓJMIASTO!!!· 53-38-93
·Bezprowizyjnie!!!- 5&-41·
40 ·Hanna!!!

DOSTAWCZE VW LT28
Peugeo1,41-39-24
MG oso!xlwe, 20-22-71

- -- - - -

GDAŃSK- Morena, dom wolno
GDAŃSK- Nowolipie 28, domki
letriskowe,32-55-76
GDAŃSK- O'iwa, 31-22-36

GDAŃSK- Złota Karczma. segment calko111c;e wykończooy, 48·
30-64 eo 18.00
GDAŃSK lub okolice. 31-36-12

weN.260
GDYNIA, 23-73-18

OSOBOWE,2 ~ -

GDYNIA, wolno
51-73-22

OSOBOWE. dostil\\'cze, 31-86-31
wew. SO
OSOBOWE, Euro Prestige, O

905085a8

----

OSOBOWE090505985

najkorzystnieJ

stojący-tanio!!!

KOŚCIERZYNA. dom z duzą działką 12.000 ml, telefon, blf
sko rentrum, wsi;d(ojr~ dzielnicy.0-58 86-50-33
ŁEBUNIA. stan SUIOW)', zadaszony, 270 mkw. D1ialka- 1000 m
kw. Tel.(059J 61-12-60

MARZĘCINO, tel. 32-24-75 Elbląg_

15

16

GIERMAK- Nieruchomości- kupi
mieszkanie, 51-11-04

GDYNIA. Rumia- halę produkcyjną zczęścią mieszkalną. 23-43-52
(9.00· 16.00) lub 20-05-10 po
18.00
SKLEP-Cen1rum Handlowe
Wrzeszcz. Hala Gdynia, kupię,
wydzierża111ę, 52-12-36 -- 20,
51-17-64

KUPIĘ lub wydzierżawię stację
paliw, 31-23-64, 71-39-66 po
godz.16.00

GDYNIA- Ortowo, \\lerzbowa 32a,
dom na biura, 248-653
RUMIA. wolno stojący, 1el. 711·
312

GDAŃSK- boks· 'Gildia', tel. 56-

30-50

GDAŃSKII!- 41-73-68

.GDAŃSK- sklep mięsno- spożyw

GDAŃSK,31-12-28

GDAŃSK- Wrzeszcz, pawiion. 32-

GDANSK· Osowa. bliźniak do wykończeria ok. 800 m, tel. 56-02-92

TRóJMIASTO, nowe M-3, 29-01 12

sprzedam tJri<

czy,31-97-54

------

TRóJMIASTO, 29-79-27
TRóJMIASTO, nieduże, 46-88-85
16.00- 20.00

LOW BIUIL8UG. -· - -•·'

GDAŃSK- Oliwa, dom wolno sto-

OSOBOWE, (0-90) 50-18-47

OSOBOWE. 25-14-92

·t;

jący

watrakcyjnym punkcie, 5221 -42

KOŚCIERZYNA, 3-pokojowe zdecydowanie,0-58 86-50-33

WEJHEROWO, 32,3m,56-65-17

2-POKOJOWE. 29-71-75

stojący na dJzej działce. 31-22·36_

_

GDYNIA- cenlrum. 43 m, 76-0083, 81-73-73

ROZEWIE, działki budowlane, 300
mod morza, te' 0-90 50-28-05

AUTA dostawcze Nava 3902-20 w. 224, 46-65-34

GDYNIA, 1-pokojowe, 2-pokojowe, 3-e<!<Oiowe,24-37-30
GDYNIA, dziełn.:e, 20-31-84

SOPOT- Brodwino, 3-pokojowe,
31-42-68

GDAŃSK, zdecydowanie, 39-03

GDAŃSK-Żabianka, dwu-, trzyj)J·

k~owei 51-73-22

GDYNIA-centrum.
........_. _.., 29-79-27

REWA. działki budowlane nad
morzem, 791-223

39

GDAŃSK- Sopot. kawalerllęl! 51-

73-22

3!1

GDYNIA- Witomino. 2- pokojowe.
38 mkw. z 1elełonem, tel. 24-2052 po 18.00_ _ __

AUTA. 0-90508588

GDAŃSK- Osowa, 3-, 4- pokojowe,57 -58-83

GDAŃSK- Zaspa 'Młyniec' M-2.

PRUSZCZ, buu011lana, t OOO m
kw, 6USD/mkw, 1el. 82-29-05 do
15.00

AUTA dostawcze, osobowe
"Piast•. 52·26-33

DOSTAWCZE. iuk. 46-61-94

GDAŃSK, TróJffiiasto, jednopoko-

żem, 41-55-99

GDAŃSK, bliżf!i_a~ 31_:2?~

DOSTAWCZE, osobowe
busy, 711-445, 0·90·503-604
na~orzystniej

GDAŃSK, kawalerlla ~l~ie. 31-22-

36

GDAŃSK- Wrzeszcz,35 mzgara-

AUT, 39-28-95

DOSTAWCZE, 47-99-24

GDAŃSK, 41-90-31, pilnie
GDAŃSK, 41-95-31

GDAŃSK, 57-02-99

WEJHEROWO, 47 mkw, kapijaf
ny remon1. wysoki standard, 72 56-81

BIS· Pol· Ola,osobowe, 374
573-5
------

GDAŃSK, 1- pokojowe,57-02-99

GDAŃSK- Morena, super okazja,

GDAŃSK, atrakcyjny dom- taniał!!
46-08-94

AUTOFEST, 29-03-59

22-96 oraz witksze!!! •
Trójmlas
__
to_!!!_ __

GDAŃSK- Morena, M-5, cz1eropo~owe, komfort, 47-63-88

ASTRA, 39-30-25

DOSTAWCZE mikrobusy
Mercedesy,_:rex. 41-241.Q_

AUTO szyby 'Alaska", sprzedaż
montaż. Gdynia. Mireckiego 16
27-01-24

GDAŃSK· Morena, 2pokoje, 50m

GDAŃSKII!- 1-. 2-pokojowe 52-

GDAŃSK- Chełm, Morena, Suchanino, Wrzeszcz, 31-62-16

ABC- osobowe, 56-38-82
AS-osobowe, dostawcze, 41-97
24, 090-50·36-96

GDAŃSK- Chełm, Morena, Su·
chanino, Wrzeszcz, 31-36-21
wew. 260

GDAŃSK· Ujeśc:isko, Gdynia- Dąbrowa mieszkania26- 120
m, garaże, lokale uzytkowe. U~a
podatkowa, raty, za~edlen;e od li
kwartału 1996. Kombud, Gdynia,
10 Lutego 33, VI ~ętro 20-17-52,
20-55-11

OSTROWO, kolo Jaslrzębiej Gó
iy, dziatki letniskowe, 100 mod
morza. tel. 24-47-51 lub 0-90-50
28-05

52-18-42

PRZEPROWADZKI, 57-13-03 _

PRZYCZEPA.wal. 82-85-68

GDAŃSK lubokolice,3H2-16

GIERMAK- Nieruchomości- kupi
dom, 51-11-04

GDYNIA, ul. Chwaszczyńska,
3700 m, 1el. 22-22-14

MIECHOCINO, działki rekreacyjno- budowlane, (4 zł za mkw),
nad J.Dlugim,41-26-84

23-83-59

7TON (~9) 31-72-64

OPEL- części nowe, używane, 23
74-27

AUTO-GAZ insta:atje włoskie, Po
ionez na gwarangi, 56-66-37

GDAŃSK, Kartuska, cz1erdziesto-

jowe. dwupokojowe. większe. 5242-34

LIPUSZ- rekreacyjne, pięknie położone, Gdańsk. 32- 16-34 po
19.00

57-12·68, 57-_
28_·15_ __

KAROSERIA Pokmeza, 94, 21 t
481

NACZEPY kontenerowe. 3-osio
we, uniwersalne,0-90-50-53-54

GDAŃSK, 41-95-31

GDAŃSK- Sródmieście. 50 mkw.
ztelefonem, tel. 090-50-80-07

KOCIEWIE- Borzechowo. 9,5 ha
wfym 4,5 ha laSlJ 25- 50 lat, Starogard,tel. (069)234-51 w.358

IMPORT c:zęśc:i samocho
dowych, Procar Gd111ia, Redowska 14A, 22-18-42

ASO "C'!___rysler", 52-03-47

GDAŃSK, 41-90-31

GDAŃSK, dwupokoJowe. Taniol!!
51-73-22

budowlane sprzedam 069
31-68-69 eo 18 oo

KARWIA. Ostrowo, działki nad
morzem, (0-58) 73-75-37

tWIR. 22-22-66

1,8T,57-70-96

POJAZDOWA

GDAŃSK, 2fiOkoJe,31-22-36
GDAŃSK, 41-95-31

działki

KARTUZV, działka budowlana, tele1on Gdańsk 475-601

zachód, 43-74-52

1,51, 23·16-52

FORD· sklep. Gdynia, Chyloń
ska 149. tel. 23-77-08

GDAŃSK· Osowa, ul. Kielne~ska·

GÓRA Pomorska. działkę przemysłową 1,1ha, transformator, 7223-25

ZWIR, wy*ow,82-83-79

AMORTYZATORY Gabriel
sprzedaż- montaż, komputerowy
pomiar sprawności. Gdańsk, ul
Miszewskiego 21, tel. 4~ 18-BL_

budowlana, zezw_olenie, 0-90-50·
39-04

GDYNIA- Orawo, działka, tel. 2141-08

MERCEDES, 24-44-79

MIĘDZY.NARODOWY

GDAŃSK, ul. Dolne Młyny, działka

GDYNIA- Dąbrówka, 20-31-40
(\7.00- 2_4.00~)_ _ __

KRAJ,zagranica, 41 -24-30

MIĘDZVNARODOW'I,

s;,r~edi,m ./dl

GDAŃSK, okolice,41-95-31

CHŁODNIA. 32-68-68

DALEX- każdy Transport, 32-6056

ROZB TE.79-12-35

MECHANllA

GDAŃSKIII. 460-766

GDAŃSK, Uranowa, trzypokojowe, sueerllornfortowe, 31 •12-28

krajowe, zachodnie, sian
ooojęmy, 51-38-25

MOTOCYKLE używane, 72-82-15
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SAMOCHODY sprowadzam, 2551-40

LIMUlYNA. 23-40-21

0SOBOWE. 24-43-77

INlłY

AUTOHOLOWANIE, 32-68-68

ŁADA,

MERCEDES Beczka- 2400- 1982
rok, tel. 46-70-18

LOGOPEDA. 52-0-1:QL _ _

l

i
t MfESZlAlłlE ,, · -·
• ., sprzedam t, ,.

LIMUZVNA, 20-21-55

ZWIR, 56-00-34

OPEL Senator 3.0 CD, 1990, 61
fys. km, benzyna, gaz- gwaranqa
'
bogate wyposażenie. 28.000 zI,
tel. 51-10-51 po 20.00 lub 20-0071 (11.00- 19.00)

AUTOHOLOWANIE, 2163-71

~edmiometrowe, 41-90-31

TANIE auta Niemcy, 1el. O·
90502931

OPEL Record 2.3 diesel. komb i,
8.800, 23-74-27

TRÓJMIASTO, uzbrojoną, 53-32·
52

HOLOWANIE, 41-24-30

MERCEDES 3000, 1978, 72-45
27

STUDIA'!!- ku'.SY orzygo1o
wawcze 32-46-89

SOPOT, zogrodem. 51-08-96

WEJHEROWO- centrum, dom ze
skleeem, 72-12-97

AUTOALARMY Splinter. 5212-65. 23-68-88, 0-90509554

~ IR, 53-28-00

OPEL Kadett 1,3E. XI. 1987, 21
17-73 po 18.00

Pszczćlki

GDAŃSK, okolice, 41-95·31

AUTOKONSERWACJA
J!)(Jwoz1· Orunia, 39-40-28

ZWIR,47-61-15, 48·54-76

RYSUNKU, malarslwa uczę. tel
41-50-61

ROTMANKA- bliźniak, okazjaulga ooda1kowa, 31-76-79 po
17.00

KONSTRUKCJA stalowa hali
2000 mkw., ~us blacha trapezowa, Regenbrecht, Różyny gm.

AUTO haki osobowe. doslawcze 'Myjnia Karwiny", Chwaszczyńska 7

AUTOALARMY Celber, 3248 94, 52-43-11

695

RYSUNEK,_3:...t-'--04-'-·36_ __

REDA, dom mieszkakly. plac hand~, 78-35-04

GDYNIA, Narutowicza, 22-12-62
GDYNIA- Ctluże, tel. 200-870

TCZEW 31 -68-72 Dom duży
możliwość działalności gospodarcze·.

AUTOHAKI, 39-40-28

AUTOHOLOWANIE, 71-45-55

SAMOCHODY sprowa·
dzam dostawcze również. 248-

OPEL Astra combi, 1994 rok, 71
03-65

AMORTYZATORY· ser·
wis. sprzedaż, montaż. regeneracja. Gdańsk , 32-56-33, Malczewskiego 103, Gdynia, 23-8989, Chabro~a_5_E_ __

AUTOALARMY Boxer
Mu~-T~an-l.od, 51-76-49. Raty

MERCEDES 230E, 1992. Omega
kombi 1992, Omega 2.0 1992
Corsa 95. Vento automa11993
powieądkowe, tanio, 41-48-00

OPEL Ascona. 1,6. diesel, 1985
81-73-70

lNIIIE USlUGl

MOTORJZA&YJlłE

PRUSZCZ Gdański kolo obwodnicy- duży p~lrowy dom, woda,
siła, światło, gaz, dwa garaże z
piętrowym budynkiem gospodarczym, zlokalizowany na ogrodzonej 0,5 ha działce. Tel. (0-58) 72369A eo~_z.1_8._
00_ __

GDAŃSK, Tró;,iiasto,52-42-34

FIAT 126p, może być do remootu,
32-88-73

OMEGA 92. bezwypadkowa, oka
zyjnie, 0·50 33-75-63

POLSKI, h1slońa. 23-72-86

AUTOALĄRMY, blokaoy, C1lnlralzamki, elektryczne szyby, radioodtwarzacze. głośniki- sprzedaż,
montaż, naprawa, doświadczenie
fachowość. Orłowo, Al. Zwycię
stwa 236, 22-43-66

.

I.

FIAT126, 1990, 23-44-34

ULGA celna, 46-90-91

HYUNDAI Pony. rok prod. 1991,
granalowy meta!ic. stan idealny
rena 16500, tel. 41-49-49, 41-3480

MATEMATYKA, 47-75-51

AUTOALARMY,aU1o- gaz.
raty, 'Goala', 52-40-94 w. 4

AUDI 100- zdecydowanie, do 86
roku. teł 26-14-55 F!J 16.00

HYUNDAI Accent GL, fabiycznie
nowy, 34.500. tel. 41-49-49, 4134-80

MATEMATYKA, 41·17-69

ASTAR- ktJSY angielskie·
go. niemieckiego, włoskie
go, hiszpańskiego. Rózne poziomy. FCE, AGE. Gdynia, Władysła
wa IV54, Wrzeszcz ~atki Po ki 3a,
20-50-63, 20-56-55. 41-47-13
CENTRUM Herde1a Uniwers~el
Gdański· Kursy 1ęzyka niemieckiego. Zapisy t 1.00- 15 OO. Ogama
26. 31-60-62

FORD Transrr 1990, 20-62-86

MATEMATYKA, 27-08-56 (17.00)

ANGIELSKI, niemiecki- Ecolingua,
51-03-96, 51-37-96
ANGIELSKI· dzieci, młodzież, dorośli, maturzyści, 21-96-12

FORD Granada, 43-47-84

FORD S:erra2.0, 88, !el. 767-349

MATEMATYKA, 32-61-83

OKAZYJNIE od 1.000 do 30.000,
również rozbite. 53·12·71 wew.
41, 090-50-50-50

FORD Esoort 1986 1.6i. Kwidzyn
(0·555) 43-02

BlOLOOIA, 41-47-84

MATEMATYKA. 25-47-24

AUTOAlARMY, 51-60-60

OD 1000 do 15.000 również
uszkodzony, 52-11-81

FORD Orion 1,Bd, 89 rok· okazyjnie,71-22-74 wieczorem

MATEMATYKA, 24-37-64

AUTO.ALARMY, 475-558

FIAT Uno, 1995 rok, 32-43-07

FORD Fiesta. 1982, składak 1994.
48-71-86

PTHM-Gdańsk. ul. Hallera 132 tel.
41-51-31, 41-05-09 w.131

AUTO gaz, alarmy, blo,(ady, znakowanie. Gdańsk, Powstańców
Warszawskich 23, 32·35-76

SAMOCHÓD· kup/f .
I / pow,i:Bj 10 tys. zł}

POLONElY, dostawcze. Ma!bor11.
29-01

WYPOŻYCZALNIA samochodów

ALARMY od 250 zt. Immobili-

$AMOCH D·Al,pę
I ·•· ·• odSdo 10tp.11 ,/

POL- Caro. 248-233

PRZYCZEPY, 41-24-30

sery,23-09-64, 76-76-82

Po wypadku, do remonlu, 82-3287

FIAT Fiorino- pikap, 5-osobowy
plus bagażowy, 1050 ccm, 1985,
5-biegowy. 1anio, 31-33-08 po
20.00

FORD Mondeo 1994 lub zamiana,
41-05-01

HISTORIA, 24-34-05

I

009.000, 46-10·74

FORD Escort 1,6 16V Combi 93r.
30 tys., Peugeot 405 1,4 94r.
29.500 tel. 090 5~1-22

1

I

FIAT Cinquecen1o 704, nowy, tel.
20-77-58 dzwonić eo 16 oo

FIAT Uno 1993, tel. (0691294-61

MATEMATYKA. 23-30-45

ANGIELSKI wdomu ucznia 56·
28-88

TRAKTOR. 32-49-22

FIAT 126p, Xll 1992 rok. garażo
wany (26000 km), teł. 25-17-82

PERFECT- angielski- dzieci,
dorośli, wszystkie poziomy, FC,
CAE. matury. egzaminy wstępne,
niemiecki. Gdyrna. Kras~~ego 28,
20-69-43.16.00 -19.00

ANGIELSKI- korepetycje, Sopot,
56-31-33

ANGIELSKI d!a dziec, 41-22-31

FIAT126p, 1986.31·34-48
FIAT 126p, 1989, 39-40-07, po
1000

FIAT 126P. E~art, 1994. 32-1732

ANGIELSK - filok>g- a,g:isla. lekcje. ko·epetfcje, przygolowanie do
liceów i mattJr, 23-34-<j5

ANGELSK'- studen:ka fi1ologii angiels!<jej udziela lekcji i korepetycji,
Rumia 71-38 77

FIAT 126 B~. 1990, 52,5mln. 5284-23

STOLINIEC 100. Koparlla K- 606,
K- 251. Kamaz z naczepą nisko~z.ową. Puck. 73-88· 16

FIAT 126p, 1992, 41-07-59

FllYl(A, matematyka, mfcrmatyka, 51-73-42

ANGIELSKI- studentka drugiego
roku 'Environment Prolection and
Management". dzieci- wszystkie
~cmy, lei. 25Jt-02 po 18.1)]__

zt, 1975, 270-232

FIAT 126p, 1989,51-83-14

ANGIELSKI, wszystkie poziomy,
52-21-54

SU.DU

MASZVNY oo produkcj galanterii
ogrodowej, ui)"~ane. Oferty: 'Jurgo Consulting· 81-358 Sopot, 3
Maja 56 ______

SKŁAD

A~GIELSKI 1el. 23-48-19
- - - --

NiEMIECKI, 46-78-34

GESTRA- Polonia zal<upi 150 szt.
UZf1Vanych płyt betor.o~ych typu
Yomb. wymiary 1000x8CO mm. l~b
płyty drogowe. Oterty prosimy kie·
rować pod nr te;e!onu, 31- 01-26
wew. 311 lub 090504232

długów,

ANGIELSKI, 714-404

- J

ANTYKI, stare meble, obrazy.
znaczki, monety 'Antykwanar. 51-22-89, 31-05·54.
20-80-53

ODZYSK
374-417

ANGh:LSi<I. 560-455

ANGIELSKI- tanio, skutecznie,
248-657

rzemiosło,

~!!_CO_ _

ANGIELSKI. 56-15-96
ANGIELSKI, 56-93-17_ _ _

PIEKARNIK el. 3- komorowy, fry1kownK:a, kostkarka, waga dziesię1na- tanio, 51:34·95 - -

RĘBAK. grubościowkę 800 m,
p!łę poprzeczną. wie!opity, frezar-

13
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-----

SKORY nU'.rii, (0-69) 82-47-22

KRZEWY róż odmiana- Mercedes.
~~- tel. 76-20-51

I

AMERYKAŃSKI- lek:je- rtumacze-

KOZY. 32-49·22

44

JĘZYll OBCE

na. 52-41-66
.

SKÓRY \sów niebieskich. tel. 7600-8?

KROKWIE, bale. desl<J sezonowe,
Ostróda !el. 46-75-95

BIZNES

[ ..

SIATKI ogrodzeniowe powlekane PCV Rabrtza. Transport bezpłatny. Słupsk /0-591278-42

KM- 251 zgarniak. remant kapitalny, 1995 rok, Starogard (069) 283-44

KSIĘGI rachunko~-e i poiJatkowe. doradztwo. 51-72-41 wew ,3.

TŁUMACZENIA

KURSY, $Zlt01.ENIA '

KOPARKĘ

LEASING, b'Jssineselan, 23-12-22

NAUKA

SAUNY, piece i akcesoria, tel. 5274-00

DCBERMANY rodowodowe, tel.
82·28·01

TRASET Biuro Patentcwe, ochroKIEROWCA. młody, dyspozycyj- , na orojektów wynalazczych, znarr,. doświadczenie handlowe, Ford 1 ków1owarowych, 41·33·64
T:arurr, t 8t, 0-90-506-560
''
WYCENA nieruchomości- Radius,
KSIĘGOWA poprowaadzi k~ęgę i 52-27-06
przychodów i rozchodów, ,
----Wrzeszcz, ut Nad Stawem 1812

.

ROWERY górskie- tanio, 46
00-99

DOBERMANY rodowooowe. 25-

53

.

ROTIWEILERY po champ,ooach
069 214-94

-39-45

' we, ks1ązki przychodów i rozchoGOSPODYNIE, opiekunki, 21-08- , dów. książki rycza!towe, 47-67-64

"··'~·- ·-_

ROTIWEILERY, 83-89-27

TELEFON numer 32...,
41 ... 43-07-03

DOBERMANY. 81-37-15

r.--S
-Z
-U
-U- M- Pfl
_A
_C
_T~I \ : : : :TAR Biuro Rachunko-

'

pojemncści BO.OOO lilrów, cena
600 mln, tel. 22-27-15 godz. 8.0015.00

BOKSERKI rodowodowe po 'll)'bi1rych rodz~!:, E,2·40·52

,,

12

-~
ROTIWEILERY. 29-73-28

AUTOKLĄW, produkc~ rosyjskiej o

BOAZERIA, 57·54-31

I

NAUKA

TELEFO~ bezprzewodowy zau10matyczną sekretarką. 46-90-03 po
1800

BIOSAUNA elaktryczna 1-osobowa- tanio, tel. 0-90-50-36-22

ZAINTERESOWANYM przysyła- '
OBSŁUGA
.-., .•
niem zaadresowanych kopert biy- '' ,.
•
tyjskiej tirmie wysyłkowej /1000
ekonom. • prawna ..
szt.- 350 funtów/ wysyłamy szcze- ,
gólową iniolTilację. Prosimy dołą
BIURO Rachunkowe 'Fal-Max"
czyć 1.90,-/na znaczki/· 3 Cenprowadzi pełną i'sięgowość. KPiR,
!rum' Głogów negnme!, Tysiącle
ryczałt VAT pracown~ów, magacia 1.
zyny. 32-56-67. 32-78-00 w. 105
ZBIERANIE podpisów, 31-68-01 } BIURO Rachunkowe. 21-18-88
w.58 po 15.00
--------, BIURO Rachunkowe, 41-12-31

STUDENTKA medycyny zaop1eluje sie starszą osobą. tel. (05048124-81

I

AIREDALE· terier, szczenięta po
cham~onach PO-I, Lisiewska, lei.
O- 52 844-558

PRACA wNiemczech- legalna
PRAWO jaz(ty, 20-04-29
Tynkowanie maszynowe, szpachPRAWO jaztly_,_22_-4_9-0_5_ _
!',owanie, płyty gipsowe. posadzki, b
podłogi. Akord. Wymagane P. O. f PRAl'._łO jazd)-, 46-31-36
Tel,fax 0049;2117009907
~-, PRAWO Jaz
. dy- pos
I k'I zw1ąze
. k
PRACA w Nol'llegii na plalfor- . Mo:orowy, kategoria A. B, C, D, E
mach wiertniczych, zarabki 410- ; i Edo B, Brzeźno, KorzeniowskJe680 DM dziennie. lntormacje: ,; go 1, 56__
7-340
_ _ _ __
AgentjaReklamowa68-200żary, ( UWAGA' Ab
•
box 16. Prosimy załączyć znaczki ••
•
• • solwenc1
za 180 z1
Szkól Średnich Kancelar.i
' ·
Doradztwa Podatkowego zapraPRZEDSIĘBIORSTWO handiowosza na kurs kształcenia Doradców
usługowe zatrudni praco1111ików z
Podatkowych- zajęcia 1. X. 1995.
wykształceniem średnim i zawoSpotkanie intormacyjne i zapisy
dowym na różne stanowiska, 4322. IX. 1995, godzina 17.00, 72,72-52
~pa- Dom Spiłeczny, ul. Pilotów 3

I·

SPRZEDAM

11

BIZNES

I

TKANI NY meblowe, Gdynia
Morska 122a

t

OB-45
DOMOWA łatwa praca bez
maszyn.Zarobki BOD.Koperta,
znaczek za 1,65. 66-400 Gorzów
1sk!.900

10

43-07
GDYNIA, Chabrowa. Osiedle Za·
mek, 108 mkw., dwupozillmowy,
tel. 20-92-33
GDYNIA. Górnicza 6, 56 mkw., z
garażem, tel. 20-92-33
GDYNIA, pawi!on mięsno- wędli
niarski, tel. 51-81-53 po godz.
19.00
RUMIA- Janowo, 600 m(produkcja, hurt) lub wydzierżallię. 20-32·
17
RUMIA- pawilony handlowe cen·
trum. 71-11-47

GDAŃSK, 32-41-81
GDAŃSK, 32-55-27

GDAŃSK- Chełm, 1-pokojowe,

57-87-90
GDAŃSK- Morena, dwupokojowe,
telefon, 84-38·96

GDAŃSK- Wrzeszcz,pokój studiu·
_ __

jącym, 47-79-63
_

GDAŃSK- Żabianka. 33-melrowe,
umeblowane. Pomorska 21 N2

GDYNIA, 20-81-56
GDYNIA, 32·55-27
GDYNIA- Chwarzno, 214-300
GDYNIA- Ortowo, (20). 248-717
MOSKWA, 66 mkw. bl~ko melra,
co najmniej na rok, telefon w
Gdansku, 51-67-04

GDAŃSK, ul Twarda 9, garaż rrurowany zogrzewaniem, kanałem,
prądem- tanio, tel. 0-90-50-36-22

17

RUMIA, do wynajęcia parter domku, teł. 25-13-30
SOPOT,32-55-27

18

Gdań11k, tel.lfax 31·80·62, tel. 31 -5D-41 w. 169 w godz. 8. 00-18. OO, fax 46-35-68 całą dobę; Gdynia, tel. 20·08-32, 20·04-79 w godz. 8. 00- 16.00; Sopot, tel. 51-54-55 w godz. 8 .00-16.00; Elb/qg, tel.lfax 32-70-94, tel. 33-54-()9
w godz. 8.00-16.00; Pruazaz Gdań11/d, tel./fax 82-23-25 w godz. 8.00 • 16.00; Ta.rBW. tel.lfax 31 ·63·26 w godz. 8.00 • 16.00; Slllrr,gard Gdański, tel.lfax 220-80 w godz. 8.00 - 16.00
MM

Il

SUPEREKSPRESY na sobotę 23.09.95 r. i poniedziałek 25.09.95 r. przyjmowane są w:
Centralnym Biurze Ogłoszeń wGdańsku, do godz. 14.00, wbiurach ogłoszeń w Gdyni do godz.13.00
Cena netto 1słowa tylko: sabota • 2,59 zł, poniedziałek· 3,45 zł

OGWSZENIA DZISIAJ PRZYJĘTE WCENTRALNYM BIURZE OGl:.OSZEŃ ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE WE WTOREK 28.09.1995 r.
Cena net10 I sfowa • 0,98 zł, Cena netto 1słowa wogłoszeniach drobnych DUO Reklamy:
Dziennik 8aJtycki wtorek+ W,eczór Wyt„zeża ityd. zwykle 1, 17 zJ, Dziennik BaJtyckf wtorek + Wieczór ~rzeża lt}'d. mag. • piątek 1,45 zł
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NIERUCHOMO Cl
- LOKALE

SPRZĘT

ELEKTR.
• ELEKTRON.

,

DOM

POŚREDNICTWO

21-63-13, 25-33-00

ŻALUZJE pionowe,
poziome producem Ma·
gnum System. Gdańsk·
Wrzeszcz, Szymanowskie9'.) 14.
48-33-15

: AGENCJE.

MiNIKAWALERKA, 110 zlotich,
211·41i1
TRóJMrASTO, 21-1)6-52
TRÓJMIASTO. 21-8494

~DAŃSK, hala 'Gildia',090509457
GDAŃSK, kiosk handloll)', lei. 41·

'"""" WŁAŚCICIELU!!!·
absolutnie!!!, żadnych
opłat!!! 52·22-96, 53·07-61.
Bezprowlzyjnle!!!, Hajta·
niej!!!· (Spizedaż· Kupoo- Wyna~ml!!J. Najwięcej!!! -ofert.
Trójmiasto!!!· Kołobrzeska
42E (falowiec· parter), 53·38,
93, 53-09,28, Hanna!!!
.
(10.00· 20.00)

46-11

....... FIESTA 1!! 56°16·02

GDAflSK, bkat na biuro, inne, 390·

~aż- wynajem

'"'"' KANCELARIA Pra·
wnicza L.Kucharski, Gdańs~ Za
"uram1· 2110 (Dom Harcerza) 1el.
••
31-62·16, 31·36·21 mieszkania, doGDYNIA, lokal biurowy, 41·76·31 my, działki
"""MAWIS, 46_58_17, najko·
(11.CO 19.00)
LĘBORK. sklep wcentrum, 0-59 rzystniej
'"" 37-43·56· "ARTUS"
623-624

464
,. F . k.157 31
GDAN,SK' Saiun
ryz1ers ' · ·
88

PRUSZCZ Gd., pomieszczenia biu·
rowe, tel. 82·30·11/ 12
DO wynajęcia ~kal burowy opow.
144,1 mkw., inf. tel. 31 92-36, 31·
11·27wgodz.8.00·15.30

.... KORPORACJA Strzel·
czyków· Rtkawek, Mi·
szewskiego 12113, 41-9:J-31
, , , 53-06·031f' WYNAJEM!!!
... APEKS. Grunwaldzka 102_
41-05-33, 46-08-46, 46-08-47
" 20-28-35, ASTRA. Sprzedaż!!!
Wynajem!!! $11ię1ojańska 517/A
" 21-63· 13, 25-33·00 BŁYSKA·
WICINY wynajem!!!

GARA2 murowany, tel 25·10·81

"51-73·22, DICTUM!!! Kupno.

'P~~~:;;;~·L)f ~:;~,

WYN~_E_M_ __

' 21 ·96·12 WYNAJEM
DOM wOJ10 stojący, tekilon, 29-00·

65

' 47-67-64· POLSTAR!!I
Wrzeszcz, Na Wzgórzu 28. Kup.
no!!!· Sprzedaż!!!· Wyna,
jem!!!· Zamiana111
' COMAX, 21-94-82

GDAŃSK!II- 1-pokojowe 53.
07-61 oraz większe!!! ,Trój·
miasto!!!

A.B.G. Byczkowski, Góralczyk,
_21_·95_·4_2_ _ _ __

GDAŃSKf!I· 37-43-56· Zdecydowa-

63-77, Gdynia, 10 lufego 9. Nieruchomości· wynajem. Zgłoszenia
bezpłatne. Obsługa prawna

- - - - - AG-UNIVERS. 20-33-37, 20·

n:e'I!
GDAŃSK, 41-95·31

GDAŃSK, Gdynia, 53-06-03. 24-2677. Pilnie!!!
GDAŃSK· Przyroorze, Wrzeszcz, 2·

, 3-pokojowego z tolefonem!!! 41·
51-02'!!
GDAŃSK· Sroomieście, dwupoilojl-

ANTARES. 21·06·52. Gdynia,
Traugutta 2d

I

•.· J

]

MURARSlWO, kafelkowanie, ogóloobudowlane, 41-49-76

I

21.43.23

BRAMY· automaty garażo
we, wjazdowe, Ortowo, Gumowni·
,_4--'-06-·22_ _ __
-'-ków__6-'-2

GDYNIP, 2-poko~we. 22-08-27

DENAR· Gdarsk, Abrahama 1A,
kupno· sprzedaż nieruchomości- zamiany, oferty bez~atne, 52-35-31

0KNA· naprawa. uszczelnianie, 20·
27-20

FACTOR, 20-81-56, sprze·
daż, kupno, wynajem

2ALUZJE 'A!Mrant" 19 zł+ ~onowe
30 zł+ antywłamaniowe, (9.00·
16.00) 56-19·63

GDYNIA. mieszkanie 3-pokojowe
lub p~1ro domu, 70 mzgarażem,
te~fonern. nie umeblowane, 22· 13·
89
GDYNIA. samodzielne, 24-37-30

GASPRA, 32·55·27 (9.00·
2000)

GIEŁDA nieruchomości

TRÓJMIASTO!!! 52·22·
- _ __
~&-pilnie_!!!__

Tabor,
?0-71-96, Gdynia,Starow~ 14

TRóJMIASTO, 21·06__·5_2_ _

INVESTOR, 57-54-92, Ntedźlliedni<

TRÓJMIASTO. 21-84-94
TRóJM:ASTO. 32·41 ·81
TRóJMIASTO, 32·55·27
TROJMIASTO, mieszkanie· pilnie!
51 ·73·22
21-63·13. 25-33·00

27A

GDAŃSK· Sopot, poszukuję ma·
gazynu do 240 mkw, ogrzewanego z te'efonem, przy głównej
trasie, tel. 38·77·54 w. 329
GDAŃSK· Sródmieście, Wrzeszcz.

centrum, na g35tronomię, 48·59·93
RUMIA lokal ra uciążlmą prodticję
o~ 100· 200mkw., tel. 71-25-06
TRÓJMIASTO, lokal na produkcję
ok. 50 mkw., lei. 53-52-48 po 20.00
TRÓJMIASTO, oko!ice. pomie·
szczenia na stolarnię, pow. ok. 200
m, 5365-73

CYKLINOWANIE, 20-74·81
CYKLINOWANIE,21·00-74

TANI0-32-07-00

CYliLINOWANIE,25-45·85

KUPNO- sprzedaż· wynajem Io·
kali, mieszkań. 53-14-63 w.
37, 57-15-15 w. 37

CYKLINOWANIE. 37-32-21

46·46-44
USŁUGI

ELEi<TROENEAGETYCZNE insla·
lalCiStwo, 516·905

2ALUZJE, 32·38·96

ELEKTROINSTALATORSKIE, 41·
09-41

ŻALUZJE, drzlli dodatkowe,tanio, producent, 20-52·27 Gdynia,
Słtped<a 14

CYKLINOWANIE,32-06·10

ŻALUZJE, drzv.i ooda'.kowe, ta-

CYKLINOWANIE,41-73-23

LIDIA· kupno, sprzedaż, wynaiem, 20-31-84,

nio. producent, 20-52-27 Gdynia.
Stuped(a 14

CYKUNOWANIE. 47-90-58

MIESZKAM, 57·02·99, kupno,

CYKLINOWANIE,53-09-40

ŻALUZJE, producent Gdynia,
W~kopolska 154, 22·48-97
2ALUZJE, rolety· prod~nt, 72·39·
86

CYKLINOWANIE, 53·14-09

NIERUCHOMOSCI, 53-86-84,
Kancelaria Prawnicza, Jakub CYKLINOWANIE, 53-18-4-0
Tekieli, Przymorze Jagieftońska CYKLINOWANIE, 53-22-62

2ALUZJE, rolety s1andardowe, eks·
k!uZ)"Mle Kama2000, przeciwinseklowe, antyv,łamaniowe. ProducentDoma, 51-40-31

2

NIERUCHOMOSCI· kupno· sprze·
dai· najem· wynajem, 56-66-61 w.
26
POSESJA, 20·32,17, Gdy·
nia, Swię'.oJańska 91
RADIUS Przymorze, Mońska 3'
52-27-06,wieczorem 46-50-10
SZMIDT, 20-14·03
TRóJMIASTO, lokale, mieszkania,
46-69-44
- - -- - - WGN Nieruchomości,
29·72-68 Gdyma, Swięlo~ńska
·
72, kupno, sprzedai, wynaJem

WIKTORIA.23-73-18
GDAŃSK· Morena, M-5, na dom w 20_18-76 VEKTOR
- - -Gdańsk~. lei. 47·64·62

CYKLINOWANIE, 53-63-85

2ALUZJE oryginalne szwedzkie,
Alucolor, tel.43·09·35

CYKLINOWANIE, 56-01-95

ŻALUZJE pionowe, 71·

CYKLINOWANIE, 56-89-45

16-31

CYKLINOWANIE, lakierowanie, 41·
86-21
CYKLINOWANIE. lakierowanie. 53·
9468
CYKLINOWANIE, solidnie, 57·
26·19
CYKLINOWANIE, układanie, 25-1I·
9_7_ _ _ _ _ __
CYKLINOWANIE, układanie, VAT,
32·76-01

PARKIET· tanio, 32-78-00 w. 158

GDAŃSK· Przymorze, telefon, wla·
snościowe, zamie!lię na kawa~rkę
zdo~atą. tel. 53·03·91

21-88-02 ABRAMOWSKlkancelaria prawnicza, Gdynia 10
Lutego 33. Z~oszenia bez~atne

PARKIET eksportowy.
g11aranga jakości, 57-06-69

GDAŃSK· Starówi;a, jednopokojowe na w-ęks.ze, 52-25-67

41-95-31 DIOGENES Wynajem,
handel

UKŁADANIE, cyklinowanie, VAT,
_23_-46_·3_0_ _ __ _

20

19

że w dniu 18września

f p.

ROLETY antywfamaniowe, bra·
my, kraty Zllijane· 'Rot'gate', 31-1011wew. 31
- - - - - -ROLETY antywłamanio,
we, bramy zwijane. Ra,
9i..!ohns, Pol, 39·92-65

BLAUPUNKT Neptun. 21-62-75,
20-32·78 doiazd bez~atny

ELEKTR.
- ELEKTRON.

SPRZĘT

BLAUPUNKT Neptun. 57-56-75,
52·29·34
COLORMAT. Sony· Royal·
Neptun inne. Bez~atny dojazd.
32-37·30, 23·51·04

CURTIS. Sony, Siesta, inne
KRIS, Serwis urządzenia
ZAMKI atestowane
Bezpłatny oojazd, 41·83·87, 56·24·
chłodnicze, gastronomiczne, !Yillni
Ablof, drzwi antywłamaniowe,
cze. Transport. przygolowaniedo 97
drzwi wewnętrzne. Montaż. Vemco,
Grunwaldzka 58 Wrzeszcz /obok sprzedaży, 46-25-41
CURTIS· Saryo- Olake- Neptun· ił·
Sezamtv, tel. 20-24-76
oo. Bezp!alny dojazd, 25-21·97, 32·
81·69
570-125 ALARMY ateslowaoo
i

FUNAI, Neptun. inne. Bez·
~atny dojazd, 32·1\t-25

ELEKTR.
• ELEKTRON.

VIDE01Dojazd bezpłatny! Roczra
gwarancjarrr53· 11·26, 0-90-50-63·
63

najem mikrobusów,46-26-57

VIDEOFILMOWANIE. 20-23-87

MIKROBUS, 25-56-17, 51-28-95

VIDEOFILMOWANIE, 20-62·66

MIKROBUS,51-14-37

VIOEOFILMOWANIE, 21{)9-L

MIKROBLJS,57-57-52

VIDEOFILMOWANIE, 22-38-o5

MIKROBUSY, 22-1347

VIOEOFILMOWANIE. 23-87-20

MIKROBUSY, 41-24-30

VIDEOFILMOWANIE, 31-48·58

MIKROBUSY/009131-34-45

CHŁODNICTWO, lodówki, 46-49
?.!,_ 57-21-65. usługi domowe

24

23

POMOC WNA,~,OWA. OSRODEK Obsługi Osob 2:e Sly-

MAXITOUR· przev.ozy autoka·

rowe, wyoeczki. sprzedaż· raty, 'lff·

~ch Zakład Cl;ieki Zdrowolnej i
Rehabilnatji· aparaty stiJCOOlie, baALKMED, 51-97-64 odtruwanie dania laryngologiczne, audiome·
poalkoholowe. Esperal. tryczne, dobór aparatów, irxtywxfualne wktadki douszne, akcesoria,
~azd bezplalny
sprzedaż ratalna. 'Acustica',
ALKMEDYK, stany poal· Gdańsk- Zaspa. Hynka 73A. teLlax
koholowe, esperal, 31· 56-98-35
89-53, 20-68-16, 0-90·
TRANSPLANTACJAwłosów, Intra·
50-81-15
med Waiszawa 15-57-15, Gdańsk,

VIDEOFILMOWANIE, 56-83-95

CHIRURG, 525·868
NORD, Gdynia, Janaz Kolna 4,
20·14·05, 20·66·66 Ekspozy1ura: CHIRURG , Di,31·25-26
Rajska 6, NOT, j)i. 205, 31-28-61
w. 205. Koncesjonowane linie: IN1ERNISTA, wizyty, 41-42-75
Niemcy, Be~ia, Holandia, Francja,
INTERNISTA, wiz'fly całodobowe,
LOfldyn. Komtortowe autokary
47-80·20, 41-59-78
PANDA przewozy do Niemiec,
wizy,0-69 131-54-01
!,ARYNGOLOG, 41-3291

VIDEOFILMOWANIE. 56·
85-19

3_7 - - - - - - EKG, pediatra, neuro·

VIDEOFILMOWANIE, 32-84·34
VIDEOFILt.lOWANIE, 321-825
10.00-13.00
VIOEOFILMOWANIE,52·2i·26
VIDEOFILMOWANIE,56-53·95

VIDEOFILMOWANIE, 71-42·81
WlDEOFILMOWANIE. 47-89·36
WIDEOFILMOWANIE, 71-38-24

LEKARZ Domoll)' Internista,

PETERLEO· Hamburg, 31·38·

log, 31-89-53, 20-68,16,
PIOMAR najtańsze przewozy do
0·90-50-81-15
Hamburga, tel. 72·22-00, 72·39-42.
po 17.00 72-47-26
MASA2YSTA, 56-4a-32

POL· Ola. Włoch-(, Francja. Benelux, Anglia, codziennie Hamburg.
Lubeck, Kieł, Bremen, Ko!n, Stuttgard, Frankfurt. ubezpiecienia, 374·
573. 5,20.00 485-482

. WCZASY, WYCIECZKI,

TURYSTYKA
I PODRÓŻE

I

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 20 września 1995 r. po ciężkiej chorobie
zmarł nasz kochany Mąż, Ojciec, Teść, Dziadek

t p.
STANISt.AW KOPEĆ
ś.

LOMBARDY
AKROS· pożyczki pod samo,
chody, nieruchomości,
29-70-58. 20-29-88, 0-90504514

4AlłATOIIA "

&ABiNETY LEWSlłEI

LOMBARD, Gdynia. 10 Lu1ego

WIELOSPE.CJAL ., . 9, RTV, biżuteria, samocllody, nie-

BARKOST Greckie Bruro Podróży,
21-95-16 v,ycieczki, prz~ozy auto·
karowe Grega, Europa

ruchoroości, 20·33-37, 20-63-77
ALERGIA! Bezigłowe lesty· 300
alergenów, odczulanie, leczenie LOMBARD, Cttiże, Unruga 56 25NORD, Gd)'llia, Jana z Kolna 4, wszelkich schorzeń apara1em Bi· 24-59
20·14-05. 20-66-66, Ekspozr,ura com, ~. Al. Niepocleg'.-OŚCi 60&'
LOMBARD samochody, RTV,
Rajska 6, NOT, pok. 205, 31-28-61 610, tel. 51-32-14 w.22
złoto. Gdańsk, Kołobrzeska
Wlowycieczki:
lralccyjoo
A
2C5.
w.
AHS. E~bietań5ka 10111. 31-51·
ALERGIA testy i odczu· 39F, 53-04-68
11, autoilarowe- Europa Zachodnia. chy 8 dni 630 zł, Praga- Wiedeń lanie. Terapiabiorezonansowa
Booa,cesz1 5ci1i· 300 zł. Wycieczki, aparatem Brcom, Att· Med, 52-42-29 LOMBARD samochodowy, ko·
Koln· codziennie
pobyły: Hiszpania, Tunezja, Wlomis techniczny Sopot, Podjazd 7,
ALERGICY! Monadith North,
AUTOCENTRALA· centrum chy, Francja.
-71-18'------ 51
56-13-60, tesly· alergie i odczulanie,
sprzedaży biletów autokarowych,
p
scho:zeń aparalem'Bi·
leczenie
samochody, RTV,
LOMBARD
mi<.rorusowydi, 374-406, 374-664
com·
złoto, Sopot, Niepodległości
BANK prz~azdów autokaiowych,
ECHOKARDIOGRAFIA. USG, ga· 743,51-15-50
bilety lotnicze, w,zy, wyiajem auto·
stroskopre. 20·18·11 dr Kreps,
SAMOCHODOWY super·
karów. Primatour. 20-13-42
Gdyn~. S1arowie~~3
lombard,20-24-01. 29-70-58
BT Inter, Express paewozy
OKULISTYKA· diagnozu~ SUPERLOMBARD, Warszawska
Europa. codziennie, Hamburg, Bremy. Sopot· Kamienny Polok ut. 64,20-24-01
men,Bremerhaven, wynajem miłlro·
Kujawslla 4,'51-47-961 poniedzia·
busów, 31-10-48, JXI 20.00 43-25·
lek· ~ąiek 15.00· 17.00. tnlormu85
ZDROWIE
jemy o mcżtiwościach operacji
w,tonywanych wSzr,ital.J Kor\liBTU "Maciek" przewozy
Hamburg, Lubeck, Kieł, Frankfurt,
la wPoznaniu przez rosyj·
Mannheim, Karsrue, Slultgar:.
skich mikrochirurgów
Ubezpieczenia 'Warta'. Ulgi dla
oka zlnSfytUtu prof.F!Odorowa.
stałych klientów. dzieci, studentówi
se. diagnostyka oste·
OSTEO-MEO
ernerylów, tel. 37-44-48 Cało, ALERGOLOG, Dermalolog, dr
RÓŻNE
(!porQ'.)'., 32-24-28
dobo!1_82-89-86
Olszański, 20-46-62
CENTRUM informacji CHIRURG· Rułkowski, 51-74-17 PSYCHOTERAPIA,23·30-45
przejazdów autokarowych Biuro
NATURALNA odnowaduchowoBrokerów Dom Techni\.146-20-46
GINEKOLOGIA Klinika Kali ·. STOMATOLO~fCZIE ' umysłowo· biologiczna. Alicja. 20·
55-10
DOMINIKA· najtańsze przewo- ningrad, 52-08·33
zy· Europa, 31·01·71
GINEKOLOGICZNY gabi GDAŃSK, Pańs~ (naprzeciw Hali
net. Testy ciążowe, porady dr Glin Targowej) Curodental słoma·
EST· wynajem autokarów,
toiogia zachowawcza, proletyka,
51·33·68
cze11ski,
prze1azdy autokarowe- Niemcy,
chirurgia8.00· 20.00 również w
31·55·25, Brama Wyż)'llna (Sle· INTERNISTA, 5f·S5·19
nieclzielt,31-69-58
dziba PTTK). Biuro Brokerów.
46·20-4lł (siedziba N01]. F2kof,
INTERNISTA, Barbara Strze· GDAŃSK, ul. OtiJJa 67,~8. Oens·
Prywatny Gabinet Dentystyczny.
Centrum Handlowe Zaspa, 46· lecka,wiz)tj EKG, 41·19·!'1.l
Codziennie 8.00· 20.00, soboty
54·52. Panda· Tczew,
IIATIIYIIONIALNE
INTERNISTA· wiz'fly, 41·32 8.00· 14.00, tel. 31-12-58
(069)31·46-60

!

26

27

wy~azy głębokiego współczC'ć:ia - .. .
ALEKSANDROWI KWASNIEWSKIEMU
z powodu nagłego zgonu

MATKI

Msza święta żałobna odprawiona zostanie
o godz. 9.00 w kościele Jana Chrzciciela Gdynia Chylonia
w dniu 23 września 1995 r.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 11.00
na cmentarzu w Pierwoszynie.
Pogrążona w smutku
żona, Córka, Zięć i Wnuki

47-69-01

REHABILITAC.JA, 71-43-21
AUHLombard· Gdynia ul. M-OrWYJAZDOWA Pomoc Lekarska ska 171,23·10-54
dzieci, dorośli, EKG, 53-69-00, 51 ·
BYŁY Hotel Monopol, 31·56·31w.
65-97, 56-27-40.
0011
wmZDOWA Pomoc Lekarska
dzieci; dorośli, EKG, sme~er.ia, DWORZEC Gł. PKP, soboty do
53-69-86, 51-65·97, 56-27-40
14.00,46·33-42

20·18·76 VEKTOR

JOWISZ, Ne~un. 24·24·30
JOWISZ, Neptun, Helios·
naprawa, dojazd bezpłatny, 31·88·
63, 41-38-66, 51·30-45

25

ZDROWIE

ZDROWIE

41,24-89-87
EUROTDUR. 51·28·95. Prze
wozy międzynarodowe. Wycieczki INTERNIŚCI wizyty, 53-69
POMIARY, 48-74-35
Wynąemml,robusów
51
CHŁOONIClWO. lodówki, za.
HALLO, mikrobusem, Ko!onia
POMIARY, instalatje elektryczne. ARCHITEKTwnętrz, prok=jekty, mrażarki, 51 ·84·61 lub
IRYDOLOG o~Jeśli s:an zdrowia
41-78-18
nadzór, w,tonwastwo, 53-61-50
53-19-61
81-68-68
- - - - 211).600
-'-'-'--'-'-NEPTUN! Jowisz, Helios. INTERGLOBUS· z nami
BUOOWLANE, 21-43·23
41-51-79
CHŁODNICTWO, lodów'!i 51-70.
Telenaprawa· dojazd bezpłatny· 41· szybko, tanio, bezpiecznie. konce· JESLI chcesz mieć rrxx:ne zdrowie ,
------91
69·66. 41-71-01 , 46-79-45
BUDOWLANO- modernizacyjne,
sjonowane przewozy: Niemcy, harmon~ało, zadzwoń. 210·600
4l-68·71
CHŁODNICZE, lodówki, 52·
47.74.35
Hamburg 6xtygodniowo, Anglia,
20·32·78
21·62-75,
NEPTUN,
714-394
16-53
Frantja, Benelux, Genewa, 31-60· PEDIATRA· Burchacka, wizyty, 24·
- - - - - - dojazd bezpłatny
- - - - - - - KOMINKI,43·59-78
86·57
18
LODOWKI, 24-29-18
NEPTUN 57·56·75, 52·29·34,
KAPITOL, przejazdy międzyna· PEDIATRA· Rawicz, wiz'f.'I . 47-99·
57-87·73 ocjazd bez~atny
_ _ _ _ _ __
rodowe. sprzedaż biletów, 21-73-13, 83
SONY· Sanyo· Neptun· Sam· (Dom Rzemiosła)
sung, inne. Bezpłatny dojazd. 32· ~ - -~ - - - PEDIATRA· Rutkowska, 11izyty.
LAST Minute Tours zapra· 51-74-17
37.30
32-28-30
LODÓWKI, 32,24-75
sza do budynku LOT·u tel. 46-26·
TELENAPRAWA przestraja· 99. Setki ofert, pocróze wyłącznie PROftSOR Jacek Ja~em. choro46·7J·22
REMONTY, kompleksowe, 41-60· LOOÓWKI, 52_29 _67
nie, 23·18·40
~ - - - - - - 54, 090509378
kltnicze, wyjazdywostatrJej chwili, by nowotworowe, lei. 32-29-16,
8.00· 15.00, 32-60·28 po 16.00
LODÓWKI, 56-23-74
TELEWIZVJNE . magnelowidy·eks· rewelac)'jne ceny.
SAUNY· szybko,solidnie. 48·73·31
41-93·
g.varancja,
roczna
preSOIII).
·
MAK· Tourist- konce~onowa SEKSUOLOG, tel. 41 ·52·29
MIKROFALÓWKI, 53-43-79
22
ne przewozy autokarowe: Brema,
WANNY· odnawianie, 24-25-53
PRALKI. 20-19-64
Koklnia, Karsluhe. Mooachium, Pa- CHOROBY skóry. Dorośli,
TELEWIZYJNE 20-21-52
ALARM. 37·06·89 gwaranc~ dwuryż. Saarbrucken, Stuttgart. 50% dzieci. Profesor Jadw,ga Roszkie·
PRALKI, 22·29-38,23-74-27
kltnia
WANNY· reoowatja. 56-62-43
TELEWIZYJNE radzieci\ie, polskie, zn~ki-dzieci do lal 12; do 26 i po- wicz. Wtorek, śrooa 17.00- 19.00.
wyiej 60 at-10% zniżki 46-24-31
41-20-10
PRALKI,23-44-48, 20-19-75
ALARM, 43·47·64, 51 ·90·54
Olr11a,Jasia i Małgosi 13, 52·13-41
WENTYLACYJNE, 46-03-61

Msza święta żałobna odbędzie się w dniu
22 września 1995 r. o godz. 13.00 w kościele w Sobieszewie. .
Pogrzeb odbędzie się w tym samym dniu o godzinie 14.00
na cmentarzu w Sobieszewie.
Pogrążona w smutku {

Rodzina 1

GDAŃSK· Wrzeszcz, At. Zwycię·
stwa 43, Centrum Stoma· ANIA, 46-75-11
tologiczne Vis· Dent- specjal:śa ortodoncji, protetyki. narxo- JULIA 47-87-49 parlrlerskO· ma!Jy·
za111, laserorerapial!' 4!-92·96, 41- maiialre. Nafi,'ię.ej ofert!!I
85-04
KLUB Nieparzystych, 24·1Q-46. 21·
GDYNIA, Swięlojańsl<J 75,J. leka·
80-46
rze stomatolodzy- prote~. 20-1 O-

39
~ RIAGE, 32-64-41w. 239
GDYNIA- Chylonia. DomTowaro·
MEDIUS, 21·08-53
Yfl· parter, ASDENT· specja·
liści ortodoncji. stomatologij ogłln~, OMEN, 23-66-25
protetyki, chirurgii, 23-62·17 wew.
186
SAMOTNI! Wartościowe Pan:e, soliPanowie założą rodziny· foloodni
STOMATOLOGIA, lekarze Hebel,
Ji!)'na, 51-05-38, 51·38·88 n.m.oza terty, adresy· 'Małżeństwo' 20-950
Lublin· 1skrytka· 407. Panicm bez.
~atnie.
" INNE
WOLNA, atrakcyjna pani, bez nate>AMERYKAŃSKIE aparaty gówi zobowiązań, uczuciowa, wy·
słuchowe S01Wis, raty 'May1one' kształcenie wyższe, dobrze sytuo·
Wrzeszcz,Glogowska 11,560-574 wana. pozna odpowiedniego pana
~-621 zOObrym charak1erem /chęt·
APARATY słuchowe produkcji nie wdowca/. Oleny 85256 Biuro
szwajcarshij, serwis. raly, Gdańsk, Ogłoszeń, Gdańsk, Targ Drzewny
Kartuska 2458,324-187
'Jf7

!

i?, ;]
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29

28
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Z żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas
ukochany Mąż, Tatuś, Dziadek

t

ś.

p.

JARZĄBEK

FRANCISZEK
składają

Pogrzeb odbędzie si ę dnia
23 września 1995 r. o godz. 9.30
na cmentarzu Katolickim w Sopocie.
Pogrążona w smutku Rodzina

Członkowie Wojewódzkiego Sztabu
Wyborczego w Gdańsku,

Rada Wojewódzka SdRP,
Przyjaciele i Sympatycy.

w wieku 88 lat pozostawiając za sobą
bólnasza Ukochana Mamusia i Babcia

PMH

Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie Zmarłego
składają

Dyrekcja, Emeryci i Renciści oraz Pracownicy PLO.
Pogrzeb odbędzie się dnia 22 września 1995 r.
o godz. 11 .30 na cmentarzu Witom ińskim w Gdyni.

•

Lat86
Oksywia 1939 r.
Msza św. żałobna zostanie odprawiona w dniu 22 wrześniaa 1995 r.
o godz. 1O.OO w kościele św. Rodziny w Gdyni przy ul. Kołłątaja .
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 11 .30
na cmentarzu Witomino,
Pogrążona w smutku Rodzina
Obrońca

odeszła

MAKOWIECKI .
!

ś.

Nie umrę, ale żyć będę i głosić dzieła Pana (Ps. 118, 17)

z bólem zawiadamiamy, że w dniu 20 września 1995 r.
zmarła

t

p.

ANIELA SKOCKA
z domu ROZALEWSKA
Wyprowadzenie z domu żałoby Redłowo, ul. Przemyska 32 do kościoła pw.
Chrystusa Króla w Małym Kacku dnia 23 września 1995 r. (sobota)
o godz. 10.00, msza święta żałobna odprawiona zostanie o godz. 10.30.
Pogrzeb o godz. 12.00 na cmentarzu Witomino.
Dojazd na cmentarz autokarem.
Pogrążona w żałobie Rodzina

nasza kochana Mama

t p.
FELICJA TROCHOWA
ś.

MAKOWIECKI

Pogrążeni w smutku i rozpaczy zawiadamiamy, że w dniu 19 września 1995 r.

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 19 września 1995 r. zmarł były,
długoletni Pracownik Polskich Linii Oceanicznych

164811195/21

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
dnia 19 września 1995 r. zmarł nasz Kochany Ojciec,
Wujek, Szwagier i Dziadek
ś. f p.

WŁADYSŁAW

HELENA CEGIELSKA

Cieśla

BLAUPUNKT, Royal, Siesta.
inne.Bezpłatny dojazd, 52·31 ·88

INSTALACYJNE, awarie, 20-60-81

22

że

1995 r.

zmarła nasza Najukochańsza żona, Mama, Babcia

WŁADYSŁAW

ROLETY antywlamanio·
we, 71,16-31

TURYSTYKA
I PODRÓŻE

SPRZĘT

30

29

;

21

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

ś.

ŻALUZJE pionowe, poziome,
roleW, markizy (okna PCV- Veka)
montaż, serwis. Producent 'Aga' tel.
52-45·22

PARKIECIARSKIE, 23·58-17
-

ELEKTRYCZNE
.....,·~-...,. <··

2ALUZJE,31-66-66

2ALUZJE, 327-323. 56·13·57
(poz:ome, pionowe)

BLAUPUNKT. Panasonic, So-

ny, TEC, Funai, Philips, Grundig,
Samsung, Otaile. 47-23-95

ROLETY i folie antywlama·
niowe-'Janex' 51-60·22, 46-79·
83

2ALUZJE, 31-66-60

CYKLINOWANIE,23-40-20

CYKLINOWANIE,31-89-52

43-17-10

2ALUZJE,24·35-66 _ _ _

CYKLINOWANIE,21-8523

KILKASET ofert wmiesięczniku
"Pomorskie Nierucho,
mości" dostępnym wRuchu

23·04·39, VAT

2ALUZ.JE, 23-57 86

CYKLINOWANIE, 31-66-66

sprzedaż
ELBLĄG. oomieszczenia na sklep,
(0·58) 46·09-77

HYDRAULICZNO· gazowe, 37·58·
92

SZKLARZ, 46-03-04.41-08-07

CYKLINOWANIE, 21-62-75

GDYNIA, 20-78·78

HYDRAULICZNE VAT,23-56-01

DRZWI od52 zł, 25-47-14

71-37·95

ROLETY antywlamanio,
we! Produkcja· montaż.
"Rolux•, 31,59-91
HYDRAULICZNE· 1radycyjne. 23·
61.77

DRZW~ ABC- na~ększy wybór·
ales~. 41-45·92

_ _ __
BONA, 710-_799

GDYNIA, jednopokojowe, większe,
21·96·12

PRA~KI, 32-24-75

I

we, 31-09 39 (10.00-16.00J
GDYNIA, 20·81·56

ALARMY, domofony, telefaksy,
spaedaż monlaż. Reda, Pucf<a 35,
78-31-13

I

ClYSZCZENIE dywanów, 23·09·16 PRALKI,32·55·21
MALARSKIE, !apelowanie, cyklinoALARMY, domolony, 1elewizja CZVSZCZENIErfylianów, 79-14-44 PRAU<I, 32·80-10
ŻALUZJE pionowe, rolely anwanie, 56-8~-45
,
1)'Wfamaniowe, 1ekslylne. Markizy, przemysłowa, 52·20·29, 52-05-53 CZVSZCZENIEdywanów, tapice· PRALKI,32-96-57
MALOWANIE, 20-74-81
drzwi harmonijkowe. Produkcja· Proton
rek. 20-24·25, 23-01-97
DOM
PRALKI,51-02·59
montaż "Porolet", Sw~l~ańska ALARMY- inżynier elek1ronik, 31 ·
MALOWANIE, 21-62-75
CZYSZCZENIE dyvrarł!N, ta- PRALKI,52-16-53
128, 29-71-55, Rajska 1/5, 31·31· 74-79
picerei', 23·33·22
23, 6enKiwskiego, 52-00·71 wewn.
MALOWANIE, 32-06·10
37
2252
_9_ _ __
BAU<ONY· zabudowy; kraty, ogro- ClYSZCZENIE dywanów, tapice- P_RA_L_Kl,~53-_4_·
MALOWANIE, 32-06-43
MAltRIAł.l BUD.
-20-21
3
5'
~~~Kl,
25-44·21
23·55-12,
ek.
41-12-44
dzenia,
r
ŻALUZJE pionowe. Ro,
1pr1eda111 ·
MALOWANIE, pmfesjonalne tapeto· lety antywłamaniowe DOMOFOOY, 41-66-40
CZVSZCZENIE dywanów, lapice· PRALKI. 56~-6~1-·11_ _ __
wanie, 53-97-61
oferu1e producent Deko Sy.
------rek,23-57-53
53-08-25
,
DOMOFOO'
PRALKI, naprawa, 46-15·89
BLACHA p'aska, fatista, ocynkowa· MALOWANIE, tapetowanie, 32·81 · stem, Gdańsk, Polanki 110, 52·
37-36
ta·
dywanów,
CZYSZCZENIE
DOMOFONY, 71-36-66
69
na,32-56-67
PRALKI. Zmywańli, 41-97-74, Ku·
picerfcj (VAD, 56-73-62
. - -3 ŻALUZJE producen1 'Hanles', DOMOFONY· sprzedaż. instalaq·a,
-MA_O_W_A-NI-E- - BO"ERIA 57 54 31
czewski.
Gdy · w· L.
·
·
, tapetowanie, 41 ·4 ·
L
"'- ' · ·
CZYSZCZENIE dywanów, tapoziome, fllOnowe, rna. re..,. olwielanie pilotem, 24·00·00
63
TELEWIZYJNE.2512·72
polska209,22·12-S2,24-28·56
BOAZERIA, 714.280
piceńli, 21-07-33
MALOWANIE, tapetowanie, 51·04· ŻALUZJE p,"oducen\ Urbaniak, DRZWI, an!y'Mamaniowe, dodał·
ClYSZCZENIEdywanów, tapiceńli,
~~AZERIA, podłogówka, 32- _73______ Gdynia, Słupecka 21 (od Warszaw- kowe; zamki, kra~. 52-31·88
29-08-17
MALOWANIE, lapelowanie, szpa- skiej), 20-62-40,Gdańsk, 32-29-04 DRZWI antywlamanio,
ClYSZCZENIEdywanów, tapicerki,
we, dodatkowe, 1a~cerka, kra,
chlowanie,29-0_1_-47___ 2ALUZJE tanio, 23-55-69
BOAZERIA szlnowana, 48·73-31
32·14·29
ty. batkooy, 22-41-28, 23-04-59
NEPTUN 7SOMT, 32-76-37
MALOWANIE, tapetowanie, szpa· ŻALUZJE Żanwo- produ·
DACHóWKI, 82-72-82
ClYSZCZENIE dywanów. !~erki,
za.
anlywtamaniowe,
DRZWI
9-0().
cent,
chklwanie, VAT, 23-46·30
TV Sony 21,24· 10-67
24
3
mki, tapicerlia, harmonijkowe, 46· 56,.51-71
DESKI, krokwie, bak!, laty, MHako- MALOWANIE, tapetowanie, tel. 5131·96
CZVSZCZENIEdywanów, tapcerki, WIE2A Technk:s+kolumny+ 60 płyt
58-34
wo, (0·8985) 74-93
CD, tel. 72·56-81
DRZWI drewniane· zbrojone, an, 56-5395
- - - -- - MOZAIKA podłogowa od 18 zł, 25- MALOWANIE, tapetowanie, VAT,
tywlamanlowe,46-93-46
CZYSZCZENIE dywanów, ta·
56-'---'43-'-·98_ _ _ __
47·14
9 _ __
DRZWI melalowe, drewniane, ~'--'-ce'-oo-',-5'· -'-6-85-"--·1_
PŁYTY żeriliskie 4,8 m, weowni MALOWANIE. VAT, 52-14-44
31-34-48, 51·34·18
ClYSZCZENIEdywanów, tepicerki,
MALOWANIE- tanio!lf 41·98-81
ki różne, tel. 52-43-07
DRZWI metalowe, kraty, 32·65· 41-32-01 _ _ _ __
AIWA, Samsung, Siesta. in·
49
RYNNY, rury spus1owe, obrótti b11· MALOWANIE· tapetowanie, 23-12·
ClYSZCZENIE dywanów i tapicer· ne. Bezpfatnyoojazd, 52-31-88
charskie ocyn~ produkuje, 32-56·67 0_1_ _ _ _ _ __
ro,_43_-48_-6_2_ _ __
FOLIA antywłamaniowa, ozdobna. k_i·l_an~
AKAI, Sanyo, Neptun, inne.
20-03·52
STROPY "Teńva" alestowa- PŁYTAgipsowa,21-43-23
KAFELKOWANIE, 32· 16-41
lłSŁU&I Sl'OLARSK!J ; Bezplalny dojazd, 51-73·30
KRATY, 43·81·23, 43-81·25
ne wciągłej sprzedaży, 52-75-51, PŁYiY gipsowe, 23·63-86
· ' • TAPICEJlSllłE+t< ANTENY, 20-51·04
KAFELKOWANIE, 43-50-25
Gdańsk· Osowa, Bamiewidla 139
KRATY, ogrodzenia, 32-33·10
PŁYiY gipsowe, 51-56-84
ANTENY, 20-84-89,gwarancja
KAFELKOWANIE, 46-62·50
TARCICA 18 msześc., 4,5 mln! m
KRATY, zarulowa balkonu, 37.37. BOAZERIA panelowa, PCV, poclogi
TAPETOWANIE natryskowe,
sześc., 72·56·81
ANTENY.22-45-05satemamo-1eleszwedzkie,39·09·34
KAFELKOWANIE. hydrauliczne, 23· 83
. 23-18-16
wizyjne
89-04
TARCICA jesionowa, 270·222 w
STOLARSKIE,2i-09 92
seivis
-autoryzowany
MONTAŻ
godz. 10.00· 18.00
ANTENY, 23-73·38 RTV sate!name
KAFELKOWANIE, hydraulika. 32· zamków Gerda i innych atestowa· STOLARSKIE, 32-31·25
________......__..... 56~·~32'------- nych. Lares Gd)'llia. ul. $v.ię1ojań·
39-94·32
ANTENY,
STOLARSKIE, 41-67·89, 32-98-92
ska 98, 20-16-67
KAFELKOWANIE, hydraulika, reANTENY, 51-68·27
TAPICERKA, 23·63·86
OKNA. Rolety antywfamaniowe,
monty,VAT, 57-74-53
TAPICERSKIE uklienla, 23· ANTENY, 52·29·71
'M rpor 52 83-34
od
25--01 ·97 KONSTRUKCJE dachowe
.
KAFELKOWANIE, hydraulika· pr ucent a
41-83, gwaranga
BUK, dąb, olcha surowiec tart(l;Zny, po 18.00
ANTENY saielilame, lelewizyj·
ROLETY, antywłamaniomiedź, 53-97-61
tarcica olchowa. Olszlyn 0-891 27·
ZABUDOWA \\11ętrz, szafy, garde- ne, obrotnice,a;arrny, 46·26·52
68-69 po 16.00
we, Bogumi &Gór.a, 32-6 2-51 w roby, kuchllie, tel. 82-89-92
KAFELKOWANIE· VAT, 56-43-98
208. Okna PCV w. 209
ANTENY TV Sat 41-89-97
···-....

4 __
AGPOL,_21_·84_-9_
AKME 51·26·41 Sopol, Grunwaldz·
·
ka 67/2

PRALKI, 2~·29-18

ALARMY. 23-09-64

28

27

26

23
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Msza św. żałobna odprawiona zostanie w kościele
św. Jakuba w Gdańsku-Oliwie (obok Katedry) w dniu
23 września 1995 r. o godz. 9.45, pogrzeb po mszy św.
na cmentarzu oliwskim o godz. 11 .00.
18452/115/21

Podziękowanie

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze
oraz tym, którzy wz i ęli udzia ł we mszy św. w koście l e
oo. Redemptorystów w Gdyni za spokój duszy
naszej kochanej i nieodżałowanej Siostry i Cioci

ś.
długoletniej

polonistki

w IV LO w Gdyni

najserdeczniejsze podz iękowania składa
Rodzina. 1

zgtębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 19 wrześn ia 1995 r.

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 20 września 1995 r.
zmarł nasz ukochany Mąż, Ojciec i Dziadek
ś. t p.
Pogrzeb odbędzie się dnia 23 września 1995 r.
o godz. 10.30 na cmentarzu Łostowice.
Pogrążona w smutku
żona, Dzieci i Wnuk
18-477/01

p.

IRENY KOSTRZEWSKIEJ

W nadziei chrześcijańskiego zmartwychwstania ·
o wspólną modlitwę proszą Córki.j

JAN BARAN

t

zmarta nagle w Niemczech nasza naj ukochańsza Mama,
Babcia, Siostra i Ciocia

ś.

t

p.

ELŻBIETA ŚWIATKOWSKA
przeżyta 80 fat

opatrzona sakramentami świętymi
Msza święta żałobna odprawiona zostanie w kościele Parafialnym
Matki Boskiej Bolesnej wGdyni O rłowie o godz. 11.30 w dniu 25 września 1995 r.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia
na cmentarzu Witomińskim w Gdyni o godz. 13.00.
Pogrążona w smutku Rodzina
113&YIW21

Gdańsk, tel./fax 31-lJ0-62, tel. 31-50-41 w. 169 w godz. 8. 00·18. OO, fax46-35-68 całą dobę; Gdynia, tel. 20-08-32, 20-04·79 w godz. 8 . 00-16.00; Sopot, tel. 51·54·55 w godz. 8.00-16.00; Elblqg, tel.lfax 32 • 70-94, tel. 33-54-09 MM
Tczi,w, tel.lfax 31-83-26 w godz. 8.00 - 16.00; Starogard Gdański, tel.lrax 220·80 w godz. B.00 • 16.00

ZAPRASZAMY DO NA5ZYCH BIUR OGŁOSZEN w godz. 8 _00_16. oo; Pmszcz Gdański. tel.lfax 82·23·25 w godz. 8.00 • t 6.00;

22 września 1995
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olenders i s ai trenera Kac marka

Bogusław

piłkarski

„Bobo" Kaczmarek to
trener, który
na krajowym rynku ma ustaloną lui renomę, Ostatnio, cło
czerwca br. pracował w I-ligowym Stomilu Olsztyn, ole tu w
Gdańsku koiorzymy go głównie z wieloletnią pracą w Lechii
Gdańsk, w trakcie którei wychował wlelu uzdolnionych pil·
kany.
Teraz Kaczmarek ]·est chw1·low.o bezrobotny. Ot, taki trenerski los. Niektórzy ze szkoleniowców w takich chwilach
nerwowo sięgają po telefon,
dzwoniąc po klubach i oferując
swoje usługi' inni czekaJ·ą aż

h . k c
. h
prawac I on1erencJaC szk oleniowych. Na dowód swojego
pobytu w Rotterdamie otrzymalem coś w rodzaju certyfikatu czy zaświadczenia o
odbytym w tym klubie stażu
szkoleniowym.

ktoś się do nich sam zgłosi i
zaproponuje pracę, a ,.Bobo"
wybrał jeszcze inny wariant.
Korzystając z urlopu postanowił, z własnej inicjatywy. udać
się na zagraniczny staż. Wybór
padl na Holandię i jeden z największych klubów tego kraju,
prawdziwie europejską firmę
Feyenoord Rotterdam.
- Panie trenerze, ze stażu
pan już wrócił, chociaż złośliwcy - a takich przecież nie
brakuje - twierdzili, że w Holandii pan był na winobraniu?
- Tak, a są w Holandii winnice?
- Porozmawiajmy zatem poważnie. Dostać się na staż do
Feyenoordu to nie jest łatwa
sztuka.
- Zapewne. Po pierwsze
trzeba bardzo chcieć, po drugie
mieć czas, a po trzecie znajomości, które ułatwią kontakty
już na miejscu.
- Pan to wszystko miał.
- Tak. Chęci. czas i znajomości. Dużo pomógł mi holenderski menedżer Jan De Zecuw, mój kolega grający ciągle
w Holandii Włodzimierz Smolarek, a na miejscu. już w Rotterdamie, Tomasz Iwan. Mia!em też pismo polecające z
PZPN.
- Czy to wszystko wystarczyło, aby być blisko drużyny,
czy też pozwolono panu tylko
przyglądać się temu jak się
pracuje i trenuje w Feyenoordzie.
- Przez trzy tygodnie brałem
bezpośredni udział w zajęciach
I-ligowej drużyny i rezerw Feyenoordu. Brałem udział w od-

Wyiazd owa
•
ses1a

rugbist ów
\lo tygodniowej przerwie
wmawiają

rozgrywki rugbiści.

Luauaheli Lechia

- Trudno pewnie porówny-

wać warunki w klubach I-ligo-

wych w Polsce i Holandii.
- W ogóle nie można ich porównać. W Rotterdamie obowiązuje perfekcja i profesjonalizm w każdym calu. Ten klub
to doskonale funkcjonujący
mechanizm, ze sztabem fachowców, to także prawdziwa
fabryka piłkarzy, z bardzo dobrze zorganizowanym szkoleniem młodzieży - wszystko jest
tam naukowo opracowane - a z

(sus)

Trener
piłkarzy
Lechii/Olimpii, Hubert Kostka,
został triumfatorem plebiscytu
„Radia Gdańsk" na sportową
osobowość sierpnia. Jego kandydaturę wysunęli koledzy z
,,Wieczoru Wybrzeża".
Kolejne miejsca zajęli: Alicja Pęczak - pływaczka AZS

Kostka
triumfu je
A WF Gdańsk, Jan Białk - dłu
godystansowiec Gryfa Wejherowo, Marcin Maliński - pły
wak Floty Gdynia oraz Maciej
Łasicki i Piotr Basta - wiośla
rze AZS AWF.
Zwycięzcy, jak i wszystkim
wyróżnionym życzymy utrzymania wysokiej formy także w
kolejnych miesiącach.

(sus)

Co tydzień nagroda

Sportowy totek ,,DB''
Jak.i będzie wynik meczu II ligi

piłkarskiej Bałtyk Gdynia - Varta
Namysłów? To pytanie w naszym

cotygodniowym sportowym totku
,,DB". Na telefoniczne (31-18-97)
odpowiedzi czekamy dzisiaj (22
bm.) w godz. 14-16.

Do wygrania jak zwykle bilet
na przejazd autokarowy do Niemiec, tam i z powrotem, ufundowany przez Biuro Podróży „Olivia".

Gaw)

Motocrossowcy na strefie
Na torze motorossowym w Reszlu odbyła się kolejna runda mistrzostw strefy północnej. Gdański
Auto Moto Klub przegrał tym rai.em minimalnie z Motoklubem Elf
Olsztyn, ale wystąpił w znacznie
osłabionym składzie.
Zabrakło przede

wszystkim
Aleksandra Girucia i Tomasza Nowakowskiego. Poci ich nieobecność najlepiej spisali się Robert
Ruchniewicz, który w klasie 80 cc
mimo słabszych startów zwycięży!
dwukrotnie oraz Paweł Skindzier
w klasie 125 cc junior. Skopiował
on wyczyn kolegi.
W pozostałych klasach triumfowali: 125 ce - Marcin Abramowski
(Elf Olsztyn), przed Marcinem

z tego co
zobaczył pan w Rotterdamie na
nasze krajowe boiska?
- Oczywiście. Są to jednak
szczegóły trenerskiego warsztatu, którymi raczej nie będę
zanudzał Czytelników „DB".
Od
·
Jk · ·
k t
. powiem ty o, 1.z spot _a em
~,ę w R~t!erdamie z wtel~ą
zycz!I~oscią, c~ęcią do wspolpr~cy I to zarow~o ze strony
glownego menedzera Feyenoordu Willema van Hanegena,
jak i pięciu innych trenerów

bezpośrednio opiekujących się

pierwszym zespołem.

Nauczył się

Wójcikiem i Piotrem Królem (obaj
GAMK); powyżej 125 ce - Jacek
Olszewski Il, przed Jackiem
Olszewskim I, Sławomirem Wilkańcem (wszyscy Elf Olsztyn) i
Sebastianem Wójcikiem (GAMK).
Drużynowo: I. Elf Olsztyn 305
pkt., 2. GAMK 249, 3. Wisła
Chełmno L38.
Gdańszczanie wprawdzie przegrali w Reszlu, ale w klasyfikacji
drużynowej przed ostatnią rundą w
Więcborku są nadal na pierwszym
miejscu.
Najważniejszą imprezą dla
GAMK będzie jednak kończąca
zmagania w MP runda w Święto
chłowicach (1.10. br.).
(poi)

Niemiecka prasa chwali Bogdana Wenlę
Wertując niemiecką prasę natrafiłem w relacjach z meczów Bundesligi w piłce ręcznej mężczyzn na wyrazy najwyższego uznania dla
gry eks-szczypiornisty Wybrzeża Gdańsk, Bogdana Wenty.
Jak wiadomo, 33-letni Wenta przeniósł się z Hiszpanii (ostatnio w
CF Barcelona) do Niemiec i tam imponuje swoją wciąż dynamiczną i
skuteczną grą. Zespół Nettelstedt, w którym były znakomity grac~
Wybrzeża występuje, wygrał wyjazdowy mecz w Schwartau 19:17 1
doszlusował do czołówki tabeli, a do sukcesu walnie przyczyni! się
Wenta. ,,Kicker" napisał m.in.: ,,Polak, który ( ... ) opuścił ligę hiszpańską, miał wszystkie sportowe atuty za sobą, ale przeciw sobie
jeden: brak niemieckiego paszportu. To był powód dla którego mistrz
Niemiec w dwóch ostatnich sezonach, THW Kieł nie był do końca
zainteresowany pertraktacjami w celu pozyskania polskiego rozgrywającego."
·
,,To niezrozumiale - powiedział menedżer zespołu Nettelstedt,
Tiemeyer - przy takim kalibrze, trzeba najpierw wziąć do końca sprawę w swoje rące, a później pertraktować." Dobrze poinformowany
„Kicker'" pisze, że akta Wenty leżą już w Bonn i kwestia otrzymania
przez niego obywatelstwa kraju w którym gra,jest na dobrej drodze.

(Paw)

z Mruk na Va n pur

pan sporo - jak
sam pan twierdzi - pora, by
więc było, wykorzystać holen- ·
Przed nami drvgo kolelka
derskie doświadczenia. Czy w ekstraklasie koszykarek,
bezrobocie trenera Kaczmarka Gdyńsko Warta w sobotę o
będzie trwało długo?

- Nie sądzę. Już mam pierwsze sygnały, wstępne propozycje, ale ... ciągle czekam. Niemniej, mam nadzieję, że już
wkrótce pojawię 3łę na trenerskiej ławce jednej z ligowych
1 k' h d .
po s ie_ r~zyn.
- Dziękuję za rozmowę., .

Janusz Wozmak

drużynami młodzieżowymi

pracuje aż 17 trenerów.
- Ajaxu Feyenoord nie może
jednak w lidze przeskoczyć.
- Ale się stara. W tym sezonie dokonano w Rotterdamie
istotnych transferów. Z Barcelony wrócić ma Ronald Koeman, ściągnięto króla strzelców ligi belgijskiej, Aurelio
Vidmara i naszego Tomasza
Iwana.
- No właśnie. Jakie są notowanialwanawFe yenoordzie?
- Bardzo wysokie, a Tomek
swoją piłkarską klasę potwierdzil w dwóch meczach. które
widziałem. Jego transfer wywolał w Holandii sporo zamieszania. Kilkanaście miesięcy
temu przechodzi! z Warty Poznań do Rody Kerkrade za 100
tys. marek. Po jednym sezonie
w Holandii Roda chciała za
niego od Feyenoordu ponad 4
mln dolarów. Ostatecznie sprawy transferowe rozstrzygnął
sąd, określając sumę transferową na 2,8 mln dolarów.
- Czy mimo różnic, głównie
w organizacji pracy klubu i bazie treningowej, coś da się bez-

wyjeżdża

dotodzi (Budowlani), a wicelider sopockie Ogniwo do
Wamawy(AZS AWF).
Na placu boju w lidze rugbistów pozostały już tylko cztery
najlepsze zespoły. Nasze druż
ny pewnie usadowiły się na
czele tabeli (Lechia o jeden
punkt wyprzedza Ogniwo) i teraz przyjdzie im stoczyć korespondencyjny pojedynek. Liczymy, że obie wybrzeżowe
„15" wyjdą z tych spotkań
zwycięsko i wszystko rozstrzygać się będzie w derbach. W
niedzielę trudniejsze zadanie
będą mieli sopocianie.

pośrednio przenieść

Na parkietach koszykarek

godz. 18 podejmuje benia·
minka AIS Van Pur Rzeszów.
Start Gdańsk czeka trudny
wyjazd cło Białegostoku.
Zacznijmy od meczu w GdyPoczątkowo mia! się on rozpocząć o godz. 17, ale z uwagi
na mecz piłkarzy Bałtyku, koszykarki postanowiły opóźnić
swój mecz o godzinę. Siedziby
Bałtyku i Warty leżą od siebie
tak daleko, że kicrownitwu obu
klubów trudno było wneśniej
uzgodnienić terminy. Na szczę
ście działacze tych ostatnich,
nie po raz pierwszy z resztą,
pokazali, że potrafią być elastyczni. Lepiej późno niż wcale.
W przedsezonowyc h prognozach Warta uchodziła za faworyta rozgrywek, a rzeszowiankom mało kto rokował
szanse na pozostanie w gronie
pierwszoligowców . Po pierwszej kolejce opinie te, in minus
niestety, zweryfikowały gdynianki, którym w Pabianicach
(69:76) wyraźnie zaszkodziły
rogaliki Star Foods. Koszykarki
z Rzeszowa nie potrafiły natomiast wykrzystać atutu \Vlasnego parkietu w spotkaniu z osła
bionym, w porównaniu z ubiegłym sezonem, Włókniarzem
Białystok (55:67).
ni.

W Gdyni zdecydowanym faworytem będzie zatem Warta,
w której zagra już kapitan tego
zespołu Lucyna Mruk. Pion
medyczny Warty zdołał doprowadzić jej kręgosłup do pełnej
sprawności. Może nawet padnie pierwsza „setka" w lidze.
Zwycięstwo w trzycyfrowym
wymiarze z pewnością poprawiłoby minorowe nastroje, jakie zapanowały po meczu w
Pabianicach, w ekipie trenera
Tadeusza Rucińskiego, przed
środowym spotkaniem Pucharu
Ronchetti z Fors Mazor Sankt
Petersburg.
Gdański beniaminek Start
uległ na wtępie mistrzowi Polski ŁKS Łódź (60:78) i teraz
jedzie do Białegostoku. Mimo
przegranej w tym meczu, podopieczne Włodzimierza Augustynowicza za swoją grę zebrały pozytywne recenzje. Do porażek nie wolno im się jednak
przyzwyczajać. Włókniarz
,,wymienił" swoje Rosjanki, Je-

lenę

Fiedoriak i Dilarę Wieli-

szajewą (obie przeszły do Ślęzy

Wrocław) na Innę Smimową
( 192 cm) i Annę Kruczenko,
które w Rzeszowie poprowadziły białostocczanki do zwycięstwa. Mimo to sądzę, że zespól ten leży w zasięgu możli
wości gdańszczanek, które być
może sprawią nam milą niespodziankę. Terminarz gier został
tak ułożony, iż w kolejnych

-

-

WGdmisku Marzena Frąszczak (nr 4) nie zdołała zatrzymać Elżbiety Nowak (podczas
r~utu). Czy w Białymstoku ze Smirnową pójdzie jej lepiej?
Fot. Robert Kwiatek
meczach będzie im o nią znacznie trudniej.
Z pozostałych spotkań kolejki na czoło wybija się mecz
Olimpii Poznań z MTK Pabianice. W pozostałych grają: Star

Starachowice ze Ślęzą, Stilon
Gorzów z Polonią Warszawa,
ŁKS z AZS Poznań i Wisła
Kraków z AZS Toruń.

Adam Suska

Wpingpongowych turnieiach whali MRKS I lnauguracia ligi ieńskich „7"

w!~~~~,!~;,!,,~!!!!~J.~h,,;

Gdańsk o puchar .. Dziennika Bałtyckiego" startowała już
większość stałych bywalców i oni nadawali ton wydarzeniom. Turniej wygrał student UG, Kacper Kubisiak, który w ubiegłej edycji

MRKS

Bogusław Kac::J11arek i Ronald Koernan po jednym ze "spólnych treningów.

Fot. ze zbiorów prywatnych

D

zajmował czołowe lokaty. Drugi byt Tomasz Jarosz. treci Karol Skolimowski, a czwarty Piotr Chmielak. Gralo 59 amatorów.
Najbliższy taki turniej odbędzie się 7 pażdziernika. a kolejne w
tym roku planowane są na dni: 14. 10.; 28.10.; 1 l.11.; 25. 11.; 9. 12. i
16.12. Zawsze zatem w soboty o godz. 15.30 w hali MRKS na Zaspie. Przypomnijmy, że każdego uczestn ika turnieju czeka udział w
minimum czterech grach. Zapraszamy!
(Paw)

Dariusz Śl-edź • iuilowlec Sparty PolSat

ariusz Śledź to bez
wątpienia jeden z najlepszych naszych żuż
lowców. W ubiegłym roku
wraz z braćmi Gollobami wywalczył dla Polski po długiej
przerwie medal w mistrzostwach świata. W niemieckim
- Kiedy w połowie sezonu
Brokstedt biało-czerwoni na zmarł niespodziewanie wasz
drugim stopniu podium. Już w trener śp. Ryszard Nieścieruk,
najbliższą niedzielę w Bydgo- 'niektórzy przewidywali, że
szczy będą oni bronić zdobyte- wrocławska drużyna będzie
go przed rokiem medalu. Nie- miał poważne kłopoty z obroną
stety, bez śledzia, który był mistrzowskiej korony. Tymwprawdzie w kręgu zaintereso- czasem po przyjściu Witolda
wań trenera kadry, ale ostaZwierzchowskie go nic się
tecznie przegrał rywalizację z praktycznie nie Zlnieniło.
młodym pilaninem Rafałem
- Zgadza się. Nasza drużyna
Dobruckim.
była wprowadzona przez NieŚledź ostatnio z racji spościeruka w bardzo swobodny
tkania Sparty z Wybrzeżem za- sposób. Sami wiedzieliśmy
witał do Trójmiasta. Po zakoń
najlepiej, kiedy się musimy
czeniu meczu, kiedy w obozie przyłożyć do pracy, a kiedy
wrocławskim świętowano zdonie. Nowy opiekun zaakceptobycie tytułu DMP, namówili- wał warunki u nas panujące i
śmy go na krótką rozmowę.
nie próbował tego zmieniać. I
- Pojechaliście dzisiaj bar- to chyba była główna droga do
dzo dobrze i jak przystało na sukcesu. Zwierzchowski ma
mistrza dosłownie zmiażdżyli zatem duży udział w zdobyciu
ście rywala. Czy zwycięstwo
złota, ale tytuł dedykujemy
nie przyszło zbyt łatwo?
także naszemu byłemu trenero- Nie ma łatwych spotkań i wi.
taki, jak może sugeruje wynik,
- Jeździ pan w najlepszej
nie byt dzisiejszy mecz. Na krajowej drużynie, ale pod
pewno przewyższaliśmy miej- względem indywidualnym ten
scowych przygotowaniem sezon nie był dla pana udany.
sprzętowym, ale przede wszy- Tak. Jest to chyba najbarstkim udawało nam się wygry- dziej pechowy rok, biorąc pod
wać starty i dowozić czołowe
uwagę moje dotychczasowe
lokaty do mety. Gdyby na- występy we Wrocławiu. Ale
wierzchnia toru pozwalała na tak już musi być, że po latach
walkę na dystansie, porażka • tłustych przychodzą chude. Tegospodarzy byłaby mniejsza . raz może już być tylko lepiej, a
Zresztą Wybrzeże to bardzo
ja mam nadzieję, że był to
mocna drużyna, która zasługu ostatni pechowy sezon Dariuje, aby występować w I lidze. sza Śledzia.
Dla mnie gdańszczanie byli
- Marzeniem Dariusza Slejednym z głównych kandyda- dzia jest zostać indywidualnym
tów do jednego z medali, a tyl- mistrzem świata. Droga to tego
ko nieporozumienia wewnątrz jest jednak jeszcze daleka.
klubu zadecydowały, że tego- Zdaję sobie z tego sprawę,
roczny sezon to jeden wielki
tym bardziej. że wprowadzono
niewypał.
cykl turniejów Grand Prix, któ-

•

lyczę

Pola om medalu

Poch ala i
demo stra
Przed eliminacyjnym meczem piłkarskich
mistrzostw Europy na stadionie w Goeteborgu Szwecja " Szwajcaria (spotkanie zakoń. czylo się remisem 0:0), helweccy futboliści
rozwinęlii w pewnym momencie transparent
z napisem „Stop it, Chirac", protestując w
ten sposób przeciw próbom atomowym Francji.
Ten spektakularny gest wywołał falę dyskusji w Szwajcarii. W cenionym, wychodzą
cym w Zurychu tygodniku „Sport" część fachowców. dziennikarzy i czytelników gwał
townie protestuje przeciw wykorzystywaniu
obiektu sportowego i w ogóle sportu na demonstracje polityczne. Część natomiast wyraża pochwalę czynu reprezentacyjnej jedenastki Szwajcarii. Jakich argumentów uży
wają „za"' i „przeciw" - ta kwestia zainteresuje zapewne także polskie, a więc i wybrzeżowe środowisko. Zacytuję w tej sprawie kilka najbardziej charakterystyczny ch wypowiedzi.
- W zasadzie jestem przeciwny wszelkim
politycznym akcjonm na stadionach. W tym
wypadku demonstracja była jednak nie tyle
polityczna ile dotyczyła spraw ludzkich, sfe-

ii

ry bardzo utrudnia drogę do fiAle jest to tylko wi,;ksza
mobilizacja dla mnie. Bardzo
sobie tego życzę. Myślę, że takie samo myśli mają wszyscy
ci kibice, którzy przynajmniej
nie darzą nienawiścią Darka
nału.

Śledzia.

- Przed nami finał DMŚ. W
polskiej reprezentacji
zabraknie Śledzia. Czy liczył
pan na nominację?
- Mówiąc szczerze to tak, bo
wiem że włodarze naszego
żużla dość długo nie mogli
zdecydować się, kogo wstawić
na rezerwę. Myślałem, że skład
z zeszłego roku, k iedy cal:i
składzie

trójka ciężko pracowała na srebrny medal, nie zostanie zmieniony. Stalo się inaczcj_ Jednak
Rafał Dobrucki jest bardzo dobrym i młodym zawodnikiem,
który w pewien sposób zasłu
ży! sobie na start w tych zawodach. Życzę mu jak najlepiej.
- Czy stać nas na medal w
Bydgoszczy?
- B,;dzie niezwykle trudno i
wielkim sukcesem okaże się
trzecie miejsce. Będę za Polaków trzymał kciuki.
- Dziękuję za rozmowę .

.... /;tJ.·

Maciej Polny

I:

Emocje wElblągu i Gdańsku
Jutro rozegrano zostanie
pierwsza kolelko spotkań w
ekstraklasie piłkarek rtcznych. EB Start poclelmule w
Elbh1gu Piotrcovię, o w Oli·
wie derby AIS AWF, gclaii·
skiego i wroclowaklego, Oba
spotkania rHpocznfl sit o
godz. 17.

spotkaniach wyjazdowych. Elw tym sezonie także
mierzą bardzo wysoko. Zwycięstwo w pierwszym meczu
pozwoliłoby im zyskać, tak potrzebny każdemu zespołowi,
komfort psychiczny już na początku rozgrywek. W hali przy
ul. Kościuszki emocji z pewnością nie zabraknie.
·
Inauguracyjne spotkanie
Nie powinno zabraknąć ich
odbyło się w minioną środę w
r ównież w Gdańsku, gdzie
Warszawie. Miejscowa Varsomiej scowym akademiczkom
via uległa sobotnim rywalkom także nie będzie w sobotę ła
elblążanek 17:29 . W Elblągu
two . Na n iedawnych akadepiłkarki EB Startu z pewnością
mickich mistrzostwach kraju
pos tawią piotrkowiankom
gdańszczanki pokonały swoje
znacznie wyższe wymagania rywalki i nie m ie libyśmy nic
niż, skazywana przez wielu na
przeciwko temu, aby to samo
degradację w tym sezonie.
uczyniły w jutrzejszym spotkaVarsovia. W obu zespołach zo- niu ligowym. Szczególnie sta. baczymy kilka nowych piłka::-· rannie do tego r.:eczu przygorek, a elbląscy kibice z pewno- towuje się Agnieszka Troszyń
ścią zgotują powitalną owację
ska. która od tego roku postadla Izabeli Czapko, która po nowi ła rozpoc ząć studia w na
rocznym pobycie w stolicy, gdańskiej A WF i wzmocnić
wróciła do drużyny EB. Od jej
zespól trenera Jerzego Ciepliń
dyspozycji strzeleckiej w tym skiego. Pęd do w iedzy tej 24meczu może wiele zależeć. letniej piłkarki godny jest
Piotrkovia to t rudny i bardzo pod ziwu . Zdecydowała s i ę
niewygodny przeciwnik, który przecież opuśc ić drużynę miw ubiegłym sezonie wygrał z strza Polski. lubelski Montex,
elblążankami batalię o brązo
który jest potentatem finansowy medal. Piotrkowianki do wym i wrócić nad morze, gdzie
perfekcji opanowały grę szyb- przed trzema laty broniła barw
kim konratakiem, który stano- Bałtyku Gdynia.
wi ich najmocniejszą broń w
blążanki

(sus)

Pechowy powrót I Danii

Siatkówka na głodzie
Jacek tapliiski, zofmujący sit dotychczas w Stoczniowcu
szkoleaiem iunlorów, poprowadzi w naclchoclzącynt
sezonie clruiynę siatka!'ską seniorów tego klubu. loatąpl
tym samym lygmunta Swiderskiego. Spoirócl zowocl•ików
naibarclzlel oclcsuwalny będzie brak Grzegorza Ko1otki,
który przeszedł do Górnika Radlin.
Zespól rozpoczął tr~ningi w rozgrywać swoje mecze na parGclońsk

Fot. Maciej Polny

otęp ieni

,
•
a1 aro

ry egzystencji nas wszystkich, a więc i sportowców. Wszelkie starania oficjeli, polityków przeciwko zahamowaniu francuskich
prób nuklearnych nie odnoszą skutku. Protest szwajcarskich piłkarzy obejrzał. za pośrednictwem przekazu telewizyjnego z meczu, milion ludzi. To lepiej przysłużyło się
sprawie niż wszystkie protesty m~żów stanu
i polityków razem wzięte. Szwajcarscy pił
karze wykazali się odwagą. charakterem i
odpowiedzialnością. To przysporzyło im w
społeczności wiele sympatii. (Cony Spescha).
- Omal cały świat demonstruje przeciwko
próbom atomowym. Dlaczego nie mieliby
piłkarze? To też przecież ludzie. Nie można
bomb atomowych zwalczać bombami atomowymi. To byłoby ostatnie, czego na tym
świecie potrzebujemy. Jeśli Chirac nic zostanie zastopowany, to sądzę, że 11 październi
ka na Hardturmstadionie na meczu z Węgra
mi kibice będą się solidaryzowali z naszymi
reprezentantami kraju i wspólnie wołali:
,,Stop it. Chirac!'". (Karl Germann)
- Z trzech powodów jestem przeciwny I.
Nasi piłkarze są dobrze opłacanymi profesjo-

nalistami i pojechali do Szwecji. by wykazać
się stuprocentową koncentracją na spotkaniu
i na nim skupić uwagę. Tymczasem zasoby
adrenaliny zamiast na dążenie do zwycię
stwa w meczu, zużyli na ,.próbę odwagi w
proteście''. Nie jest dla mnie przypadkiem,
że inicjator akcji rozegrał najsłabsze od dłu
giego czasu spotkanie. 2. Narodowa reprezentacja kompletnie zaskoczyła swoim czynem pracodawcę i trenera, Roya Hodgsona,
stawiając go w bardzo niezręcznej sytuacji
łamania przez jego drużynę międzynarodo
wych przepisów. 3. Reprezentacja państwa
jest oknem wystawowym, wizytówką nie tylko szwajcarskiego sportu, ale i narodu. Demonstracja piłkarzy była nadużyciem zaufania przez Szwajcarów, przepisów międzyna
rodowych, a także gościnności Szwedów. W
tym znaczeniu milionera Suttera i spółkę pow i n na spotkać kara, na jaką zas ługuj ą.
(Hans-Rudolf Wehrli).
- Czyn piłkarzy może 5tać się niebezpiecznym pretekstem, do demonstrowania na
stadionach sportowych swego niezadowolenia także z byle błahego powodu. A to było
by straszne. (Walter Lutz).
(Paw)

sierpniu.
- Nasze przygotowania są
podzielone na trzy etapy stwierdza Łapiński. - Dobiegi
już końca okres, gdzie kszaltowaliśmy podstawowe cechy
motoryczne. Teraz zaczęliśmy
zajęcia z piłkami.
Ze z nanych zawodników w
skladzie pozostali: Jacek Łyczyszyński, Piotr Wesołowski,
Wiktor Adamik. Damian Milecki, Sebastian Winiarski, Maciej
Smoktunowicz i Jacek Stacewicz. Ponadto pomocą sł użyć
mają weterani: Janusz Biesiada
i Jan Ciszewski. Do kadry doszlusowało kilku młodych graczy: Paweł Pepliński, Edward
Pawlun, Piotr Walkowiak,
Adam Barecki i Radosław Galiński . Dojdą jeszcze Paweł Gołąbek i Radosław Leusz.
- Staram się podczas treningów wyzwolić u zawodników
tzw. głód gry . Chcemy zająć nie
gorsze miejsce niż w ostatnim
sezonie (piąte - przyp. aut.).
Newralgiczną postacią w zespole jest rozgrywający. Wiele zależy od jego dyspozycji. Dlatego Jacek Łyczyszyński, który
będzie grai na tej pozycji, musi
przychodzić przynajmniej trzy
razy w tygodniu na treningi. Do
tej pory t o się m u u dawało.
Uważam, że drużyna jest bardzo perspektywiczna. Chłopcy
mają rzeczywiście papiery na
grę. Jeżeli nikt nie odejdzie , za
kilka sezonów możemy pomyśleć o czymś więcej. Jest tylko
jeden warunek: nasza sekcja
musi być przygotowana do tego
organizacyjnje . Na razie zawo<lnicy zagrają na zasadach arnatorskich. Nie mamy problemów
z halą. Trenujemy i będziemy

kiecie MHS na Przymorzu stwierdza szkoleniowiec.
Seniorzy ściśle wspólpracować będą z juniorami, których
szkoleniem zajmuje się Krzysztof Turowski. Świderski natomiast poprowadzi drużynę rezerw Stoczniowca, która wystąpi w lidze okręgowej. Inauguracja rozgrywek Il ligi nastąpi 1415 października br. Do Gdańska
przyjedzie wtedy Skra Bełchatów.
W ostatni poniedziałek natomiast siatkarze powrócili z mię
dzynarodowego turnieju w Danii, gdzie seniorzy na dwunastu
uczestników zajęli trzecie miejsce. Jeszcze lepiej spisali się juniorzy, którzy wygrali swoją
grupę wiekową .
Powrót był niestety pecho-

wy. Kierowca jednego z dwóch
busów, którym powracała część
ekipy, w miejscowości Potęgo
wo na trasie Gdańsk - Koszalin
zasnął i samochód o mało nie
wjechał w jedno z zabudowań.
Skończyło się na szczęście tylko na ogólnych potłuczeniach, a
najbardziej ucierpiał Jacek Ły
czyszyński, ten na którego bardzo liczy w nadchodzącym sezonie trener Łapiński. Wsadzono mu bowiem nogę w gips, ale
bez podejrzenia złamania.
Wszyscy poszkodowani po
przybyciu do Trójmiasta zostali
przebadani w Akademii Medycznej.
'

* * *

Sekcja siatkarska Stoczniowca ogłasza nabór chłopców
rocznik 1980-82. Zgłaszać się
można na salę gimnastyczną w
hali „Olivia" , od poniedziałku
do piątku, o godz. 17.30.

(poi)
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rolacy bronią
srebrnego medalu
W nalblliuą nleclzlelt
pneclostatnl akord tegorocz•
nego sezonu iuilowego na
świecie. W Bydgoszczy sle·
ciem najlepszych zespł6w na
naszym globle walczyc bt·
cizie w finale Druiynowych
Mistrzostw Świata. Złotego
medalu bronią Szwedzi, sre·
bmego Polacy, a brązowego
Duńczycy,
Początek zawodów o godz.
15. Dzień wcześniej przewidziano trening. W gronie faworytów wymienia się wszystkich
medalistów sprzed roku oraz
dodatkowo Amerykanów. Za
tymi ostatnimi przemawia doskonała ostatnio dyspozycja
Sama Ermolenki, zresztą byłe
go zawodnika miejscowej Polonii. Żużlowcy Danii to
przede wszystkim Hans Nielsen, który w DMŚ ma już na
swoim koncie 15 zdobytych
medal i, w tym 9 złotych.
Szwedzi to obrońcy tytułu z
aktualnym jeszcze IMS Tony
Rickardssonem i doskonale
znanym bydgoskim kibicom
Henką Gustafssonem. I wreszcie Polacy. Bracia Tomasz i
Jacek Gollobowie wychowali
się na miejscowym torze. Znają go jak własną kieszeń, ale
czy są w stanie stanąć na pudle? Z pewnością tak. Bardzo
wiele zależy od dyspozycji tego drugiego. O Tomasza, który
na ,.własnych śmieciach" nie
zwykł przegrywać i którego
przygotowaniem sprzętu zajął
się ostatnio Niemiec Egon Mueller jestem raczej spokojny.
Tym trzecim będzie zawodnik
młodego pokolenia, jedna z naszych nadziei Rafał Dobrucki.
Krótko o pozostałych ekipach. Anglicy w tym roku o
udział w decydującej batalii
musieli walczyć w finale grupy
A. Wygrali bez trudu, ale w
Bydgoszczy raczej chyba nie
będą w stanie pokrzyżować
szyków najlepszym. Mark Loram i Joe Screen nie najlepiej
czują się na tym torze. Czarnym koniem mogą natomiast
okazać się Australijczycy. Dla
Norwegów sukcesem będzie
piąte miejsce gwarantujące
udział w kolejnym finale.
Lista startowa: POLSKA 1. Tomasz Gollob, 2. Jacek
Gollob, 15. Rafał Dobrucki;
DANIA - 3. Hans Nielsen, 4.
Tommy Knudsen, 16. Brian
Karger; USA - 5. Sam ErmoIen ko, 6. Billy Hamill. 17.
Greg Hancock; NORWEGIA 7. Lars Gunnestad, 8. Rune
Holta, 18. Arnt Forland; AUSTRALIA - 9. Craig Boyce,
10. Jason Crump, 19. Leigh
Adams; SZWECJA - 11. Tony
Rickardsson, 12. Henrik Gustafsson, 20. Peter Karlsson; ANGLIA - 13. Mark Loram, 14.
Chris Louis, 21 Joe Screen.
W poniedziałkowym numerze „DB" obszerna relacja z
tych zawodów.

(poi)

Tak pi/karze Lechii/Olimpii cieszyli się po zwycięstwach wGdmisku. Podobną radość prezentowali wśrodę w Olsztynie.

Po meczu w Olsztynie
Po ostatnim gwizdku sędziego Knyslłofa Wylota w Olsztynie piłkarze Lechil/Olimpli nie
kryli radości. Gwarnie I wesoło było takie w szatni gdańskie! ekipy, cło której zostaliśmy
po kumotersku wpuszczeni.
Marcin Ciliński stwierdził,
że po prostu cieszy się ze zwycięstwa. Trener Kostka polecił
mu „wyłączyć" z gry Adama
Zejera i piłkarz Stomilu nie
wytrwał na boisku do końca
meczu. Czyli ja - przekonywa!
Ciliński - wykonałem swoje
zadanie.
Radość Grzegorza Motyki
miała przynajmniej dwa źró
dła. Po pierwsze, po raz drugi,
dostał szansę występu w ekstraklasie, a do tego strzeli!
swoją premierową bramkę w I
lidze. No i jak tu nie być zadowolonym ... - pytał retorycznie.
Bramkarz Piotr Wojdyga w
kilku trudnych sytuacjach w
meczu ze Stomilem spisa! się
doskonale. Zrobiłem swoje mówił - ale najważniejszy jest
końcowy wynik. Z trzecim w
końcu w tabeli Stomilem wygraliśmy i pokazaliśmy że po-

trafimy grać w piłkę. Zobaczy
pan, że w Mielcu nie będzie
gorzej.
Sławomir Suchomski kiedy
przegra! pojedynek sam na sarn
z bramkarzem Stomilu, Kazimierzem Sidorczukiem, został
natychmiast zdjęty z boiska.
Czy za karę - tego nie wie nikt.
Niemniej pan Sławek przyrzeka!, że w Mielcu na pewno
wpisze się na listę strzelców.
Apetyty na bramkowe zdobycze w spotkaniu przeciwko
Stali potwierdzi! również Emmanuel Tetteh.
Stoper Martin Janus najbardziej cieszył się z czystego
konta po stronie strat. Czereszewski czy Zejer - mówił - to
znani futboliści. Jeżeli nie pozwoliliśmy im się ograć w
obronie, to znaczy że defensywa spełniła swoje zadanie.

' Wpr~wdzie ~-ligowy .zespól
p11karsk1 z Gdanska wybiera się
w niedzielę do Mielca, gdzie na
pewno zagra, ale czarne chmury
gromadzą się przed kolejną potyczką zespołu trenera Huberta
Kostki, zaplanowaną na I października w Gdańsku. Tego dnia,
zgodnie z terminarzem, Lechia/Olimpia ma zagrać z Lechem Poznań.
W środę kibicom, którzy
przybyli na mecz Lecha z Zagłębiem Lubin, wręczano ankietę z
jednym tylko pytaniem: czy derby Wielkopolski chcecie obejrzeć w Gdańsku? Kiedy wczoraj
podliczono wyniki ankiety, zresztą z góry można było je przewidzieć, to okazało się iż 1237
kibiców chce aby mecz Lechia/Olimpia - Lech odbył się w
Poznaniu. Tylko 123 wyraziło
aprobatę dla rozegrania tego spotkania w Gdańsku.
Zarząd Lecha Poznań na
wczorajszym nadzwyczajnym
posiedzeniu podjął więc decyzję,
że do Gdańska I października nie
przyjedzie. A jeszcze dzień
wcześniej działacze Lecha mieli
inną propozycję, aby mecz Lechia/Olimpia - Lech rozegrać na
ich stadionie przy ul. Bułgarskiej, traktując to spotkanie jako
przełożone z rundy wiosennej, w
którym Lech będzie gospodarzem. Natomiast na wiosnę Lech
gotów byłby przyjechać do
Gdańska, jeżeli oczywiście spra-

do tego czasu
wa tuzji
oficJalme wy1asmona.
Jakby na to nie patrzeć, znowu gra się przy zielonym stoliku
zamiast na piłkarskiej murawie.
Po walkowerze dla GKS Katowice, który zamiast do Gdańska pojechał do Poznania, widać są następni chętni do otrzymania
punktów za darmo. To niebezpieczny proceder, który gdańskiej I-ligowej piłce grozi całko
witą zagładą. A swoją drogą ciekawe, że na inne derby Wie]kopolski, już w tym sezonie, Lech
Poznań pojechał aby grać z Sokołem Pniewy do Tych. Bez żadnych sztuczek.
Prezes Bolesław Krzyżostaniak, z którym rozmawialiśmy
wczoraj, powiedział, że stanowisko jego i gdańskiej drużyny jest
niezmienne. I poinformował o
nim działaczy Lecha. Zespól Lechii/Olimpii będzie czekał na poznańskiego Lecha w niedzieli,:, I
października o godz. 13 nastadionie przy ul. Traugutta. Żeby
było śmieszniej, ten właśnie
mecz, zgodnie z wcześniej przygotowanym harmonogramem.
przewidziany jest do bezpośre
dniej relacji w programie Il TVP.
Gdzie pojadą sędziowie, gdzie
pojedzie obserwator z ramienia
PZPN, gdzie pojedzie ekipa telewizyjna - oto pytania, na które
dzisiaj jeszcze nie znamy odpowiedzi.
Janusz Woźniak

- Myślałem - zdradzi! się
Igor Kozioł - że będzie gorzej.
Tymczasem daliśmy sobie radę, a jako cala linia obronna
zagraliśmy znacznie lepiej niż
Legia.
Tomasz Unton po prawie
rocznej przerwie znowu pojawi! się w Gdańsku i zagra! w
drużynie, która choć nazywa
się Lechia/Olimpia, to jednak
w niczym nie przypomina tej, z
którą żegnał się przed wieloma
miesiącami.

- Z debiutu - mówił - zadowolony. Przyrzekam, że będę
grai jeszcze lepiej. W drużynie
trenera Kostki są doświadczeni
piłkarze i może dlatego łatwiej
się z nimi zrozumieć bez konieczności długich wspólnych
treningów. Moi nowi koledzy
zaskoczyli mnie szybką i agresywną grą. Ja nie moglem więc
grać inaczej.
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trz~ba walc,zyć od poc~ątku ~o
konca, a wowczas wymk ulozy -.
się po naszej myśli.
W obozie olsztyńsldego Sto- i
milu powodów do radości nie
było. Rafa! Kaczmarczyk je- f;
szcze do niedawna grai w ~·
Gdańsku. O środowym meczu '
tak mówił:
- Stomil zagrał chyba najslabs:ze spotkanie w tym sezon ie. Lechia bardzo mi się
podobała i wygrała zasłużenie.
Czy nie żałuję, że wyjechałem "
z Gdańska? Może? Taki jednak
jest piłkarski los.
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Janusz Woźniak ,

Ujawni am się!

e
Dzisiaj o godzinie 17. 30 w hali „Olivia" hokeiści Stoczniowca Gdańsk spotkają się z BTH

Przed

niedzielę

własną publicznością, w ,.;

o godz. 12 wystJyrią pił-

j't

karze Pomezanii Malbork mając za \,

rywali Motor Lublin. z wielu
względów zdecydowanym faworytern będą gospodarze. Chociaźby
dlatego, że w Malborku przegrywały już w tym sezonie znacznie
lepsze drużyny niż ta z Lublina, a
ponadto Motor zajmuje aktualnie
przedostatnie miejsce w tabeli.
Gdańska Polonia wybiera się do
Stilonu Gorzów. Zagra więc
przedostatnia drużyna w tabeli,
(Stilon) z zespołem zajmującym
także odlegle, bo 15. miejsce (PoJonia). Stilon gra w tym sezonie fatalnie, ale gdańszczanie, szczegółnie na wyjeździe też niczym nie zachwycają. Może więc będzie remis?
W III lidze Pomorze przed własną publicznością zagrają: Kaszubia Kościerzyna - Chemik Bydgoszcz (medz. g. 12), Gryf WeJherowo - Goplania Inowrocław
.
(medz. g. 15.30_). Polonia Elbląg_Gryf Stupsk (medz. g. 15). Lechia
jedzie do Elany, Wisła do Pogoni,
Rodło do Brdy, a Arka do Wdy.
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BARAN
21111 • 201Y

Koleiny piłkarski weekend przed nami. Znowu emocle,
punkty cło zdobycia i bramki. Lechia/Oli111pia ledzle cło
Mielca, w li llclze Bałtyk I Pomezania graią pnecl własną /
publlcznośclą, a gdańska Polonia wybiera sit cło Gonowa.
Zacznijmy od ekstraklasy. Po
sukcesie w Olsztynie zarówno trenerzy jak i piłkarze gdańskiej ekipy
byli dość zgodni w opiniach. W
Mielcu powalczymy o zwycięstwo.
Rzeczywiście, taki rezultat w spotkaniu ze Stalą jest możliwy, jeżeli
gdańszczanie nie zagrają gorzej niż
w Olsztynie.
Oto pełne zestawienie spotkań
piłkarskiej I ligi w tej kolejce: Siarka - Śląsk, Legia _ Amica, Lech _
Raków, Zagłębie . ŁKS Łódź, Sokół_ Górnik, Hutnik_ Pogoń, GKS
Katowice - GKS Bełchatów, Stal
Mielec - Lechia/Olimpia Gdańsk.
Z uwagi na pucharowy występ Widzcwa Łódź, w najbliższy wtorek,
mecz tej drużyny ze Stomilem
Olsztyn został przełożony na 11 listopada.
W li lidze dwa mecze na naszym terenie. W sobotę o godz. 16
Bałtyk Gdynia podejmować będzie
Vartę Namysłów. Goście sprawili
w minioną środę sporą niespodziankę, zwyciężając wysoko ówczesnego wicelidera Odri,: Wodzisław 4:0. Bałtyk przegra!, niestety,
0:2 z Miedzią Legnica. Zatem na
fali jakby Varta, ale Bałtyk musi
szukać punktów i musi - łatwo to
napisać - wygrać w sobotę.

1

BARAN: Male zamieszanie w Twoim życiu. Zaskoczysz otoczenie swoim niekonwencjonalnym zachowaniem - dokonasz wyboru, który i Ciebie zaskoczy ... Finansowo będzie dosyć stabilnie, ale raczej nastaw się na gromadzenie dóbr. Sprzyja Ci
Panna.
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WAGA: Jesteś zbyt ufna Wago - uważaj, aby
Twej dobroci i ufności nie wykorzysta! ktoś z Twego najbliższego otoczenia. Dobra wiadomość, dotycząca finansów, poprawi znacznie Twoje samopoczucie i to na dość długi okres. W sprawach uczuć
spokojna i upragniona stabilizacja. Znak ważny Panna.
SKORPION
24X • 22XI
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BYK: No cóż, zdarza się w życiu i tak. Otóż z
stwierdzisz, że sprawcami kłopotów, jakie mogą się zdarzyć w tych dniach okażą się ludzie,
których dotychczas obdarzałeś(aś) dużym zaufaniem. Wysnuj właściwe wnioski, a potem ciesz się
wydarzeniami, które nastąpią w pracy. Będą one
miały ogromne znaczenie dla Twojej dalszej kariery
zawodowej. Przyjazny okaże się Skorpion.
•
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SKORPION: Nieuniknione wydarzenia mogą poTwoje plany. Niezadowolenie szybko
minie, ponieważ nowe układy okażą się interesują
ce, a kontakty jakie nawiążesz otworzą nowe, korzystne możliwości. Zanosi się na niedaleką, ale przyjemną podróż - czeka Cię dużo miłych wrażeń. Znak
serdeczny - to Rak.
krzyżować
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BLIŻNIĘTA: Dobre pomysły, jakie Cię najdą w
tym tygodniu, będą wyniliem owocnych kontaktów
z zaprzyjażnionym gronem osób. Przyczynią się do
istotnej poprawy sytuacji materialnej. Możesz więc
powrócić do realizacji dawno podjętych zamierzeń.
Jest pewna osoba, która intensywnie o Tobie myśli_ i
czeka na przyjazny gest. Sprzyja Ci Strzelec.

STRZELEC: Czy już dokonałeś(aś) wyboru, na
czym Ci najbardziej zależy? Jeśli nie, to zrób to w
nadchodzącym tygodniu - i bądź dalej konsekwentny(a) w swych działaniach. Zmiana nastrojów może
być najwii,:kszą przeszkodą w realizacji zamierzeń .
Warto więc szukać wsparcia o uszczerze kochającej
Cię osoby. Znak przychylny - Bliźnięta.
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Trener Hubert Kostka do
ostatniej minuty meczu nerwowo reagował na poczynania
swoich piłkarzy. Po spotkaniu
był już jednak uśmiechnięty i
zadowolony.
- Wyjazdowych występów twierdził - przeciwko Siarce
Tarnobrzeg i Widzewowi Łódź
na pewno nie musimy się wstydzić, ale tutaj w Olsztynie zagraliśmy najlepszy' jak dotychczas w tym sezonie, mecz na
obcym boisku. Najważniejsze,

rozgrywkach ligowych smaku zwy- ~'

I

cięstwa.

Po remisie z KKH Katowice i porażce z Polo- ·
nią Bytom hokeiści Stoczniowca stają przed ko- P
próbą ,
lejną
zdobycia kom- i
plctu punktów. 1
Tym razem
przeciwnik
wydaje się
mniej wyma- ~
··
gający
dwaj poprze- i

czasach jawności, groźby otwarcia teczek, Komisji
nie zaznały jeszcze w
Gaucka - postanowiłem ujawnić się! Bezpośrednią Bydgoszcz. Oba zespoły
pryilość
olbrzymia
by/a
przyczyną rej trudnej decyzji
watnych dochodzeń: kto stoi za PRESSINGIEM?
Nim się ujawnię warto przytoczyć listę podejrzanych. Otóż
spo11owy UOP wsparty przez - zjednoczonych wreszcze (niestety
tylko w tropieniu, koteczki) - działaczy typowa!: Woźniak, Czyż
niewski, Formela, Ciemniewski, Lindner, Konopka, Jermakow,
Polny, Jastrzębowski, Bidas, Jankowski (ten z radia), Polakow,
Orzeł z Dunajskim, Wesołowska .
Otóż powiem wam koteczki, że wasze dochodzenia są takie jak
wykrywalność prze.~tępstw w naszym wolnym kraju. Przyczyną
bowiem tego ca/ego bałaganu i tych nieprzyjemnych faktów, o
których tu czytacie jest rak sportu. Niestety, wybrzeżowego też.
W życiu nie zarobiłbym tych pieniędzy za te kilkanaście wierszy - gdybyśmy się bawili w sport na normalnych zasadach.
Ale wy macie mentalność Kalego. Jak o NICH źle napiszę - to
jest śmiesznie. Ale jak o WAS - to chamstwo. A ja po prostu
wiem, to co wie 90 proc. Judzi, dla których sport coś znaczy. I bę
dę o tym pisał aż do bólu. Dlatego zamiast tropić i wypytywać kto to jest ten Pressing, pamiętajcie że mogę opisać to co robicie.
Bo i tak będę wszystko wiedział. Tak jak o transferach Warty, o
któ1ych szeptali w toalecie Krawiec z Huciorem (o mało Wam nie
odpowiedziałem na konferencji prasowej kiedy mówiliście, że to
ja Wam rzucam kłody ... To robicie sobie sami koteczki o czym
później napisała „ Wyborcza''.).
Będę też wiedział o wszystkich posunięciach w Lechii, mimo
iż Woźniak z Bąkiem umawiają się wieczorem za kortami. Tak
jak wiedziałem wcześniej o sprzedaniu Garwackiej z Elbląga,
chociaż Appa z Serwadczakiem szeptali o tym nad ranem w parku
na Zawadzie.
A jeśli przestaniecie o tym mówić między sobą i tak dowiem
się o tych wszystkich sportowych idiotyzmach od innych Waszych znajomych. A One prosiły mnie o dyskrecję. Jak w takim Dziś w „Olivii" Stoczniowiec podejm11je BTH Bydgoszcz. Czy Jacek Juchniewict i Adam Wróbel (za bramFot. Robert Kwiatek
Pressing ką) ;:.mus~ą do kapitulacji Aleksandra S~umiduba?
prz;,padku mam się ujawnić?
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Słowakami ze-
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spół

z Bydgoszczy odda pole bez walki.
Niemniej li- ;;:
czy my, na do- f"
brą grę i poskuprawę
teczności hokeistów Stoczni owca oraz
pierwsze ich w
tym sezonie fi
zwycięstwo.
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RAK: Co prawda sprawy zawodowe nie przebiepo Twojej myśli, nic będziesz jednak
miał(a) powodu, aby się uskarżać. Przeciwnie - niewielkie zmiany personalne poprawią atmosferę i
przywrócą tak oczekiwany przez Ciebie ład. W sprawach rodzinnych zwrot - i to w dobrym kierunku.
Ktoś sprawi Ci dużą przyjemność - może to być np.
Ryba.

gną dokładnie

' f

_._, .U·

ale czeka na słowa zachęty. Nie utrudniaj
sprawy, ta osoba zasługuje na zainteresowanie. W
sprawach zawodowych wszystko zacznie się ukła
dać po Twojej myśli, więc unikaj niepotrzebnych
sytuacji ... Znak serdeczny - Wodnik.

-
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LEW: Udany tydzień - choć niemile informacje
mogą dotrzeć do Twych uszu, ale okaże się, że przyniosą one w konsekwencji fantastyczne zmiany w
Twoim życiu zawodowym i... prywatnym. Te ostatnie wymagają jednak od Ciebie zwiększonej troski i
aktywności. Znak przychylny - to Lew.

~

KOZIOROżEc: Ktoś nieśmiały darzy Cię sympatią,

WODNIK: To _może być miły tydzień. Oczywitylko wtedy, jeśli nie dasz się wyprowadzić z
równowagi. Trudna i powikłana sytuacja wyjaśni się
jakby mimochodem - nie zadręczaj się więc! Zajmij
się przede wszystkim sobą i... sprawianiem sobie
miłych „niespodzianek". Znak kochający - Baran.
ście

1 PANNA
1
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to spokojny tydzień, ale unikaj
z osobą, na której Ci zależy, gdyż da
to niespodziewanie zie efekty. Zainteresowanie skieruj raczej na sprawy, które będą miały podstawowe
znaczenie w przyszłości. Dla tego celu warto zrezygnować z kilku przyjemności. Straty odrobisz w niedalekiej przyszłości! Znak miły - Byk.
RYBY:

PANNA: Nie próbuj w nadchodzących dniach
wszystkiego jednocześnie. Przecież nie lubisz chaosu! Ustal jaką.~ kolejność i doprowadź do
końca sprawy najpilniejsze. Zetknięcie się z n?wymi
problemami okaże się - milą niespodzianką! Zyczliwy znak to Skorpion.

załatwiać

Będzie

nieporozumień
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Express...

(Korespondencla własna z Frankfurtu,
rwający do najbliższej niedzieli 56. Salon Samochodowy we Frankfurcie nad Menem stal się miejscem światowej bądż europejskiej premiery dla kilkudziesięciu pojazdów. Kilkanaście nowości dotyczy znanych
u nas marek reprezentujących klasę średnią. Większość debiutów w tej klasie znajdzie się w ofercie objętej przyszłorocznym kontyngentem bezclowym. Dotyczy to f!1.in . fiatów bravo i brava, nowych
modeli peugeota 406 , forda fiesty 1opla vectry , skody felicii w wersji kombi, znacznie zmodernizowanego BMW serii 5 , wchodzącego w mie~sce_ popularnych „dziewiętnastek" renault megane oraz otw1eraJącego nowy rozdział produkcji szwedzkiego
koncernu volvo S4 . Z jednoznaczną oceną atrakcyjności
powyższych propozycji dla rynku polskiego trzeba poczekać do momentu przedstawienia przez importerów ofert
cenowych. Auta objęte kontyngentem produkowane są w
krajach Europy zachodniej, gdzie koszty wytwarzania należą do najwyższych. Całkowita pula w liczbie trzydziestu
kilku tysięcy bezclowych samochodów okazuje się ciągle
mało atrakcyjnym kąskiem dla motoryzacyjnych potentatów. Taką wielkość sprzedaży na rynku niemieckim osiąga Hyundai. Wśród samochodowych debiutów największe
zainteresowanie wzbudzały nissan almera , chrysler voyager, mitsubishi eclipse , suzuki X 90 , hyundai lantra , lancia Yl I , rover 400 oraz kolejne wersje mercedesów klasy C
i E. Z ich ocenami było jednak różnie. Na mnie szczególnie pozytywne wrażenie wywarł peugeot 406 - samochód nawią
zujący kształtem nadwozia do swojego poprzednika, a jednocześnie w niczym nie
uchybiający aktualnym wymogom w zakresie przestronności, wyposażenia, bezpieczeń
stwa oraz parametrów jednostek napędo
wych. Amatorzy nowoczesności, lecz nie za
cenę rezygnacji ze sprawdzonych i wyróżnia
jących daną markę rozwiązań stylistycznych na
pewno dobrze przyjmą nowe wersje BMW serii 5, opla vectry, forda fiesty oraz mercedesów klasy E (mimo nietypowych, okrągłych reflektorów). W tej konwencji mieści się również
renault megane, odbiegający wprawdzie kształ
tem od „dziewiętnastki", lecz bardzo zbliżony do
dobrze przyjętej - również na polskim rynku - laguny. Pewien zawód sprawiło natornia~t volvo S4, będące wynikiem współpracy szwedzkiego
koncernu z Mitsubishi (nadwozie) i Renault (silnik). Owszem, to auto cieszy aerodynamiczną
sylwetką i dbałością o bezpieczeństwo użytkow
ników, lecz jak na klasę średnią nie daje zbyt
wielkiego komfortu pasażerom zajmującym tylne siedzenia.
Najnowsze i mające największe szanse powodm\ia w naszym kontyngencie'96 propozycje
Fiata są kolejnym dowodem na to, że Włosi
nie przywiązują specjalnej uwagi do tradycji.
Zarówno bravo jak i brava to zupełnie nowe
propozycje stylistyczne. Bardziej „rewolucyjny" pod względem zastosowanych rozwiązań
wydaje się drugi z modeli, mający pełnić rolę uniwersalnego auta rodzinnego. Praktycznie jedyną alternatywą dla kontyngentowych
propozycji z zakładów ulokowanych w krajach Europy zachodniej mogą stać się wyroby południowokoreańskie, wabiące swoją ceną mimo barier celnych. We Frankfurcie
obok Hyundaia i KIA zaznaczyły swoją obecność raczkujący na niemieckim rynku Daewoo oraz
prawie nieznana firma SsangYong . Zainteresowanie
polskich dziennikarzy wzbudzało stoisko Daewoo z kilkoma modelami nexii i espero. Wśród ponad tysiąca
wystawców reprezentujących na 56. International Automobil-Ausstellung około 40 państw, brylowały firmy niemieckie. Ekspozycje Mercedesa, BMW czy
Volkswagena przytłaczały swoimi rozmiarami oraz
Liczbą prezentowanych pojazdów. Ten rozmach nie był
jednak równoznaczny z optymizmem menedżerów
uczestniczących w konferencjach prasowych. Najczęściej podkreślanym przez nich wątkiem były rosnące koszty produkcji samochodów w Niemczech.
Właśnie one sprawiają, że coraz częściej rozważa
ne są warianty lokowania nowych inwestycji w innych krajach. Takie deklaracje składało nie tylko
kierownictwo niemieckiej filii amerykańskiego
Forda, ale także szefowie tak jednoznacznie narodowego koncernu,jakim jest Mercedes-Benz. Tegoroczny salon samochodowy we Frankfurcie dowodzi zwiększonego zainteresowania czołowych producentów klientami reprezentującymi wprawdzie
średni stan zamożności, lecz najbardziej licznymi. Niewykluczone, iż na tych preferencjach
skorzystają również potencjalni nabywcy z Polski. Przymiarki do kontyngentu'% już rozpoczęto ...
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parze włoskiego .
koncernu .fiatowi
bral'a pr::ypadta
rola
uniwersalnego
auta rod~innego.

PeugeoJ 406 jedna z
, najbardziej
udanych premier
I
·· podcz1JS
frankfurckiego
salonu.
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Fiat 125 p 82 r. - 2500, 84 r.- 3300, 85
r. - 3400

Fiat cinquecento 700 93 r. - 15500, 94
r. - 16000, 95 r. - 17500, 900 93 r. - 16000,
95 r. - 18700
Polonez 1,5 GLE 92 r. - 11500, 93 r. 13500, 1,5 SLE 88 r. - 7000, 90 r. - 9200, 91
r. - 10000, 93 r. - 12800, 94 r. - 15500,1.6
GLE 89 r.- 7000, 91 r. -9800. 92 r. - 11500,
12000, 93 r. - 10300, 1,6 SLE 90 r. 7900,
1,6 GLi 94 r. - 16500
Audi 80 1,6 90 r. - 23000, 1,8 90 r. 24500, 100 21) D 87 r. - 16800, 2,0i 92 r. 31300. 2,3 89 r. - 19800,
BMW 324i 88 r. - 19600, 520i 92 r. 445000,
Citroen BX 19 D 86 r. - 8500
Chrysler neon 21) 94 r. - 40000
Fiat fiorino 1,7 D 92 r. - 16500, tipo 1,6
88 r. - 15000, uno 1,4 95 r. - 24500
Ford escort 1,8 D 92 r. - 21500, 93 r. 26500, 94 r. - 28000, fiesta 1,1 90 r. - 15700.
sierra 2,0 91 r. - 23800, 2,3 D - 88 r. - 15000
Mazda 323 l,6i 91 r. - 21000, 626 2,0i
90 r. - 23000, 2,0 D 88 r. - 17900, 93 r. 39000
Mercedes 124 200 D 86 r. - 27800, 93
r. - 55000, 200 E 92 r. - 50000, 250 D 88 r.
- 29000, 300 D 89 r. - 39000, 300 E 90 r. 34000, 180 D 94 r. - 45000, 190 E 84 r. 16000
Mitsubishi colt 1,3 92 r. - 25900, galant
2,0 89 r. - 16000, 90 r. - 21500, 92 r. - 26200
Nissan patrol 2,8 ID 91 r. - 48000, sunny
2,4 91 r. - 21900, 23500

sprzedaż

samochodów
W ciągu siedmiu miesięcy br. sprzedano
w Polsce łącznie 172 163 samochody osobowe. W takim samym okresie ubiegłego roku
klienci zakupili tylko 150 385 aut. Obecnie
na pierwszym miejscu spośród sprzedawanych samochodów znalazł się polonez (43
506 szt.). Jednak w zeszłym roku w porównywalnym okresie sprzedaż tego auta przebiegała lepiej. Zdaniem handlowców, obecnie skutecznie już konkuruje z polonezem
skoda i tavrija montowane w Polsce. Tuż za
polonezem na liście sprzedaży jest cinquecento (34 949 szt.) i dopiero na trzeciej pozycji
znajduje się fiat 126 (32 833). Nic zmienia to
jednak faktu, że na kolejnych miejscach pojawiły się również inne fiaty. Sporym zainteresow.aniem klientów cieszy! się punto
(8711 szt.) oraz uno 6950. Zainteresowanych kupnem fiata uno ucieszy chyba zapewnienie przedstawicieli firmy, że w trzecim kwartale br. będzie ich więcej w
sprzedaży. Pojawi się także fiat uno z silnikiem wysokoprężnym o pojemności 1,7 I.
Ma on kosztować ok. 25 tys. zł.

/j_1aniena

1111a1:ę

b ,

a/b "'.)'C
Oniebyr;"
Wars-a .,..
f: - ws,1ej
'SO: czy
daewoo .
zaJmie ~e:f1a
., mie;sce
p,o,oneza?

•
•
ro1e1q ma c y

I znów deszczowa pogoda sprawiła, że na
w Pruszczu Gdańskim wystawiono
na sprzedaż tylko około 800 pojazdów. Kto
oferując auto nie żądał zbyt wiele, ten znalazł
nabywcę.
Wtajemniczeni zapowiadali
jesienną zwyżkę cen, ale były to tylko
marzenia sprzedających. Ceny nie zmieniają
się od tygodni a nawet od miesięcy. Dla
przykładu trzyletni volkswagen passat i opel
astra zdrożały w ciągu pól roku tylko po
około 100 zł, czyli niecałe pól procenta. Jest
to dwadzieścia razy mniej niż wynosi stopa
inflacji. W tym czasie pięcioletnie i starsze
maluchy zdrożały średnio o około 400 zł, a
dwuletnie aż o tysiąc zł. Polonezy nabierały
podobnej wartości, starsze drożały w tym
czasie pięćset zł i młodsze około 800.
Krajowe pojazdy zyskiwały na wartości w
takim stopniu.jak spadała wartość złotówki.
Oto nasze notowania. Ceny wywoławcze
w nowych złotych.
Fiat 126p 78r. - 800, 1200, I 600, 79 r. 1300, 2000, 80 r. - 1350, 1550, 1850, 81 r. 1700, 1800,1850, 1900,82r.- 1900, 1950,
83 r. - 1950, 2100, 2150, 84 r. - 2200, 2350,
2400, 2450, 2800, 85 r. - 2700, 3050, 3150,
86r.-3000,3100,3200,3300,3400 ,3500,
3700, 87 r. - 3300, 3500, 3550, 3800, 88 r.
-4000,4100,4200,4300,4500, 89r.-4330,
4500,4700,90r.-4700,4800,5000 ,5300,
5350,5500,5600,5800,91 r.-6000,6200,
6300,6500,92r.-4800,6250,6600 ,6800,
93 r. - 7700, 7800, 8000, 94 r. - 9500, 95 r. 10000
giełdzie

Po o

(skra)

Tekst i zdjęcia: Henryk Jezierski

Na giełdzie

Spada
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wdebiutanckiej

Opel astral ,6i 92 r. - 24300, 1,6 D 92 r.
- 23800,kadett 1,70 90- 17000,omega2,0i
91 r. - 22500, vectra l,8i 94 r. - 35000
Peugeot 106 1,4 D 94 r. - 23000, 205 1,4
91 r. - 16300. 405 1,6 91 r. - 19800,19 89 r.
-17800.
Renault 5 1,4 89 r. - 12800, 19 1,4 92 r.
- 23500,chamade 19 D 92 r. - 17800,clio 1,1
93 r. - 21000, rapid 1,6 92 r. - 22000
Seat ibiza 1), 91 r . - 14900, toledo 1,6
95 r. - 35500
Skoda faworit 90 r. -11800, 91 r. - 12000,
13000, 93 r. - 13200.15500, 94 r. - 18500
Toyota camry 2.2i 91 r. - 37000, 3,0 93
r. - 54000, corolla 1,3 90 r. - 18000 ,1,6 89 r.
- 18400, 1,8 D 89 r. - 17900
Volkswagen garbus 67 r. - 3900, 5000,
golf 2,8 92 r. - 37000, jetta 1,3 89 r. - 19950,
passat 1,6 90 r. - 22500, 1,6 D 89 r. - 20900,
1,8 89 r. - 22000, polo 1,4 D 91 r. - 17500.
Wartburg golf 1,3 91 r. - 7800
Samochody ciężarowe
Iveco ciągnik siodłowy 86 r. - 60000
Jelcz wywrotka 84 r. - 12000, 86 r. 16000
Kamaz 80 r. - 12000
Liaz z przyczepą 88 r. - 50000
Robur 82 r. - 3900, 88 r. - 7500
Star, 77 r. - 3200, 83 r. - 9800, 89 r. 14500
Ciągnik ursus C 3(i() 82 r. - 8000, 87 r.
- 10000
Autobus autosan 77 r. - 4800

(war)

Komunalne władze w większych miastach niemieckich nie mogą uporać się z
wielką liczbą wraków samochodowych pozostawianych bezpańsko na placach i ulicach. Dotyczy to szczególnie obszaru b.
NRD. Tylko w ciągu pierwszych sześciu
miesięcy 1994 r. trzeba było uprzątnąć 5913
wraków z ulic Berlina. Niemało ich znaleziono również w Dreźnie (3020) oraz w Lipsku
(1943). Dla porównania w tym samym okresie z ulic Sttutgartu wywieziono tylko 250,
a w Dortmundzie 312 zdewastowanych samochodów.
Właściciele starych aut pozostawiając swe
auta bez tablic rejestracyjnych na ulicach
większych miast po prostu oszczędzają, bo za
transport takiego samochodu na legalne zło
mowisko trzeba przecież zapłacić tam sporą sumkę.

(kr)

50 km na godzinę.?
30 sierpnia pod Szadólkami w wypadku drogowym
Podczas hamowania nPUścily" pasy bezpieczeństwa,
Nie był to pierwszy przypadek. Ostatni,
udokumentowany, mia! miejsce w maju 1992
roku, kiedy polonez caro, kierowany przez
Marka Jaskulskiego, uderzył w drzewo. Podczas wypadku urwało się mocowanie lewego pasa bezpieczeństwa. Kierowca z obraże
niami kręgosłupa trafił do szpitala. Po
wstępnej rekonwalescencji wytoczył proces
Fabryce Samochodów Osobowych, domagając się odszkodowania w wysokości 500
mln starych zł za uszczerbek poniesiony na
zdrowiu. Dostarczył wyniki ekspertyzy, wykonanej w listopadzie 1992 na zlecenie Zakładu Ubezpieczeń „Westa" przez przedstawiciela „Ekspert-Pol" - inż. Zygmunta
Michalaka. W jednym z punktów orzeczenia
czytamy: ,.pas bezpieczeństwa bezwładno
ściowy - lewy wyrwany razem· z nitami ze
wspornika mocującego do słupka''.
FSO nie przyjęła tych wyników badań do
wiadomości. Sugerowano, że pas niekoniecznie musiał być fabryczny. W piśmie FSO do
pana Jaskulskiego czytamy: ,,Obowiązek fabrycznego montowania przez FSO pasów
bezpieczeństwa w samochodach marki Polonez jest realizowany przez fabrykę zgodnie
z przepisami, od 1.01.1993 r. Właściciel nabył samochód w 1991 r.; FSO nie znany jest
fakt, wobec braku dowodu na tę okoliczność,
czyha wyposażeniu fabrycznym tegoż pojazdu były już zamontowane pasy bezpieczeń
stwa, czy też zgodnie z przyjętą praktyką w
tym zakresie kierowca na własny rachunek
i ryzyko sam dokonał tej czynności".
(Warszawa, 7 lutego 1994)
Na stronie 20 instrukcji dołączonej do samochodu (prod. 1991) czytamy: ,,samochód
jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa dla
siedzeń przednich",
Kodeks Drogowy nakazuje stosowanie
od 1971 roku, w samochodach o poj. silnika
powyżej 1400 ccm (m.in. polonez), pasów
bezpieczeństwa na przednich siedzeniach.
FSO w umowie z nabywcą napisała, że
samochód jest „z kompletnym wyposaże
niem, bez braków i uszkodzeń". Wynika z tego, że pasy zainstalowano fabrycznie.
Zbadanie pasa FSO zleciła Przemysłowe
mu Instytutowi Motoryzacji. Jego eksperci
stwierdzili, że zabezpieczenie pochodzi jednak z tego feralnego poloneza, ale mocowanie pasa mogło się urwać, gdyż zostały przekroczone dopuszczalne siły nań działające.
Pracownik PIMot mgr inż. Tadeusz Diupe-

Przebudzenie Op a
Jak było do prze'l'lidzenia pomyślny przebieg rozmów pomiędzy FSO, a koreańskim
koncernem Daewoo, spotkał się z kontrakcją
koncernu GM. Z doniesień, prasowych wynika , że Polskę odwiedził pan David Herman
prezes Opla (europejskiej firmy wchodzą
cej w skład GM). Na szczeblu rządowym
przedstawił on nowe propozycje swego koncernu dotyczące rozszerzenia współpracy z
FSO. Gdyby te rozmowy przyniosły zamierzony skutek, wówczas FSO produkowała
by ok. 100 tysięcy pojazdów rocznie. Auta te
trafiałyby również do handlowej sieci Opla.
Na realizację tych zamierzeń potrzeba około trzech lat i 500 mln DM . Prezes Opla zastrzegł przy tym, że gdyby kontrakt z FSO nic
doszedł do skutku jego firma i tak wybuduje własną fabrykę samochodów w Polsce.
Nowe propozycje Opla stanowią dla zespołu rządowego prowadzącego rozmowy z

zostały

ranne tny osoby.

ro po przebadaniu dostarczonego pasa stwierdzi! w wystawionej opinii, że: ,,przyczyną.
odłączenia się przesuwnej końcówki mocującej pas, od elementu bezpośrednio złączo
nego z nadwoziem, było przekroczenie wytrzymałości doraźnej urządzenia regulacji
pionowej górnego punktu mocowania pasa na
skutek zadziałania nadmiernych sil, wynikających ze skutków zderzenia przedmiotowego samochodu z drzewem".
Z opisu zamieszczonego w opinii wynika
także, że pas bezpieczeństwa musi wytrzymać przez okres 0,2 sek. przeciążenie I;, tony. Dla mocowania pasa wartość dopuszczalnego przeciążenia jest mniejsza i wynosi 1
tonę. Opierając się na tych normach opiniodawca uznał, że: ,,urządzenie regulacyjne
(czyli mocowanie pasa- przyp. autora) przeszło próby z wynikiem pozytywnym".
M. Jaskulski odwoła! się od tej decyzji do
sądu, uznając, że opinia PIMot jest stronnicza, żądając jednocześnie powołania „bezstronnego rzeczoznawcy".
Z opinii eksperta PIMot wynika, że pasy
powinny wytrzymać zderzenie przy prędko
ści do 50 km/godz., a co przy wyższych szybkościach? Mają prawo się urwać?
Teoretycznie polonez może poruszać się
z prędkością 150 km/godz. Praktycznie, bo
bezpiecznie .. . trzykrotnie wolniej.
Od 1992 roku trwa wymiana korespondencji, pomiędzy fabryką ap. Jaskulskim.
Pod jednym z pism, wysianym poszkodowanemu, a będącym reakcją na próby ugodowego zakończenia sprawy ze strony p. Jaskulskiego podpisał się dyr. Zakładów
Obsługi Technicznej FSO,Pawel Gocławski.
Po wypadku pod Szadólkami zapewnia! on
reportera „DB", że ... jest to pierwszy przypadek puszczenia mocowań pasów.
Pasy są sprowadzane z Wioch i Estonii,
uchwyty do nich w większości produkuje elbląska filia FSO. Elementy posiadają homologację. W polonezach montuje się je od
1992 roku. Do tej pory - w 300 tys. egzemplarzy.
29 sierpnia w pobliżu gdańskiej rafinerii
rozbił się polonez. W wypadku zginęła pasażerka auta. Obecnie trwa postępowanie wyjaśniające. Badane są przyczyny jej śmierci
i odpowiedź na sugestię, że w tym przypadku puściły mocowania pasa bezpieczeństwa.

Krzysztof Lipski

I

Daewoo niemałe utrudnienie. Teraz trzeba
bardzo gruntownie rozważać propozycje obu
koncernów oraz uwzględniać ich skutki dłu
gofalowe. Z doświadczeń jakie mamy po zakończeniu niedawnych przecież rozmów z
Fiatem na temat fabryki FSM w BielskuBiałcj, wiadomo, że takie przyszłościowe
dociekania nie należą do łatwych. Wielkie
koncerny samochodowe, a do takich należą
niewątpliwie Daewoo i Opel, mają bogate
doświadczenie w tego rodzaju rozmowach i
transakcjach. Tego niestety, nie można powiedzieć o naszych krajowych negocjatorach. Miejmy jednak nadzieję, że kontrakt
stanowiący o przyszłości FSO, będzie dla
niej bardziej korzystny niż niektóre z zawartych w naszym przemyśle poprzednio.

kim mało wydajne aby je zastosować w tego rodzaju napędach . Teraz amerykańska
firma BAT, opracowała nowy typ niklowokadmowych baterii akumulatorowych. Ich
zastosowanie w samochodzie elektrycznym
zwiększa jego zasięg bez ponownego łado
wania baterii do 250 km. (obecnie stosowane akumulatory zapewniają zasięg do ok.
100 km). Główną jednak zaletą nowego źró
dła energii jest to, że można taką baterię naładować w niezmiernie krótkim czasie. Dotychczas pełne naładowanie akumulatorów
zajmowało co najmniej kilkanaście godzin.
Nowe baterie wykazują stan 50 proc. nałado
wania już po 5 min. ładowania!

(SzK)

(SzK)

Dotychczas przeciwnicy samochodów z
napędem elektrycznym dysponowali koronnym argumentem, że zwykle akumulatory
ołowiowe są zbyt ciężkie, a przede wszyst-
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SA10NY INFORMACJI AUTO SYSTEMU FSO: E1814G Market Elzam", ul. Grunwaldzka 2,
tef. 33-51-93 w. 399 GDAŃSK Zbrojownia, Targ Węglowy 4 GDYNIA ul. Abrahama 36, tel. 21-69-23
ORAZ AUTORYZOWANI DEA1ERZY FSO: 118~G „Auto-Top" ul. Giermków 5, tel. 32-61-60 GDAŃSK
Auto Gdańsk ul. gen . Hallera 132, tef. 4 7-67- 78 GDANSK PH Centrum ul. gen.Hallera 132, tel. 4 7-04-0 7
GDAŃSK WŁS Bimet" SA, ul. Grunwaldzka 481, tel. 52-50-11 GDYNIA-CISOWA PM Auto-Gdynia
ul. Morska 491, tel. 23-65- 75 1f80RK PPU Midam", ul. Staromieiska 27, tel. 62-81-11
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Stać

AICE KONSORCJUM

Cit,

na samocltód

ul. Stawki 2, INTRA CO J ( 3 J piętro ), 00- J 93 Warszawa,
tel. 635-89-33, 635-19-02, 635-12·60, fax 635·60·86

®

Mercedes-Benz

St. Makowiec, K.D. Szynkowscy, 80-518 Gdańsk-Brzeźno, ul. Gdańska 21 D
Serwis: tel. 434121, 434140, fax 434098
Sprzedaż samochodów: tel. 435350, 434997, 090508315

PUTERV

URZĄDZENIA

MASZYNY

SAMOCHOD Y

JAZDY PRÓBNE
PREZENTAC JA

GDAŃSK
ul.

Wały Piastows kie 1
14 piętro, pokój 2

tel. 4 2-26 -14, 3 7-46-99,
3 7-4 5 -4 2

SPRINTER MODEL '95 208 O
CIĄGNIK SIODŁOWY 1838
KLASA C 180
KLASA E MODEL '96 220 D

- 32 900 DEM (bez VAT)
- 147.000 DEM (bez VAT)
38.000 DEM (bez VAT)
58.000 DEM (bez VATl

ortyza or nr 1

FORD JESZCZE BLIŻEJ!! ~
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I Dla bezpieczeństwa

NOWY ESCORT···

Nowa generacja

.~ "1:..0,vsk

tłumików

4

.

Materiał wyciszający E·Glasc z powodu
wysokiej ceny do tej pory używany był
tylko w samochodach luksusowych. Teraz wszystkie układy wydechowe Walkera są wypełniane E-Glass · wszyscy mo·
gą mieć ttumiki najwyższej klasy.

·

amortyzatory muszq
być sprawdzane
co20.000km

u l. Matemblewska 14
t el. 46-13-1 2. 41 - 68-96
AUTO CZĘ$C r CEN TRUM
E LBLĄG

ul . Nowowie j ska 10A
t e l (0- 50 ) 33-63-72
AUTO CENTER
GD-OLIWA
ul. grunwa ldzka 303
tel. 52- 00- 16
PHU MI XT
GD .-O LIWA
ul. Abrahama 7
tel . 56- 08- 01
tel./fax 52-27-2 1 w. 37
PPHU ZDZNEK
GDAŃSK

HURTOWNIA

WALKER
GDAŃSK,

ul. Matemblewska 14

tel. 46-13-12 41-68-96

ul Miałki S.zlak 35
te l. 31 36- 57
P HU ITD
WEJHE ROWO
u l. Gdańska 111
t e l. 72- 55 05
NAGENGAST
G D .-S I EDL CE
ul . malcze wskiego 1 03
t el. 32- 56- 33
S.C . .. Wł B"
GDYN IA
ul _ Podolska 9
te l. 2 0 - 83- 72

PHU AKRA
GDAŃSK, ul. Matemblewska 14

tel. 46-13-12 41·68·96

PKP Oddziaf Socjalny w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 2-4

POSA

z

1Nydzierża 11Vi

I

Stoló1Nlci PKP
w

i

1JI 81-22-45
Kartuzy, ul. Węglowa 1

salą konsumpcyjną.

B liższych informacji udziela się pod nr. tel. Gdańsk 38-32-92
Oferty pisemne w zamkniętych kopertach prosimy składać

w terminie 14 dni od ukazania się

Ul
,_·I·.s~

ogłoszenia

do

Oddziału Socjalnego 80-958 Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 2-4.
Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu i wyboru oferenta

&.&..

NAJTAŃSZE

Lęborku, Gdyni-Chyloni, Tczewie, Malborku, Chojnice
z pełnym zapleczem kuchennym, magazynowym

W MAGAZYNACH I HALACH
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tel.lfax 31 ~80-62, tel. 3 1-50-41 w. 169 .;godz. 8. 00-18. oo, fax 46-35-68 całą dobę; Gdynia, tel. 20-08-32, 20-()4-79 w godz. 8. 00-16.00; Sopot, tel. 5 1-54-55 w godz. 8.00-16.00; E/111.fJI, tel.lrsx 32-70-94, tel. 33-54-()9 :
godz. 8.00- 16.00; Pruszcz Gdański, tel.lrax 82 -23-25 w godz. 8.00 - 16.00; Tcmw; tel.lfax 31-63-26 w godz. 8.00 • 16.00; Slaf'Dll•rrl Gdalłskl, tel.lrsx 220-80 w godz. 8.00 - 16.00
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Oktoberfest w Monachium

ok

Beczka
NIEMCY

została otwarta!
I ty możesz zostać zdobywcą
bieguna północnego! I to bez potrzeby wyczerpującego i długie
go marszu, który właśnie był
udziałem dwójki gdańskich bohaterów. Warunek jest jeden:
trzeba mieć 9 900 dolarów do wy
dania. Za taką sumę od głowy kalifornijska firma turystyczna Fo
rum
Travel
International

Tym triumfalnym okrzykiem
nadburmistrz Monachium Chrl·
stian Ude zainaugurował nal·
większe piwne pijaństwo na śwłe·
cie · zaraz potem iak kllkoma
udenenlaml młotka otwonył be·
czulkę zacnego plwa Spaten.
Pierwszy kufel złocistego trun·
ku trafił w ręce premiera nądu
krafowego Bawarii Edmunda Sto·
lbra. W ten oto sposób • lak za•
wsze • w przedostatnią sobotę
wneśnla rozpoczął się Oktober•
fest. Skończy się • też tradycyfnie
• w pierwszą niedzielę paździer
nika.

C

błoniach

wą pasjonującą wycieczkę na Daleką Północ.

Wystartowano z Moskwy,
skąd samolot zabrał śmiałków do

Theresienwiese

Jak to się zaCJ:ęło.

Tradycja paździ erni kowego z nazwy a w istocie wrześniowego świę
ta jest długa. 12 października 1810 roku książę Ludwik. późn iejszy król
Bawarii Ludwik I pośl ubił księżnicz
kę Teresę von Sachsen-Hildburghausen. Uroczystości weselne, które rozpoczęły się jeszcze we wrześniu,
odbywały się na błoniach poza granicami miasta. Od tego czasu. na
cześć panny młodej, miejsce to nosi
nazwę właśnie Theresienwiese, w
skrócie - Wies 'n. Na zakończenie
książęcego wesela urządzono tu wielkie wyśc igi konne. Rok później postanowiono \vyścigi powtórzyć. I tak
narodziła się tradycja.
Do wyścigów dodano wystawę
rolniczą. Monachijczycy mogli też
bawić się na turniejach i zawodach
strzeleckich. z czasem pojawiły się
pierwsze karuzele i huśtawki, a w
małych kramach, sprzedawano piwo. 99 lat temu na b łoni ach zbudowano pierwsze Bierburgen~- ,;z.amki piwne", olbrzymie hale pod
szyldami najsławniejszych browarów. Przez dwa tygodnie piwo lalo
się w nich do kufli tysiącami hektolitrów. W historii Oktoberfestu 24
razy piwną zabawę odwoływano:
w latach wojen lub epidemii cholery w 1854 i 1873 roku. Dziś nikt
nie ośmieliłby się wydać takiej decyzji. choć - jak się w Monachium
mówi - przez dwa tygodnie życie
bawarskiej stolicy jest w dużej micrze spara l iżowane.

Piwo leje się hektolitrami.

Fot. Andr:ej Gołębiowski

dowych strojów miesza się z dźwię
kami muzyki.
Przybysza z kraju, w którym ludowość dawno przestała być modna,
wiejskie pochodzenie jest czymś
wstydliwym, a tradycje skutecznie
niszczono w owczym pędzie do miejskich blokowisk, ta wspaniał a, przeszło dwugodzinna parada folkloru
zdumiewa. Uznanie a potem zazdrość
budzi pietyzm i radość, z jaką mieszkańcy miast, miasteczek czy góralskich wiosek traktują tradycję, która
każe im szyć drogie, kolorowe stroje, a amatorskim orkiestrom przez cały rok przygotowywać się właśnie do
występu na Październikowym Świę
cie. Zresztą - stroje ludowe, skórzane
krótkie panki na szelkach, kapelusiki z charakterystycznymi miotełka
mi, długie ciemne spódnice i białe
wyszywane bluzki można zobaczyć

Splendoru pochodowi dodają liczne
oddziały piesze i konne w historycznych mundurach wojskowych - najczęściej z XVIII i XIX wieku: landsknechci, kawaleria, gwardia
książęca, dragoni księcia SachsenCoburg-Gotha w uniformach z 1769
roku , m uszkieterzy ... A między nimi. jak rodzynki w cieście, olbrzym ie wozy z beczułkami piwa z monachijskich browarów, ciągnione
przez potężne, kolorowo przystrojone koniska.

Wielkie picie

odbywa się „na okrągło'' przez dwa
tygodnie na błoniach w olbrzymich
halach wystawionych przez słynne
browary Monachium. Niegdyś było
ich ponad sześćdziesiąt. Zostało sześć.
Wszystkie odwołują się do setek lat
tradycji związanej często z klasztorami, w których zacni braciszkowie

nych nie widać poza nielicznymi wyją t_kami

późnym

wieczorem.
Wtedy to atmosfera staje się weselsza,
chóralne
śpiewy towarzyszą

dętym

kapelom grającym rzewne walczyki o
miłości i o Heimacie, szybkie
polki, dziarskie
marsze, a niekiedy
także światowe przeboje.
Błonia w połowie zajmują Bierburgen. Dmga polowa, to całkiem

zwariowany lunapark.
W przewodnikach
piszą, że gdzie indziej
takie urządzenia służą

ce jarmarcznym uciechom byłyby zakazane
ze względu na bezpieczeństwo uczestników
zabawy. Istotnie, trudno zrozumieć, jak po
wypiciu kilku bomb piwa można wytrzymać
karkołomne ewolucje
na przykład wisząc gło
wą w dól a potem wykonując pięć razy salto
mortale na urządzeniu
zwanym top-spin, albo
wirując jednocześnie
wokół

Landsknechci,
strzelcy, górale

Oktoberfest zaczyna się w sobo-

Fnt Maria Giedz

I

zorganizowała dziewięciodnio

odziennie, w ciągu dwóch
tygodni na monachijskich

wyznacza sobie spotkanie
chyba połowa z górą milionowego
miasta i tysiące przybyszów z Niemiec oraz całego świata zwabionych famą o największym święcie
piv111ym i zarazem największym folklorystycznym festynie w świecie.

Siedemnastowieczny meczet w Kruszy11ia11ach swoją bryłą przypomina kościół.

l
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Bractwa strzeleckie paradują nawet... z armatami

tę. W niedzielę zaś odbywa się w
centrum Monachium spektakl jedyny w swoim rodzaju. Od roku 1835,
na monachijskich ulicach przez cały
kiedy to fetowano srebrne wesele
Ludwika 1 i Teresy Bawarskiej, sied- rok. Są przez Bawarczyków noszone z dumą.
miokilometrową trasą przez miasto
Pozostała też tradycja wystawy
podąża kolorowy pochód od Maximilianstrasse, obok olbrzymiego pa- roln iczej: przez centrum Monachium prowadzone są dorodne kołacu królewskiego Wittelsbachów
zwanego Rezydencją, przez stare nie, woły ciągną ukwiecone wozy
pełne płodów tej ziemi. Okacentrum i główne ulice handlowe
zuje się, że z marchwi,
miasta aż do sławnej Łąki Tere.,. .,,
porów i innej ziclenisy . Idą grupy w lu,···<'' °"':
nv można zrobić fandowych strojach
· '· .:. A,
~··
tastyczne, kolorowe
z różnyc h regirlandy. Mniejsze
gionów Dolwozy ciągną kucynej i G ó r n e j ' .
·
ki a nawet kozy.
Bawarii,
z
.
Parada ma ofiBadenii-Wir- '';?.~
~
cjalną nazwę Trachtembergii. z in- '4;
.:;
ten- und Schiitzennych niemieckich ~landów, sąsiedzi z
_.y zug, a to oznacza, że
obok ludowych kostiuAustrii i Szwajcarii, są z
''
mów prezentować się
reguły goście z Czech. Słomają także strzelcy. Idą
wenii, Chorwacji, Francji, Holanwięc grupy stowarzyszeń
dii.jest też grupa monachijskiej Postrzeleckich z kuszami, strzelbami,
lonii w krakowskich strojach. W
tym roku zapowiedziano przemarsz nawet armatkami . alpejscy górale
kaszubskiego zespołu tanecznego niosą jakieś przedpotopowe potęż
ne flinty o k alibrze Panzerfausta.
ze Stężycy. Rozmaitość barw, lu-

'!:"~
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kilku osi na kolorowej
karuzeli
w
jazgocie rytmicznej muzyki, w psychodelicznych błyskach kolorowych świateł i laserów.

Późnym wieczorem
syty piwa i wrażeń tłum
powoli podąża do cał
kowicie „zatkanych" okolicznych
stacji metra. Funkcjonariusze służb
porządkowych tworzą gęste szpalery wzdłuż brzegów peronów, by
ochronić podochoconych gości
Oktoberfestu przed przedwczesnym
kontaktem z wjeżdżającym na' sta-

Fot. Andr:ej Golębioll'ski

doskonalili browarnianą sztukę. Do
dzisiaj takie marki piwa jak Paulaner,
Franziskaner, Augustiner są synonimami dobrego smaku. Spatenbriiu
chwali si ę tradycją sięgającą roku
1397. 406 lat ma Hofbriiuhaus - produkujący „prawdziwie królewskie piwo", A ugustiner narodzi! się wcześniej, bo w roku l 417.
Każda „hala" przystrojona zielenią, girlandami ozdób, malunkami
czi;sto w naiwno-odpustowym stylu, każda zastawiona lawami i stołami i każda pc!na gwaru i muzyki
płynącej z estrady. Trudno o wolne
miejsce. Kelnerki w ludowych strojach uwijają sii., nosząc po kilkanaście wielkich kufli, pieczone kurczaki, golonki po bawarsku .
Powodzeniem cieszą się olbrzymie
precle i filcowe kapelusze podobne fa~onem do noszonego przez rozbójnika Rumcajsa. Do tych nakryć
głowy oferuje się olbrzymie pawic
pióra. Nieprzebrany tłum popija. pojada i rozmawia, bo na Wies 'n jedzie
się przede wszystkim, by spotkać
się ze znajomymi i pogadać. Pija-

cję pociągiem.

Monachium
to oczywiście nie tylko Oktoberfest. Warto zwiedzić bawarską stolicę o każdej porze roku. Są tu pięk
ne barokowe i gotyckie kościoły,
pałace z Rezydencją Wittelsbachów
i letnim pałacem Nymphenburg,
jest stare miasto. są wspaniale muzea: zbiory malarstwa światowego
w Pinakotece, rzeźby starożytnej
w Gliptotece, jest Deutsches Museum - największe muzeum techniki na świecie, w którym można
obejrzeć pierwszy samochód Benza i pierwszy silnik wysokoprężny
Diesla.

Andrzej Gołębiowski

I czym w drogę

J

Peleryny

bylcj sowieckiej bazy rakiet nuklearnych w Chatandze u podstawy półwyspu Tajmyr. około 1OOO
kilometrów za kołem polarnym.
T u zaoferowano uczestnikom helikopterowe wycieczki po okolicy ze skokami spadochronowymi
wprost na stada reniferów a także przejażdżki pojazdami śnież
nymi po zamarzniętej rzece Chatanga, tudzież zwiedzanie ..
miejscowego lagru - od pewnego
czasu nieczynnego.
Gwoździem programu był jednak lot z Chatangi do bieguna
północnego na pokładzie wielkiego transportowca wojskowego Il-76 i skok ze spadochronem wprost na biegun z
wysokości około 3600
metrów. Bojaźliwsi i
mniej wprawni mogli
skakać razem z instruktorami ze specjalnymi spadochronami w układzie tandem.
Na dole czekał już na
skoczków z cieplej Kalifornii
cieplutki namiot a w nim rozgrzewający poczęstunek. Po kilku godzinach zdobywców bieguna zabrał samolot do Chatangi i
dalej- do Moskwy.
Za dziesięciokrotnie mniejszą
sumę - co najmniej 922 dolarów
- można było w tym roku obejrzeć Biegun Południowy ,jednakże bez wysiadania z samolotu.
Wcześniej wszakże trzeba się było dostać do Sydney lub Melbourne, Właśnie z tych dwóch metropolii australijskie linie lotnicze
Qantas wznowiły po 15-letnicJ
przerwie turystyczne loty nad Antarktydę . Jumbo jet czyli Boeing
747 przez kilka godzin lata! nad
lodowym kontynentem, ukazując pasażerom najpiękniejsze polarne krajobrazy, przelatywał też
nad biegunem południowym. Kamera telewizyjna zamontowana
w kabinie pilotów przekazywała
obraz do monitorów w pomieszczeniach pasażerskich. 18 lutego loty zawieszano - na Antarktydzie trwa zima i polarna noc.
Wznowienie lotów nastąpi zapewne już niedługo . gdy rozpocznie się nasza jesień. Można pomyśleć o zapisach ...

(atg)
- ···

Kwirynał

do obeirzenia
Niedawno przybyła w Rzym ie dodatkowa atrakcja turystyczna - tylko w niedziele (w
godz. 9-13) można zwiedzać najpiękniejszą w świecie siedzibę
głowy państwa - XVI-wieczny
Pałac Kwirynalski wraz z ogrodem. Znajdują się tam fresk.i Guido Reniego i Pietra da Cortona,
gobeliny napoleońskie i neorokokowa sala balowa.

Polsce Islam nie jest religią pood
w.
ma swoich przedstawicieli wśród
ludności tatarskiej, której Jan lll
Sobieski nadal kilka miejscowości. Tatarzy
osiedlili się na terenach obecnej Polski wschodniej. aczkolwiek mieszkali również w Warszawie, o czym świadczą zachowane fragmenty
muzulma11skiego cmentarza. Kilka rodzin osiedliło się też w Gdańsku. Jeśli jednak mówimy
o szlaku polskich Tatarów, to mamy na myśli
dwie miejscowości w województwie biało
stockim: Bohoniki (9 km od Sokółki) i Kruszyniany (na trasie Białystok - Krynki).
Do obu tych miejscowości, w których
zachowały się do dzisiaj mizary - cmentarze i drewniane meczety można dotrzeć z
Sqkólki zielonym szlakiem wytyczonym
przez lokalne PTTK ,.Wielki Szlak Tatarski". Nie polecamy go
jednak. ho w wielu
miejscach urywa się.
Najłatwiej dociera się
tam własnym samochodem, rowerem lub
korzystając z lokalnej
komunikacji. Pozostałe wioski z tamtego rejonu, również niegdyś
tatarskie, 7.amieszkane
są obecnie przez ludność prawosławną. O
ich związkach z Tatarami świadczą jedynie
stare dokumenty.
Bohoniki - wieś zamieszkana od 1677 r.
przez Tatarów. Leży
w odległości 49 km na
pn.- wsch. od Białego
stoku. Zachowa! się
pularną. Jednakże

I
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ł
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ortalion, nylon zgniatany, tworzywa winylowe lub poliamid . Ważne jest aby hyla to
tkanina lekka pokryta nieprzemakalną warstwą izolacyjną, a szwy miała podklejone. Materiały
nie przepuszczające wody. a jednocześnie oddychające są bardzo drogie. Produkuje się więc
peleryny szerokie, czasem z wywietrznikami, abyśmy maszerując pocili się jak najmniej. Cena
peleryny - 23-37 zł. Te bardziej niezawodne kosztują niestety drożej . Polecamy peleryny
polskiej firmy Alpinus - tzw. rip-stopy (70-80 zł) lub produkcji austriackiej - w cenie do 64
zł.

Do wędrówki pieszej najwygodniejsze są fasony bez rękawów, typu ponczo. W niektórych
pelerynach doszyty jest pokrowiec na plecak (cena ok.36 zł) . Można jednak na plecak nałożyć
osobny pokrowiec ściągany gumką i sznurkiem (w Polsce dostępne są w sklepach z
turystycznym sprzętem specjalistycznym - cena 32 zł).
Dla rowerzystów szyje się specjalne peleryny, które z tylu są krótsze, a z przodu wydłużone,
tak aby zakrywały kierownicę i deszcz nie padał nam na nogi.
Peleryna zabezpiecza nas na czas trwania deszczu. Porem należy ją złożyć. Nie należy
maszerować w pelerynie.gdy już przestanie padać, bo ciało bardzo się poci i przy ochłodzonym
powietrzu możemy się przeziębić.
Osobom, którym nie zależy na „szpanowaniu" w turystycznym ubiorze, lub też tym,
którzy rzadko wędrują, polecamy jednorazowe, foliowe płaszczyki (4-6 z!) albo parasol.
Ten ostatni wymaga wolnej ręki, więc do wędrówek po górach nie najlepiej się nadaje.

(Maria)

z gwiazdką, po-

Kruszyniany - prawdopodobnie założo
w XVI w. wieś. położoną w pobliżu rzeczki Nietupy (38 km od Białegostoku) zamieszkują wyznawcy islamu i prawosławia. Jest
więc tam zarówno stuletnia cerkiew, jak i
siedemnastowieczny meczet. który na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie kościoła . Zbudowany z drewna. na planie prostokąta, od
południa z apsydą zwana mihrahem. przykryty dwuspadowym dachem. Od północy ma
dwie wieże zakończone hełmami, na któną

dziewiętnastowieczny,

drewniany meczet, Kamienny nagrobek z mu:ulmwiskimi inskl')pCJami ipólksię:.ycem · symbolem islamu
zbudowany na planie
Fot. Maria Gied:
kwadratu z gankiem i
niszą skierowaną na Mekkę, z dachem zarych znajdują się półksiężyce. Wn1ttrze mekończonym wieżyczką z latarnią i hełmem
czetu podzielono na dwie części. do których
zwieńczonym półksiężycem. Wewnątrz znajwchodzi się z przedsionka. Jedna, mniejsza
duje się kilka pomieszczeń: przedsionek, sala przeznaczona jest dla kobiet. większa
gdzie dokonuje się rytualnych ablucji i pozo- dla mężczyzn. Na podłodze Jeżą wielobarwstawia obuwie, dużej sali modlitw, w której ne dywany, a na ścianach wiszą muhiry z
przebywają mężczyźni oraz niewielkiej salwerseta:-r>i z Koranu Meczetem opiekuje się
ki oddzielonej od pomieszczenia głównego micsikuJ:.i(.Y mcdalcKo Aleksander Popław
muślinową firanką. Tam modlą się kobiety.
ski
W sali przeznaczonej dla mężczyzn znajduPoci lasem, na niewielkim wzniesieniu tuż
je się podwyższenie dla imama, skąd wygła nad wsią
znajduje sic; muzułmański cmens;~ane są modlitwy. Na ścianach wiszą napi- tarz. Również.jak ten
w Bohonikach, otoczosy z wersetami z Koranu. Świątynia na co ny jest kamiennym murem.
Najstarsze nadzień jest zamknięta. Jeśli chce się ją zwiegrobki, porośnii;te mchem głazy mają XVII
dzić. należy poprosić o klucz w gospodari XVI'! "'·ccrne inskrypcje 1 ·yte rysunk,
stwie znajdującym się nie opodal.
półf,s1ęzyca.
Na skraju wsi usytuowano największy w
Szlak polskich Tatarów rzadko kto przePolsce cmentarz muzułmański otoczony kamierza. Czasem zabłąkany turysta zajrzy "'
miennym murem z bramą dekorowaną pół
te strony podczas ramadanu (dziewiąty mieksiężycem. Większość nagrobków pochosiąc w muzulmai\skim kalendarzu księżyco
dzi z ubiegłego stulecie. Mogiły obłożone
wym. obowiązuje ścisły post od świtu do
są po bokach kamieniami i dwoma kamieniazmierzchu, wieczorem wolno się najeść do
mi nagrobnymi, większym u głowy z napisyta). Ten okres muzułmanie chętnie spę
sem. mniejszym u nóg zmarłego. Nowsze
dzają z bliskimi i ze znajomymi.
nagrobki niewiele różnią się od chrześcijań
skich. Kamienie są szlifowane i ciosane, u góMariaGiedz

(atg)
·Kolu mnę PODRóżE
redaguje
Maria Giedz
tel. 31-20-27

W tym tygodniu na trójmiejskim rynku turystycznym pojawiło się kolejne biuro, tym razem norwesko-polskiego koncern u Sean Holiday. Będzie to być może konkurencyjna placówka w stosunku do innych wybrzeżowych biur podróży
Zdaniem pracowników Sean Holiday biuro zalicza sic,' do naJwi.,:kszych operatorów turystycznych w Polsce. Obecnie kontroluje '.'.O proc. 1ynku czartcrtm ych wakacji, a w zbliżającym się sezonie zimowym planuje przejąć 40 proc. polskich czaiterów. Obiecuje też zorganizować czarterowe loty z Gdańska do Tunezji, Maroka, Hiszpanii. Tajlandii. Ischl w Austrii
oraz na Wyspy Kanaryjskie. Biuro mieści się w Gdańsku przy Długim Targu 39/40.
PS. Na kolumnie „Podróic" b~'dzicmy

esień, to okres obfitujący w opady. Wybierając się na wycieczkę walto więc zaopatrzyć
się w pelerynę. Ich modeli i fasonów jest bardzo wiele. Jednak przy zakupie należy
zwracać uwagę na materia!, z którego peleryna została wykonana. Najczęściej jest to

mają wyryty półksiężyc
niżej werset z Koranu.

ry

(mig)
informować

o nowo powsla/ych biurach turystycznych, a także o kursach, spływach. rajdach i wszdki,·h llllCJillywuch twyslycznych. Prosimy więc organizato1·ów o przysyłanie nam informacji o tego typu imprezach.

obrą szosą szybko pokonuje się
długie dystansy. Należy jednak pamiętać, że

płaci się

w niektórych krajach
za autostrady przy wjeż

lub przy wyjeździe.
W Grecji jest Laledwie kilka auto,trad. I tak
np z Aten do Koryntu płacimy za samochód
isoho\l v 400 drachm ( I USD = 125- 140
drachm): z Koryntu do Patras 500 drachm i dalej do Tripoli - 700 drachm. Z Aten przez Afidre i lnotytę do Lamia - 900 drachm, a bezpośrednio 500 drachm. Z Lamia do Euzoni przez
Larissę i Kartaginę - 1200 drachm. W Grecji
w terenie zabudowanym wolno jechać z pręd
koscią 50 km/godz. po drogach zwykłych 90
1<..,n/ ~ odz. a po autostradach 120 km/godz

W Czechach podobnie jak w Szwajcari
wykupuje się za 400 koron (1 korona= 90
~roszy) winietę, ważną cały rok. Nakleja się,
Ją w prawym rogu przedniej szyby. Jeśli kt< ,Jś
porustaj:}C'V się po autostradzie lub droc' lze
~tyhkJegorud,U Pit: l\!Ul!C llliał takiej nah :pK1, z plac1 kart; w wysokości 5 tys. km on
cz1;skH:h l"I !lepki kupuje się na przcjścic.•ch
gr
h s, CJach b-:nzynowvch i w ur,,_
dach pocztowych . Należy pamiętać że ~l~zwo.lona prędkoś~ po zwykłych drog;ch \ vynos1 90 km/godz., po autostradzie 110
km/godz. Płatny jest przejazd przez most· na
rzece Morawa w miejscowości Uherske Hradis

(mig)

.
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!PolCardJ

JCB . . .

GDANSK-WRZESZC Z
ul ... Wyspiańskiego 9a
(naprzeciwko rynku)
tel./fax 41-04-22 i 47-23-18

Bell

ANG

ul. Hallera 132
(teren Polmozbytu)
t e l . 41-64-95

LS

dla dzieci od lat 7, młodzieży, dorosłych
•
•
•
•
•
•

Wszystkie poziomy nauki
Nauczanie komunikatywne
Kursy FCE, CAE i CPE
Kursy intensywne
Nauka rano i w soboty
Przygotowanie do klas
z wykładowym angielskim
• Szkolenia dla firm i instytucji

OFERUJEM Y za

gotówkę

• zestawy wypoczynkowe
z nwżliwością wyboru tkaniny
oraz wyniiarów na życzenie Klienta

W związku z robotami
drogowymi zalecane
drogi dojazdowe
do pawilonu Meblowego

i na RATY

"HEBAN"

• kuchnie + sprzęt AGD
• sypialnie

• meble segmentowe

ul.

BIAŁA

roboty

• oraz meble na zamówienie

Od tego roku nauka

9a

RYNEK

• meble biurowe

• niebie dziecinne

Wyspiańskiego

~
J.

KM-Gdańsk

=-v

drogowe,

___.

w grupach max. JO-osobowych!

Al. Grunwaldzka

''.Zajęcia

w ELS oceniam bardzo dobrze. Mile
zaskoczony bylem doskonałym nauczycielem,
który nie tylko liberalnymi metodami mobilizował
mnie do nauki, ale także potrafił na spotkaniach
stworzyć milą, wręcz rodzinną atmosferę".

Anonimowa wypowiedź słuchacza ELS

TYR OPIA N

THORKILD KRISTENSEN POLSKA SP. Z O.O.

Zakupimy grunty lub
obiekty budowlane.

- - -

Ju3l: od 7 5 • •, ... ~ +

7 ~ VAT

Jednocześnie poszukujemy partnerów do współpracy z
myślą o uruchomieniu centrów handlowych w obrębie
Trójmiasta.

Jesteśmy zainteresowani zakupem gruntów 5.000-8.000 m 2
lub budynków 2.000-4.000 m', z terenami do parkowania,
z przeznaczeniem pod centra handlowe.

Oferty pisemne prosimy kierować pod poniższym adresem:

Thorkild Kristensen Polska Sp. z o.o., 00--057 Warszawa,
pl. Dąbrowskiego 1
TelJFax: (0-22) 27 90 36, 27 49 83

I

R-2,40,'b I

•

Promo~yjna ,sprze az

,

•
~

e

I

Dary Kiemi i Pszczół"

11

Zapraszamy na wystawę-kiermasz
do Gdyni • Polanka Redłowska
Hotel Lazurowy ul.Ejsmonda 1

nawet

22-24 wrzesień 10.00-19.00
Degustacje i sprzedaż miodów naturalnych,
wyrobów pszczelarskich i sprzętu pszczelarskiego.
DUŻY WYBÓR:
•wiejskich specjałów
•nasion, cebulek, rozsad
•owoców, warzyw,
przetworów
•krzewów i drzewek
owocowych
•krzewów i roślin
ozdobnych
· sprzętu i narzędzi
ogrodniczych
Porady i konsultacje specjalistów np. wzakresie apiterapii,
pszczelarstwa, ogrodnictwa i sadownictwa.
Zespoły muzyczne. Artyści ludowi. Liczne niespodzianki.

GDAŃSK - ul. Chłopska 53 • ul. Wały Jagiellońskie
ELBLĄG
e>?AMY DO llASłY,CH BIUR OGŁOSZEN'
ZAPRAvU\
llf1

- pl.

Jagiellończyka
J!,ą dobę;

Zapasy na zimę oraz wszystko do
ogrodu kupisz wcenach producenta.

6

1

ORGANIZATORZY: Haczet, Urząd Miasta Gdyni, Radio ESKA Nord,
Wieczór Wybrzeża, Wojewódzki Związek Pszczelarzy

s.'~

~t.

"'Gda~;,,r,''tel.~ax 31-80·62, tel. 31-50-41 w. 169 w godz. 8. 00-18.oo,' ttI:46~5-68
Gdynia, tel.. ;0-08-32, 20-04-79 w godz:'
16.00;
tel. 51 ·54·55 w god°i:8.00-16:'oo; Elblqg, tel./fax 32-70-94, tel. 33·54·09 w
godz. 8.00-16.00; PmllZCZ Gdański, tel./fax 82-23-25 w godz. 8.00 • 16.00; Tcn,w; tel./fax 31·63·26 w godz. 8.00 • 16.00; Starogard Gd11ń1kl, tel.lfax 220-80 w godz. 8.00 • 16.00
A
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KOPIARKI

•pnedat
autoryzowany

NOWE I utlwAHE
AIITORIZOWANY SERWIS
DllfGINALNE MATERIAlf EKSPLOATACYJNE
REGENUIACJA CARTRIDGE • WKUDÓW

serwis
ODAHSK, UL. WAŁY J.ł,QłULOHUUI g4 (lip.)

GDAHSM, UL.

'WAŁY JAGIELLOHSKII

!l4 (11 p.)

1J' 461- 164, 461- ' "

'Ir 461 • 164, 461 • 619
ru.,,AX 313. 516

Ttl./FAX 313 • J16

UO· 917 CZYHNY

JIO • 917 CZYNNY CALI\ DOI~

CAtĄ

PRZYKŁADOWE

CENY:

KRET A co l)<lńm z Warszawy
hotel Apollonia Beach
klu.o de lu., z obtado~

** ** 1

od

599zł

1299zł

008~

Tl!N EZ.I A

TOWARZYSlWO EDUKACJI BANKOWEJ

tydz1m z WOJ'SZ&W)', od UJ< do 16.xll od 69971
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STUDIUM FINANSÓW
na specjalności
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Termostaty DANFOSS pasują do każ
dego rodzaju instalacji.

intensywny, roczny cyl I ks-tlalccnia

-$ praktyki .l2J\\00()WC
ł

DANFOSS to największa oszczędność
energii, a także precyzja, elegancja
i długowieczność.

styp,:ndia 11aukowc

+ dla najleps.zych pomoc w znale1ieniu pracy
f rekrnLBc,ja he, tg-.am1inó\\
Możliwość kontynuacji

Zamontowanie termostatu DANFOSS
to tylko kilkanaście minut.

wstępnych

nauki w Wyższej Szkole Bankowej

Szc:zególowe informacje i zapisy:

Skontaktuj się z instalatorem, który zapewni Ci fachowy montaż termostatu.

Termostaty grzejnikowe

11owoc,.;.~11y program nauc, ania

-+ doświaduona, profes1onalna kadra dydakty=a
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Sekretariat
Studium Finansów
ul. Podwalt· Staromieiskie 51 /52
80-8./5 Gdańsk

tel. (058) 380177, 380178, 380179
pon. - pt.: 9.00- 1700
snh. - nie dz.: I n. (J0-! 7. ()()

Wygrajcie!
Weekend w Kopenhadze
+ 99 cennych nagród.
W konkursie

weźmie

udział każdy,

kto kupi
termostaty Danfoss.

inauguracja roku akademickiego:
tryb wieczorowy i zaoczny 16.09.1995.
tryb dzienny 03.10.1995.

Foldery konkursowe
otrzymacie Państwo
w sklepach instalacyjnych.

wykonanie
robót tynkarskich.

Danfoss Sp. z o.o.
ul. Obozowa 20, 01-161 Warszawa
Tel. (2) 632 OO 75, 632 39 81,
632 43 84, Fax (2) 632 69 32

Oferty prosimy składać w siedzibie firmy
pod numerem telefonu: 81-21-00 lub 81-33-55.

Kupując pralkę
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ANGIELSKI NIEMIECKI

I

91,3% naszych studentów uważa, że:
• zajęcia lekcyjne sq ciekawe i zajmujqce ~
• nauczyciel poświęca/ wiele uwagi ich
indywidualnym potrzebom językowym 1
• v.yraźnle odczuwają postępy, które ·
uczynili uczqc się 110 naszych kursach

i

Wyniki ankiety przeprowadzonej w maju '95

KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO
• 1Opoziomów zaawansowania
• przygotowanie do egzaminów
Cambridge - PET, FCE, CAE, CPE

KURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO
z Ie ci

Tak!

iH t

10.00-19.00, SOB.: 10.00·14.00
GDAŃSK, Ul.DlUGI TARG 39/40, TEL: 0·58 311779, 314367
SOPOT, 8T"BALT·TUR", ULKOŚCIUSZKI 12, TEL: 0·51 516444

·SKARBOWOŚĆ

na rok akademicki 1995/96

d Cie-bie!
Termostaty firmy DANFOSS
znajdziecie Państwo w sklepach
instalacyjnych.

*
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s

• 5 poziomów zaawansowania
• przygotowanie do egzaminu
ZDaF
ZESPÓŁ LEKTORÓW BEST

Gdańsk· Wrzeszcz,

ul.Pestalozziego 11/13
tel.41-29-02 w.6 w godz. 14.00 ~ 18.00

H

Zawsze z Wami
t:o"7VCH BIUR OGŁOt:o7EŃ ,g Gdlbk. tal.lfax 31-lJ0-62, tal. 31-50-41 w. 189 w godz. 8. 00-18.00, fax 46-35-68 ca!ę dobę;
, tet. 20-C6-32, 20-04-79 w godz. 8. 00-16.00; Sopot, tel. 51-54-55 w godz. 8.00-16.00; Elbl.fg, tal.lfax 32-70-94, tal. 33.54-09
ZAPRASZAMY DO NA041'
041
w godz. 8.00-16.00; PruazczGdalfsld, tal.lfax 82-23-25 w godz. 8.00- 16.00; T ~ ta/./fax 31-63-26 w godz. 8.00 - 16.00; StarogardGdlltł6kl, tal.Jfax 220-80 w godz.
8.00 - 16.00
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Lora S af n, piosenkarka
,,Duszona wołowina"

Generalnie to gospodyni domowa
ze mnie taka sobie. Gdy chcę dobrze
zjeść, wybieram się np. do wietnamskiej restauracji w Warszawie na pierożki z ciasta ryżowego ze wspaniałym nadzieniem. Najbardziej lubię
kuchnię chińską i wietnamską. Z
kuchni rodzimej lubię gołąbki, pierogi ruskie, kopytka, barszczyk z
uszkami i tatar.
Do gotowania podchodzę użytko
wo, nie realizuję się w kuchni. Tylko
czasami przyrządzam coś specjalnie,
np. wołowinę. Szpikuję ją czosnkiem
i cebulą, nacieram solą i pieprzem;
tak przygotowane mięso duszę, dodaję ziele angielskie oraz liść lauroFot. Maciej Kostun
wy. Gdy zmięknie, dodaję pokrojone
kwaśne jabłka, jeszcze przez chwilę
duszę i mięso podaję z ryżem ugotowanym na sypko.
Surówkę przygotowuję np. z kapusty pekińskiej lub zwykłej
(zwykłą solę, aby skruszała), dodaję wiśnie konserwowe (zrobione przez moją mamę), a gdy wiśni brakuje, mogą być pomidory;
całość zalewam sosem z czosnku, oliwą, sokiem z cytryny, solę,
również dodaję koperek. Sałatka za każdym razem jest inna, ponieważ zawsze improwizuję.

(Ni.)
Wśród Czytelników, klóHJ

P. Poniewierski, 80-625
Gdaiisk, ul. Stryjewskiego 19
c/45. Podaję prawidłowe rozwiązanie zadania z dnia
1.09.95: l.Wd7 Kh6 2.Kf3 a2
3.Wd2 Gb2 4.Wh2 Kg7
5.Wb2 alH 6.Gc3 +/-

wterminie do 2
października nadeślq trafnie
odczytane z krzyżówki
hasło, rozlosowana zostanie
nagroda pienięina

Drużynowe

złotych

stu

mistrzostwa
Polski

Alfred Hauke
Kontrola diagramu: B: Ke5,
Wh5. p.: c6, f5, g6; C: Kf8,
Gel,p.: a2,c7, g7. Publikowane dzisiaj zadanie jest jedyną
zachowaną

POZIOMO: 1/ roślina wykorzystywana do wyrobu oleju, 4/ stolica
Bangladeszu, 9/ ferie, 13/ marny, nudny utwór pisany, 14/ ssak morski, IS/ łódź lub statek spo1towy, 16/ wynik nie ro„strzygnięty, 17/ łą
czy tchawicę z płucem, 19/ kraina w Hiszpanii znana z licznych zamków, 21/ używana do wyznaczania mielizn, 22/ wodzi kurczęta. 24/
instalowanie lub składanie maszyn, 28/ nieczytelna litera, bazgrol, 30/
młode, przysłowiowo uparte, zwierzę, 32/ pies za nią nie przepada,
34/ taniec towarzyski, 35/ gwałtowny silny deszcz, 36/ wsparcie, ratunek, 38/ nazwisko bociana Wojciecha, przyjaciela Koziołka Matołka,
40/ prostuje karoserie samochodowe, 41/ tratwa Inków, 43/ służy do
wyrobu tkanin, 44/ książęcy tytuł w krajach muzułmańskich. 45/ na
dachu, 46/ na wilki. na przestępców. 49/ operowy zazdrośnik, 50/
fragment utworu, a także toaleta, 52/ rosyjskie imię męskie, 54/ prz('d
drzwiami do mieslkania, 55/ kazalnica, 57/ brezentowa płachta, 59/
Jezioro rynnowe na Pojclierzu Wielkopolsko-Kujawskim , 61/ rodzaj
papieru wa1tościowego, 65/ słota, 67/ poziomy człon belkowania antycznego oparty na kolumnach, 70/ najstarszy z trzech wielkich tragików greckich, 74/ narzutka futrzana, 76/ poważanie, szacunek, 79/
miejscowość z portem lotniczym kolo Krakowa, 80/ sens np. słowa,
84/ miasto nad Rodanem, 85/ szajka, 87/ dzień tygodnia. 88/ roczniki,
91/ oszczepem, kulą, 93/ posiada gruntowną wiedzę w określonej
dziedzinie, 94/ magazyn zboża lub siana, 95/ przed wojną graniczyły z
Polską. 97/ dostarcza wosku, 99/ wynalazca dynamitu, 100/ obszar
wodny, I 02/ państwo europejskie leżące na półwyspie i wyspach,
103/ miejscowość, która stała się dzielnicą Warszawy, 105/ dostarcza
energii, 106/ smaczna kiełbaska. 108/ polski generał dowódca I dywizji pancernej wsławionej w Holandii, 109/ miejsce gdzie wg legendy
miał zginąć św. Stanisław, 113/ matka Perseusza, 116/ w hinduizmie
przewodnik duchowy, 118/ zawód prezydenta, 121/ w wyższej grupie
przedszkolaków, 122/ styl pływacki, 123/ leń, wałkoń, 124/ obchodzi
tego samego dnia imieniny, 125/ zgromadzenie wybierające papieża,
126/ niedawno odzyskała niepodległość, 127/ przekonanie bez dowodu, 128/ tytułowy bohater tragedii Szekspira.

PIONOWO: 1/ bruzda, wyżłobienie, 2/ twórcza inwencja, 3/ Pół
nocna lub Poludniowa nad Oceanem Atlantyckim w USA, 4/ przed
głównym wydaniem „Wiadomości" w TVP, 5/ mamka, 6/ krzewiciel
idei, 7/ pęknięcie i przesunięcie się warstw skalnych, 8/ milionowa
część metra, 9/ wilczyca. 1O/ np. narciarski, 1 l / zdobi choinkę, 12/
podium, scena, 18/ sklep bez lady, 20/ muł, 23/ awanturnik, wichrzyciel, 25/ odbitka obrazu olejnego, 26/ stara marka niemieckich samo- ,,.
chodów, 27/ połowica, 28/ strzeżone, morskie, 29/ hodowlana, górska, ·
stepowa, 31/ tumany śniegu lub pyłu, 33/ studzienny, a także ptak, 37/ ,defensywa, 39/ kurcz, drgawki, 42/ oddanie honorów wojskowych,
45/ stanowisko, miejsce pracy, 46/ torf, węgiel, drewno, 47I bliźni brat
Artemidy, 48/ gatunek drzew i krzewów kolczastych rosnących w
Ameryce, Azji i Australii, 51/ duże naczynie kuchenne, 53/ wieczorny, kamy, poległych, 56/ w mitologii semickiej bóg któremu składano
ofiary z ludzi. 58/ z kotem w elementarzu, 60/ lud, pospólstwo, 62/ gę
sty, stal)' las, 63/ szkorbut, 64/ ubezpieczenie ładunku, 66/ widoczne
w czystej wodzie, 67/ Saudyjska, 68/ wyspa na południe od Półwyspu
Indyjskiego, 69/ do miasta, przez bramę, 70/ krzew owocowy, 71/ do
młócenia zboża, 72/ miesiąc zimowy, 73/ kwiat na wysokiej łodydze,
75/ starożytne miasto w Górnym Egipcie nad Nilem, 77/ zgromadzenie biskupów, 78/ wzorowy pisarz, 81/ okucie na połączeniach krawę
dzi skrzyni, 82/ czteromieszkaniowy budynek w dawnych gospodar- ,
stwach, 83/ w kit1ie, w telewizorze, 86/ nakładka, pokrywka, 89/ wnę- :
ka, 90/ zbiór starych dokumentów, 92/ koncentracja przemysłu i ludności w miastach, 95/ materiał używany do modelowania, 96/ miasto
w Jemenie, 98/ ssak amerykański o bardzo cennym futrze, 101/ naj- :
wyższy tytuł w niektórych krajach muzułmańskich, 104/ duża monarchia, 105/ petycja, 107/ jadalna roślina okopowa, 110/ zakrywa otwór
kieszeni, 111/ świeci na głowie, 112/ dowódca janczarów, 114/ z miodu i orzechów, 115/ miasto w centralnej części Zagłębia Ruhry, 117/
umowa, porozumienie, 119/ gazowany napój z dodatkiem chininy,
120/ zostaje po amputacji części kończyny.
Czytelników prosimy o podanie hasła, które powstanie z liter ozna- ·*'
czonych cyframi w prawym dolnym rogu.

kompozycją

przedwojennego polskiego
kompozytora Alfreda Hauke.
Niestety, nie zachowało się
źródło, ale studium jest na tyle
ciekawe, że zdecydowałem si<;
je zamieścić. Na pierwszy rzut
oka białe mogą marzyć jedynie o remisie, a to z J.lwagi na
grożncgo pionka. Rozwiązanie
tego zadania jest żywą ilustracją zwycięstwa ducha nad materią i stanowiłoby powód do
dumy dla każdego kompozytora. Za znalezienie pięknego
rozwiązania - wygrana białych
- przyznajemy 5 pkt. Nagrody
za rozwiązanie zadania z dnia
l.09 .95 otrzymują: A. Talar
Gonty I. 82-550 Prabuty oraz

Jak już informowałem, w
Lubniewicach w woj. gorzowskim i w Nadolu nad Jeziorem
Żarnowieckim toczą się boje
w drużynowych mistrzostwach
Polski w szachach. W Lubniewicach, gdzie 12 zespołów
walczy o tytuł drużynowego
mistrza Polski, prowadzi naszpikowany gwiazdami zespól
warszawskiej Polonii, który po
zwycięstwie w „meczu prawdy" z ubiegłorocznym mistrzem - Stilonem Gorzów 4,5
: 1,5 zgromadził na swoim
koncie 22 pkt. Po 19 pkt. mają
BBTS Włókniarz Bielsko-Biała oraz Stilon Gorzów, ale tuż
za nimi z dorobkiem 18 ,5 pkt.
jest zespól Gedanii Gdańsk, co
należy uznać za sensację. Dalsza kolejność przedstawia się
następująco: PTSz Płock 18,0,
Hetman Wrocław i Maraton
Warszawa po 13,0, Ha1\cza
Suwałki 17 ,O Pocztowiec Poznań 12,5, Miedż Legnica
11,0, Górnik Zabrze l O,5,
Śląsk Świętochłowice 7 ,5.
Szlagierem dotychczasowych
rozgrywek był remis w warszawskich derbach Polonii z
Maratonem (występującym w

d=n

z=s

Gracz zaawansowany

wy drugi
impas karo.

korzystać

+ADI03
• AK987
+KW2
+A

Mistrz

Tymczasem mogę ogłosić kolejną propozycję te-

Krzyżówka

za stówę

Hasło: ,,ŻYJEMY W WIELKICH
CZASACH, LECZ CZASU CORAZ
MNIEJ". (Wiesław Brudziński)
Nagrodę wylosowała Elżbieta Szutenberg, Gdańsk, ul. Niezapominajek 20. Po
odbiór nagrody prosimy zgłosić sic; w Domu Prasy. Gdań,k, Targ Drzewny 3/7, pokój 207 (Il pic;:tro).

Cześć

dzieciaki!
Rebus

Rozwiązanie:

Maria Konopnicka
Nagrody wylosowali: Kamila Białas,
Gościcino, ul. Drzewiarza 4/B, Kuba Jungiewicz. Reda. ul. Brzozowa 48 i Natalia
Niemkiewicz, Gda11sk, ul. Tetmajera
la/14.

matyczną. Do 16 pażdziemika każdy może pochwalić

Jako nagrody wysyłamy dzieciom zabawki.
Czytelnicy, którzy w terminie do 2 paź
dziernika nadeślą prawidłowe rozwiązanie
dzisiejszych zadań pod adresem ,,Dziennika Bałtyckiego" - 80-886 Gdańsk, skrytka
pocztowa nr 419 - z dopiskiem „Krzyżów
ka za stówę" lub ,.Cześć dzieciaki!", wezmą udział w losowaniu nagród. Na kopercie lub kartce proszę podać datę ukazania się

krzyżówki!

w naszym kąciku własnym bałaganem domowym.
Sfotografujmy go efektownie, a może znajdzie sii; na
lamach ,.DB"?

się

Maciej Kostun
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G)

Obrońców Wybrzeża,
Głównego

Dworca
Gdańsk DT Sezam.

Pągowska.

20 bm. weszła do obiegu projektowana przez H. Chylińskiego

ho]

PKP;

a[KC®
SALON SPORTOWY

impas nic wyjdzie ma dodatkowe dojście do stołu waletem
pik, co umożliwi mu wykonanie wszystkich trzech impasów, niezależnie od tego, który
z obrońców ma trzy kiery.
Kompletne rozdanie pokazane jest na diagramie 2.

(bp)

+9862
• 652
+AD3
+WI06

N

+W7

E •DW!O

w

+ 865

s

+ D9432

4 kier, rozgrywa W, wist 6 kier

powiadomić,

27 bm. wejdą do obiegu 2
znaczki z wieloletniej serii „Plakat polski", rozpoczętej w r. 1992
emisją 4 znaczków. W r. 1993
ukazały się 2 znaczki o tej tematyce, w ub. roku również 2. Obecne
wydanie prezentuje na znaczku za
35 gr. plakat Jana Sawki propagujący spektakl grany w Teatrze
Sztuki pt. ,,Szalona lokomotywa",
a znaczek za 45 gr. to miniatura
plakatu Eugeniusza Get-Stankiewicza - ,,Wesele" Stanisława Wyspiańskiego, z inscenizacji w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi.
Znaczki, kopertę FDC i datownik
projektowała Krystyna Hoffmann-

fundują Salony
Sportowe K.C.: Gdynia, ul.

•43
ł 10974
+ 875

Pani Barbara Sierant z Gdyni spotkała w swoim
ogródku amorka. Oczywiście nie stało się to w ostatnich dniach, bo przy takiej pogodzie nawet amorek
by nie wytrzymał w takim stroju. Zdjęcie wykonane
przez panią Barbarę trafiło do Właściwego Badawczego Instytutu (WIB), jednak badania naukowe
przerwano ze względu na przerwę obiadową. O
wznowieniu dysertacji nie omieszkamy Czytelników

Nie \ylko
dla filatelistów

szych!
Nagrody

+ K54

dojściu

do
stołu kierem zagra na impas
pik, ale 7 pik. W
ten sposób jeśli
Po

CO ~ZIAŁO CO ~IAŁO

-RolWiqzanie 1adan. 1. 8 września:

Pruszcz Gdański, Stołem
Gniewino i Caissa - Hotel Marina Gdańsk jak na razie plasują się w czołówce tabeli. Co
prawda, to dopiero początek
turnieju (rozegrano 3 rundy),
ale ... pukajmy w nie heblowane drewno. Szczególnie cieszy
dokonała postawa beniaminka
rozrywek - Caissy, której przepowiadałem ciężką walkę o ligowy byt. Przyjemnie jest się
czasem przekonać, że nie ma
się racji. Za tydzień podam
pełne rezultaty obu lig, a narazie trzymajmy kciuki za na-

Po pierwszym nieudanym
impasie karo dojdzie do stołu
kierem i zagra waleta pik na
impas. W ten sposób ma te same szanse co poprzednik, ale
gdy N nie ma trzech kierów
ma szansę wyrzucić na pika z
się zaliczyć.
dziadka kara i karo
przebić. Lub pika
przebić i mając w
Ty
t c n
+W7
+ AD103
sp oE •DWJO
• AK987
s ó b
w
+ 865
+KW2
d o + 09432
+A
dat kowe
4 kier, rozgrywa W, wist 6 kier
w ejś cie

Gracz mało doświadczony
wykorzysta tylko dwa impasy
karowe, dochodząc do stołu
dwa razy atutami. Grając w
ten sposób ma 75 proc. szans
wygrania. Przegra tylko wtedy
N będzie miał w karach AD

•

starcie stanęła rekordowa liczba zespołów, bo aż 30 na 33
uprawnione. Wszystkie trzy
wybrzeżowe drużyny Jantar

W rozdaniu podanym na
diagramie (Brydż 74) rozgrywasz 4 kier, wist 6 kier. Ułóż
plan rozgrywki nie czytając
dalej, a następnie sprawdź do
jakiej kategorii graczy możesz

n a
stół '

J'-'.XII

rezerwowym składzie), a z ciekawszych rezultatów indywidualnych zwycięstwo weterana rozgrywek ligowych - mm
Stefana Witkowskiego z arcymistrzem rosyjskim - byłym
mistrzem ZSRR W. Cieszkowskim. Górą nasi! W Nadolu na

Polska
kartka pocztowa wydana z okazji
konferencji regionalnej MOP.
Komisja ds. filatelistyki mło
dzieżowej przy ZG PZF ogłosiła
temat i regulamin konkursu filatelistyc:.mcgo dla młodzieży szkól
podstawowych i ponadpodstawowych. Temat tegorocznego, 34.
maratonu filatelistycznego mło
dych brzmi: ,,Wzdłuż Karpat i Sudetów". W konkursie mogą wziąć
udział uczestnicy kół filatelistycznych w szkołach. Jak zwykle obowiązują 3 etapy. I - eliminacje w
kolach przewidziane do 31 L II
etap - półfinały w okręgach (do 30
marca) i wreszcie finał dla najlepszych z całego kraju w pierwszej
dekadzie czerwca. Celem konkursu jest pogłębianie wiedzy filatelistycznej, popularyzacja zbieractwa tematycznego, umiejętność
opracowywania zbiorów. Dojście
do finału to nie tylko splendor, ale
i wiele atrakcji, m.in. piękna wycieczka krajoznawcza, której koszty pokrywa ZG PZF. Warto
spróbować! Szczegółowe informacje w okręgach.
A oto jeszcze kilka datowników wrześniowych: 23 IX UP
Kielce - Zjazd absolwentów Liceum im. St. ŻCromskiego; 24 bm.
UP Grudziądz 1 - 60-lecie grudziądzkiej wystawy filatelistycznej, a w Toruniu - 25-lecie parafii
pw. św. Michała Archanioła Krajowa Wystawa Filatelistyczna,
30 bm. w Toruniu I - VllI Krajowy Zjazd Klubu św. Gabriel.

