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. Ai polowa potencialnych wyborców nie wie, czy ugrupowanie, na które zamler.1a gloso•

wać, występute w wyborach samod1lelnle, czy w koallcii, Jeśli ludzie, którzy lako tako
oswoili się iui I partiami, mie nauczą się składu nowych koalicii, to skreślanie przed urną
ltędzle pnypominać grę w h11tolotka.
est to jeden z wielu pouczających wniosków,
jakich dostarczy! sondaż wyborczy wykonany
na zlecenie ,.Dziennika Bałtyckiego" przez
Agencję Badań Społecznych i Rynkowych. Badania przeprowadzone w miniony weekend 31.071.08 wykonane zostały niezależnie w województwie
gdańskim (na próbie 814-osobowej) i w woj. elblą
skim (na próbie 603-osobowej).
Interesowało nas, czy i jakie różnice preferencji
wyborczych występują między rejonami o dominacji
wielkomiejskiej, a wiejsko-małomiasteczkowej. I rzeczywiście, występują. Na pytanie: Gdybym wziął
udział w nadchodzących wyborach parlamentarnych,
to głosował(a)bym na ... ? (wybierz jedno ugrupowanie), w województwie gdańskim zdecydowana więk
szość opowiedziała się ia Unią Demokratyczną (16
proc.), a w woj. elbląskim za Sojuszem Lewicy Demokratycznej (18 proc.). Jednak w obu województwach obydwa te ugrupowania przewodzą w stawce
preferencji wyborczych - w Elbląskiem wręcz przytła
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kasat rellakcll wlahlclel
1aanel na Wybr11iu firmy
Kablu, pan Jarosław Ula•
towskl, wynika, ie lshdeją
clwle róine firmy o tef samej I
■a1Wle1 Faltryka Kaltll Ka&lu sp. 1 o.o, w które l
9łlzlałowcaml są J. Ulatow•
ski I Jego 111ałionka oraz flr• '
ma Kablex Trade Ltd., której
Jedyny111 udziałowcem jesll
żona pana Ulatowskiego,

tykulcrn „Banki w tarapatach".
który ukazał się w ,,DB'' 19
lipca br. Artykuł ten. przypomnijmy, omawiał trudną sytuację, w jakiej znalazły się małe
banki z powodu błędnej polityki, m.in . udzielania zbyt wyso- .
kich kredytów i gwarancji,
a Kablex wymieniony został
jako przykład firmy, która z takich kredytów i gwarancji jednocześnie korzysta.
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Uwzględniając, iż 5-procentowy próg wyborczy
mają duże szanse przekroczyć PSL i Unia Pracy, dziś

zapowiada się, że parlament
o orientacji lewicowej.

zdominują
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Cykl wstnąsalących zdjęć fińskiego artysty fotografika Jukka
Male zatytułowany nMunclur ma cywilne ciało" oglądać moina
w Gdańskiej Galerii Fotografii pny ul. Grobla 13/5,

• na str.2

I

- Przygotowuję - powiedział Jukka Male - album fotograficzny na
temat życia we współczesnej Europie. Pomyślałem, że nie mogę ominąć Jugosławii. I tak walazlcm się w ogniu walki toczącej się bez.sensownie w tym pięknym kraju. Oko w oko zetknąkm się z bezgranicznym cierpieniem. Pojechałem <lo Nowego Szpitala w Zagrzebiu.
Stamtąd pochodzi większość z<ljęć. Pokazałem młodych ludzi. którzy
albo zostali okaleczeni fizycznie i psychicznie na cale życie, albo
w kilka dni po uwiecznieniu ich na kliszy, zmarli. Ta wy,tawa jest
moim protestem przeciwko tej potwornej wojnic , której przyglądamy
się przez okienko telewizora.
Prace składające się na wystawę, Jukka Male przekazał Polsce.
Chciałby , aby ekspozycję obejrLalo jak najwiQCej osób . Może któreś
z krajowych muzeów zdecydowałoby się przejąć zbiory na własntk.

...
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6 sierpnia ,piątek.' imieniny Sławy.Jakuba

Sporo chmur, trochę
deszc<,U ... Na Slmice nie
ma co dzisiaj liczyć!
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Medycyny wzloty
szpitalu w Oakland urodził się
chłopiec, u którego
matki 104 dni wcześniej
stwierdzono śmierć kliniczną .
Śmierć kliniczną, która nastą
piła w wyniku postrzelenia kobiety w głowę w czasie napadu
rabunkowego, stwierdzono
w 17 tygodniu ciąży. Od tego
czasu organizm kobiety funkcjonował dzięki systemowi
sztucznego podtrzymywania.

ZJohne~ Whitebergiem · uaesmikiem proiektu ,;t,f~~hattan'1 · .
,wdniu 50. rocznicy zrzucenia bomby atomowej na Hiros~mę

nhattan"?
- Był to

· rozmawia Roman Warszewski

najbardziej
zakonspirowany program badawczy armii amerykańskiej
z okresu II wojny światowej.
Jego celem było stworzenie
nowego rodzaju broni, który
mia! umożliwić szybkie zyskanie przewagi strategicznej
nad Niemcami w Europie
i nad Japonią na Pacyfiku. Jak
wiadomo, program ten został
zwieńczony sukcesem. \V jego wyniku powstały 4 bomby
atomowe, z których jedną wypróbowano na pustyniach Nevady, a trzy pozostałe zrzucono na Japonię.
- Trzy? Zwykle mówi się
o dwóch bombach - jednej
zrzuconej na Hiroszimę, drugiej - na Nagasaki. A ta tIZecia?
- Tak naprawdę na Nagasaki zrzucono 2 bomby. Chodziło o stworzenie wrażenia, że
na ewentualny kolejny trzeci
cel, spadną 3 bomby. Rachuby
te jednak wzięły w łeb, bo
jedna z bomb zrzuconych na
Nagasaki nie wybuchła. Z tego co mi wiadomo, Japończy
cy - chcąc jak najszybciej doprowadzić do atomowej równowagi - wspaniałomyślnie
niewybuch ten przekazali Rosjanom. W ten sposób 2 lata
naszych wytężonych prac
w pewnym sensie najnormalniej w świecie poszło na marne, a Rosjanie otrzymali przepiękny, skośnooki prezent.
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a stole operacyjnym
w szpitalu w Kolombo
zmarł pacJent, z którego klatki
piersiowej lekarze chcieli wydobyć lancet pozostaw iony
przez roztargnienie przez chirurga, który parę dni wcześniej
przeprowadzi! u tego samego
pacjenta operację na otwartym
sercu.
(PAP)

W Elblągu
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do projektu ,,Ma-

nhattan"?

Wiedział chyba, że taka miejscowość w ogóle istnieje ...
- I to głównie przesądziło

- Przez kilka lat na Uniwersytecie w Princeton bylem

o wyborze tego miejsca. Od
początku chodziło bowiem

włączony

C
[fu;

,

asystentem prof. Oppenheimera. W związku z tym, że
właśnie jemu powierzono kierownictwo naukowe tego projektu i ja pojechałem wraz
z nim do Los Alamos.

- Dziś Los Alamos wszystkim nieodmiennie kojarzy się
z pierwszą bombą atomową.
Wtedy jednak, w 1943 roku,
nikt spośród wybrańców, którzy zostali wyselekcjonowani
do udziału w tym przełomo
wym przedsięwzięciu, nie

o stworzenie supertajnego laboratorium z supertajnym zespołem, których istnienia nie
podejrzewa! dosłownie nikt ani w Ameryce, ani w pochło
niętej wojną Europie .
Los Alamos bvł o wtedv
niewielką osadą ·india11ską
w Nowym Meksyku na pustyni Mojave . W okresie gdy tam
przebywaliśmy, zamieszkiwało ją nic więcej ni ż 500 osób.
My jednak z ludnością tą nie
mieliśmy żadnego
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- Co taldego kryje się
pod pseudonimem ,,Ma-
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Zdaniem s7.efów gdyńskiej stacji
tym razem nie powinno dojść do zamknięcia nadajnika, bowiem Tele
Banlziel szczegółowe wy• Top
- jak twierdzą - działa na zapośnienia
trzebowanie spolecme.
Wyja.~nienia te p. Ulatowski
Szefowie stacji mają również
przekazał nam w związku z ar•
nadzieję, ż.e uda się uzyskać koncesje
na legalne działania. co motywują
możliwością działania w woj. gdańskun aż 7 kanałów. Wszystko z.ależy
teraz od decyzji Krajowej Rady, która
l
.,
godzinie 3 .18 zatrz:l małyisię wczoraJ zegl'ry na1;zych . w paź.dziemiku hr. ma zamiar przypierws7.e pozwolenia.
omputemw, W środkjl nocy . grum i. (ciemnegol) nieba dzielać
Nadzieje kierownictwa stacji wy. ięgnąt budynku redakcji, oglUt,zając nielieznych o te-j
nikają n:iwilież z niezbędnego warunporze pracowników; Nasz, scfi.idny prtecież. gmach zatrząsł si · ku do uruchomienia tego typu działal
ności, a jakim są spore nakfady finanw posadach, a wsrelka redakcy!ir.a elektronika wprost powariowała;
sowe. W Tele Topie zainwestowano
Dłu~ jcazcze w ciągu dnia nie imogła dojść do ~iebie, odcinając na
już w spr7,ęt sporo grosza. Nowi na
od agencyjnych irooeł infonn:!(CJi, A jednak! Raz jes?,cz;e okazało
tym 1ynku, którq także złożą wniosie, że lllk naprawdę najważniej' zy jest człowiek My - Tiie dali~m, . ski o koncesje będą musieli zaczynać
się żywiołowi. Dziś ,J)ff' jak \\'Ykle jest z Wami!
· ·
od zera.
(adun)
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Co d.zialo się na dziedzińcu
zamku w Golubiu-Dobrzyniu
opowiadamy w fotoreportaiu
w,~ ~~~]UJ@ [µ)~Jf9~o
Warto zobaczyć.
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W sobotę 14 bm.

J

uż od godz. l 5 w przyszłą sobotę zapraszamy mieszkańców Kwidzyna,

a

także

udziału w wiei
Bałtyckie
nadzieję, udanego

turystów do

kim festynie „Dziennika

go". Miejscem, mamy
spotkania będzie plac Teatralny, :ze swą
uroczą scenerią, jakby wymarzoną dh tego typu imprez.
Za,)fcrujemy Państwu me tylko koncerty znanych zespołów muzycznych. prowadzone przez wybitnych tuzów estrady Stefana Friedmanna. Krzys1tofa Jaroszyń
skiego i Ryszarda Rynkowskiego, ale także liczne konkursy z setkami nagród, po
które chętnie sięgną zarówno dzieci jak

dorosli. Będzie sprawdzian z wiedzy
o swym regionie, konkurs dotyczący naszej gazety, wielki plener rysunkowy, pokazy mody i makijażu, wybory najpięk
niejszej kwidzynianki, a także niespodzianka, którą. możemy już zasygnalizo-

1

~

idzyn

wać. Otóz nast komputerowcy tudzież
dziennikarze zademonstrują swym Czytel nikom jak się robi nowoczesn.1 gazetę,
którą wydamy na miejscu! Każdy będzie
mógł sprawdzić swych dziennikarskich

~ Wesel się

~

Solidarność

Z: powstaniem Solidamość
Chase D,T, Bank 5,A. łączono
~ na Wylarzeiu duie nadzieje.
Chodziło nie tylko o nazwę,
ale pnecle wszystkim o - za•
II Do Elbląga zawitało we- Ii I powiadane na uroczystym
sole miasteczko. Na placu ~ otwarciu SCB w marcu ub. r. za Teatrem Dramatycznym ~ zastosowanie w praktyce za•
~ wyrosły pawilony. Otoczeni ; , 1hodnich technologii I stylu
przez tłum ciekawskich pra- ~ pracy. Jednak obecnie, jak
cownicy dwoili się i troili ~ zresztą wiele nowych banków
zestawiając kolejne kon- , I powstałych po 1990 r., SCB
strukcje. Wreszcie ruszyły r przeiywa kłopoty. Czy nowy,
karuzele, otwarte zostały~ powołany w połowie lipca br.,
gabinety śmiechu, stoiska
zam,d banku wyprowadzi in•
itp. Na tych elblążan, któ- j
stytucfę na spokolne wody?
rzy pojawią się w wesołym ~

I

11 nDziennikiem"! 11
II

I

miasteczku, czeka wiele
atrakcji.

I

Po odejściu, kierujących dotychczas SCB, Jacka Merkela
(poświęcił się działalności politycznej) i Krzysztofa Szymań
skiego (przeszedł do Banku
Gdańskiego S .A.) Rada Banku

~

Również ,,Dziennik Bał- ~
przygotował i
tycki"
w związku z tym ofertę dla
swoich Czytelników. N a ~
czterdziestu pierwszych
Czytelników, którzy poja- ~
wią się w piątek, wraz z egzemplarzem „DB" w re-~
dakcji, czekają bezpłatne
bilety wstępu do wesołego
~
miasteczka...

i
i

powołała

i
~

sw m
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•Polski nie da się zrefor111owac
z centrum, trzeba to robić tu, na pro•
wincjl • powiedział podczas konferencji
prasowej Grzegorz Grzelak • kandydat
do Senatu z Usty Katollcklego Komile•
tu Wyborczego „Ojczyzna". • Uwa•
iam, ie naleiy w parlamencie stworzyi
lobby gdańskie, w skład którego wej■
dq przedstawiciele róinych ugrupowań,
I o to będę międr;y Innymi zabiegał,
Ieśli zostanę senatorem.
Katolicki Komitet Wyborczy „Ojczyzna", w skład którego wchodzi Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, Partia Konserwatywna. Stronnictwo Ludowo-Chrześcijańskie, Partia Chrześcijańskich Demokratów i Federacja Polskiej Przedsiębior-

Dokończenie ze str. I
Stosunkowo małym poparciem cieszy się jak dotąd prezydencki BBWR (8 proc.
w Gdańskiem i zaledwie 5
proc. w Elbląskiem). Nie najgorzej natomiast, mimo powszechnej krytyki polityki prywatyzacyjnej min. Lewandowskiego, wyglądają notowania
liberałów, na których w Gdań
skiem i,amierza glosować aż 9
proc., a w Elbląskiem 4 proc.
Pewną pozycję w parlamencie

W

Mariusza Karpińskiego

na stanowisko wiceprezesa (aktualnie pełni on obowiązki prezesa). Członkiniami zarządu zostały: Mirosława Szak\m (kierow
niczka biura prawnego) i Barbara
Z.arębska (dyrektor naczelny pionu kredytowego). W składzie 8osobowej Rady Banku nie zaszły

.,
IWIC

ędzie się

~~,,,~~~

W Elblągu

sil, jego notatki, reportaze, refleksje wy
drukujemy natychmiast
Festyn „DB" jest całkowicie bezpłatny
natomiast wszelkie dochody z licznych
przygotowywanych licytacji a także ze
sprzedaży specjalnego wydania naszej ga-

zety przeznaczamy na potrzeby mJeJsco
wego szpitala.

Do zobaczenia 14 sierpnia!

•

Chase

żadne zmiany; na jej czele stoi
dyrektor Funduszu Gospodarczego NSZZ „Solidarność". Jerzy
Kobyliński. Należy jednak liczyć
się z cxlcjściem Wojciecha Arkuszewskiego, b. przewodniczące
go Funduszu Gospodarczego
,.S", którego kontakt ze związ
kiem ostatnio osłabi (we wrze-

czym ,,S" a grupą inwestorów
z USA skupionych wokół Davida Chase'a. Najbardziej pożąda
ny byłby kapitał 105 mld zł, bo
ex! takiej kwoty NBP uzależnia
wydanie bankom licencji dewizowej.
Prawie 30 proc . caleJ akcji
kredytowej SCB (ok. 45 mld zł)
stanowią zie kredyty, trudne lub
niemożliwe do ściągnięcia od

Co dalei?
śniowych

wyborach do Sejmu
z listy Unii
Demokratycznej). Jego miejsce
w radzie zajmie zapewne były
prezes, J. Merkel.
Rozwinięcie działalności na
szerszą skalę uniemożliwia SCB
stosunkowo mały kapitał (56,718
mld zł), który plasuje instytucję
poza pierwszą „50" polskich
banków. Nie zmienia się on od
dwóch lat, a więc w rzeczywistości maleje z powodu inflacji.
Trwają rozmowy re stroną amerykańską na temat dokapitalizowania banku , co jednak wymagałoby renegocjacji umowy pomiędzy Funduszem Gospodar-

będzie kandydował

niev.'YPłacalnych względnie nieuczciwych dłużników. Jak podkreśla M. Karpiński niemal w całości stanowią one balast 1992 r
W pierwszej połowie br. tylko jeden kredyt (na sumę 150 mln zł)
znajduje się w tzw. sytuacji nieregularnej. Czym władze banku
tłumaczą

dużą skalę

„nietrafionych" pożyczek? Obok ogólnie trudnej sytuacji na rynku faktem, iż uproszczone procedury
ameryka11skie przy analizie
wniosków kredytowych zupełnie
nie sprawdziły się w polskich
warunkach. Stąd 1992 r. przyniósł SCB stratę fiansową w wysokości 181 mln zł.
tak

„Modrzewinanbliiei
Nie słabną zabiegi o pozyskanie dla

Wspooncertem
mnień rozpocznie się
26 sierpnia w sopoc• iej Operze Leśnej
XXX Międzynarodowy Sopot
Festiwal' 93. Ten jubileuszowy
program na wesoło przygotowywany jest według scenariusza Lucjana Kydryńskiego i Jerzego Gruzy, który go także
wyreżyserował. Artyści, którzy
zdobyli sobie popularność
w ciągu ostatnich kilku lat,
prezentować będą przeboje minionych sopockich festiwali
Tego wieczoru usłyszymy
dwanaście piosenek, a wśród
nich „Orkiestry dęte", śpiewa
ne niegdyś przez Halinę Kunicką, które wykona No Li!
mits; Ewa Błaszczyk zaśpiewa
piosenkę Concity Bautisty „Sera el amore"; ,,Merci, merei",
wykonywaną przez Udo Jurgensa, interpretować będzie

terenów poligonu wojskowego
„Modrzewina.., gdzie w przyszłości
miałyby stanąć domy mieszkalne. Ministerstw() Obrony Narodowej gotowe jest
zzarąlzania tym terenem zrezygnować
Elbląga

o ile spełnione zostaną warunki zawarte
w jXJIOZW!lieniu pomiędzy gamiz.onem
a Zarz.ądem Miasta. Naromiast minister
rolnictwa zgod7JI się pnekazać wojsku

zamiennie inne tereny - 377 ha ziemi
w gminie Płoskinia i 51 ha w gminie
Milejewo. A zatem. do ,,Modrzewiny"
wciąż bliżej, a droga wiezie jeszcze
pnez różnorakie procedwy fonnalnopr.iwne.
Na koniec I 993 r. bank zgcxlnie z rozporządzeniem NBP
- będzie musiał utworzyć rezerwy na złe kredyty na kwotę 20
mld zł, wyliczoną w oparciu
o dotychczasowe trendy (cxlpisy
na sumę 14 mld zł już zostały
dokonane). Ponieważ założenia
przewidują osiągnięcie kilkumiliardowego zysku w br. ,.zarobek" w tym roku powinien dosyć
wyraźnie przekroczyć 20 mld zł.
Wiele zależeć będzie ex! skuteczności windykacji należności, powstałych z tytułu złych kredytów.
Kilka tygodni temu do 1'.'BP
przesiano program działań zmierzających do poprawy sytuacji
banku. Zapowiedziano w nim
zwiększenie skuteczności akcji
kredytowej, dzięki rozwijaniu:
kredytów komercyjnych dla
podmiotów gospodarczych (obniżono podstawową stopę procentową do 41 proc., zreorganizowano departament kredytowy), kredytów samochodowych
(są najlepiej spłacane, tylko
w kilku przypadkach na ponad
700 pojawiły się kłopoty, a obawy o załamanie się rynku po
wprowadzeniu V AT nie sprawdziły się) oraz kredytów dla ludności na sprzedaż ratalną.

(s)

OT

wydaje się mieć KPN, który
w obu województwach ma wystarczającą grupę zwolenników. Tuż za (w Gdańskiem)
i tuż przed (w Elbląskiem), 5proc. progiem lokuje się „Solidarność", której szanse wejścia
do parlamentu są jeszcze dziś
niepewne.
Zupełnie kiepsko natomiast
wyglądają szanse prawicy.
Żadne z ugrupowań w tej
orientacji samodzielnie nie ma
dziś większych szans na prze-

Trzydzie~sty raz

• .Słowik
Konkurs Grand Prix rozgrywać się będzie 27 sierpnia.
Udział w konkursie potwierdziło 17 wykona-.yców. Każdy

z nich wykona po jednej piosence. Artyści zgłoszeni zostali
do udziału w konkursie przez
wytwórnie płytowe, agencje
fonograficzne, stacje radiowe
i telewizyjne.

Jarocin, miasto, które od

tek coraz to Hwe brygady
punk6w, metali I Innych 1ub■
kultur zalewafq miasto. Pa•
nufe tu niezwykła atmo1fe•
ra. Do p6inych godzin noc•
nych ullce tętnlq łyciem. Ml•
mo obowlqs:ulqcef prohlblcfl
(od wtorkuł częśi 111anlacs
I tak wprawia się w sian nlr•
wany, względnie błoglel
nieświadomości.

Nocna próba nagłośnienia
i oświetlenia zgromadziła setki

p. O!SU\lls.k.1

w amfiteatrze rozpoczął się
konkurs. Przez cale popołudnie
i wieczór (kiedy pisaliśmy tę
korespondencję) na dużej scenie wodzili rej dwaj gdańscy
megarajfurzy, Jarek Janiszewski i Paweł „Konik" Konnak,
którzy trzymają moc no w ryzach cały ten show. Pociły się
takie kapele jak: Piersi, Brygada Kryzys, Proletaryat. Teraz
jednak wśród milutkich okrzyków punków do wyjścia na
scenę szykuje się zespól Ga
Ga. Przedtem od 16.00 trwały
przesłuchania konkursowe.
Ciekawe, 15-minutowe sety
zagrały: Lawina Cox, Niewiara, nasz Ghost, Gateway, Alastor, Paraphrenia.
To tyle na dzisiaj. Bum ,
bum, bum spadamy.

Adam Kalduński
Jan Terleeki

prawdo11odobnie Leonard Ostaszewski biznesm!n czyli jak to się niegdyś mówiło
rzemieślnik, oraz poseł poprzedniej kadencji doktcrr Feliks Pieczka -geolog. Czwarte
miejcse •)trzymał także były poseł, członek
Partii Konserwatywnej - Lech Mażewski .
Stronnie two Ludowo-Chrześcijańskie wystawia m. in. Mieczysława Mejera, który
gospodaruje na 500 hektarach, a Federacja
Polskiej Przedsiębiorczości - Jerzego BuListę kandydatów do Sejmu Katolickiego Komitetu Wyborczego ,,Ojczyzna" dnika, burmistrza Wejherowa.
- Ok.u:ało się, że różnice między naszyotwiera Aleksander Hall. który -jak powieugrupowaniami są w istocie niewielkie
mi
swdziano - zrezygnował z umieszczenia
go nazwiska na liście krajowej. Następne - zakońc.:ył Alojzy Szablewski, który nie
dwa miejsca otrzymało ZChi~. ale nie jest zgodził się kandydować po raz wtóry.
jeszcze pewne, kto je zajmie, będzie to
Barbara Szczepu/a

nia o chrześcijańskim rodowodzie powinny się połączyć.
KKW „Ojczyzna" występuje z programem sprawnego i demokratycznego pań
stwa, programem rozwoju gospodarki rynkowej i poszanowania chrześcijańskich
i patriotycznych wartości.
Czego Polsce potrzeba? - pytają autorzy
programu.
Potrzeba między innymi: ładu moralnego, prawdy w życiu publicznym. skurecz-

przeciwdziałania

patologiom spopolityki zagranicznej opartej na
zasadach interesu narodowego i państwo
wego, silnej armii, niezawisłych sądów,
silnego samorządu gminnego i powiatowego. Potrzeba w służbie publicznej ludzi
o czystych rękach i przezroczystych życio
rysach. Potrzeba nowej konstytucji. A także systemu podatkowego sprzyjającego
wzrostowi gospodarczemu i tworzeniu nowych miejsc pracy, ulg inwestycyjnych,

nego

łecznym,

kredytów i zmniejszenia
podatku dochodowego. Potrzebna jest
uczciwa prywatyzacja dająca szansę wszystkim Polakom oraz reprywatyzacja.
Polsce potrzeba szkoły uczącej patriotyzmu i odpowiedzialności, szanującej wartości chrześcijańskie, szeroko dostępnego
szkolnictwa niepaństwowego. tanich kredytót mieszkaniowych.

\Gdyńska ro19nffta o wlad1ę

dziś

odpowiada: me wiem ( l l
proc. w Gdańskiem i 17 proc.
w Elbląskiem). Po drugie, niewiele ponad polowa ankietowanych (52 proc . w Gdań
skiem i 53 proc. w Elbląskiem)
jest już ostatecznie zdecydowana co do swych preferencji.
Pozostali, choć mówią: glosowałbym na ... , dodają: ale jeszcze się zastanawiam.
O innych ciekawych, a nawet zaskakujących wnioskach
z przeprowadzonych na zlecenie „DB" badań Agenci BSR
napiszemy w najbliższych numerach.

Jan Jakubowski

I.

Lackorzyński

I
I

czyli sługą publicznym, wydal
oświadczenie, iż nie zamierza
w związku z tym prowadzić

•
• zamierza
nie

aktywnej kampanii wyborczej.

Prokurator wojewódzki
w Gdańsku, Leszek Lackorzyński, który kandyduje do
Senatu z listy „Solidarności",
a zarazem w myśl stanowiska
pani premier Suchockiej jest
urzędnikiem wojewódzkim

rodziny i przyjaciół, do wyborców będzie kierował indywidualne listy i ma nadzieję spotykać się z potencjalnymi zwolennikami i przeciwnikami.

Lackorzyński opracował
swoją ulotkę, którą zamierza
rozpowszechniać przy pomocy

I p sta • liberalny przedmiot poiqdania

l

KK.

j

to nieprawdopodobnie, ale liberalowie wrócili z wielkiego
wiata do zaścianka. Podczas konferencji prasowej, która odbyła się
na świeżym powietrzu wdekoracjach Jarmarku Dominika,iskiego i na
le mapy Polski ułożonej z kapusty, marchewki, ogórków ijabłek, pani
Maria Kowalewska-Koska • burmistrz Kartuz i pan Arkadiusz Skłucki - wiceprezydent Gdańska oboje z KLD, nie mówili ani sfowa o integra<ji europejskiej,
Później pani Kowalewska-Koska mówiła jakim nieszc;.ęśClem są meszczelne
a wręcz pr;:eciwnie - rzucili has/o: kupuj polskie produkty. l,ebrani wokół ludzie granice, które koniecznie trzeba uszc::.elnić oraz fatalny system bankowy, który
zaqli się upewniać czy nie są na konferencji ZChN lub by/ej 'Solidarności" Pra- należy vnienić.
Spyta/am nietaktownie, kto rządzi/ do tej pory i dlaczego tego nie zrobi/.
cy, bo jak dotąd te właśnie ugrupowania proponowały coś podobnego, narażając
Dowiedziałam się od pani burmistrz Kartuz, że rządj/ Sejm, a obecnie nikt nie
się na kpiny fa·iatowców.
- Przede wqstkim musimy pokonać pewną barierę psychologic~ną • mówi/a rządzi, bo Sejm wstał rozwiąwny.
• A co robi/ rząd?
pani Kowalewska-Koska • i przestać zachwycać się bezkrytycznie towarami za. Wykon,waf polecenia Sejmu• odparła kandydatka do parlamentu.
granicznymi. Uwier::.my, ż.e nasze są róll'nie dobre. l,e są ;:Jlllkomite. Kup ująć polPan Skłucki pospieszy/ koleżance z pomocą.
skie jabłka, kremy, proszki, zwiększamy ilo.ić miejsc pracy w kraju, likwidujemy
- Za to co działo się w kraju odpowied„ialne są wszystkie partie, które·miafy
beyobocie. Azatem proponujemy aktyw114 politykę proeksportową oraz. promocję
swoich przedstawicieli w Sejmie. Odpowiedzialne jest tab PC i RdR - spojrzał
polskich towarów i usług za granicą.
na mnie tak,jakby uważa/ mnie za tajną wspólpracownidę obu tych ugrupowań.
Arkadiusz Skłucki doda/, że cwiększenie eksportu tylko o dwa procent oznac~a -Ale nie wracajmy do przedości. Patrzmy wpr:ys::.lość • zak01iczyl. -Proponuje220 tysięcy nowych miejsc pracy.
my milion nowych miejsc pracy.
- Dorobiliście się i teraz nas sprzedajecie - krzyknę/a ni z gruszki ni z pietru- Najpierll', k...., spowodowali tr;:ymilionowe bez.robocie, a teraz s~ukajq miszki pani w białej bluzce, na co pani Kowalell'ska-Koska odpowied::.ia/a spokoj- lilw.1 nowych miejsc pracy• kr:yknąl niekulturalnie jakiś pan
nie, że ona Hale się nie dorobi/a, ale też nie ma ca zfe tym, którzy się dorobili
Zaqto ro:nosić ciastka i owoce.
uczciwie, bo oni teraz twor::.ą nowe miejsca pracy.
-Darmo dają, darmo dają · ellfu-:ja;:,mmra/a się starsJ1 pani tholl'ając do torInna pani chciafa wied::.ieć, czy nie strujemy się polską kapustą i marchewki/, by pacz.kę makaronu i ogórki.
bo gd::.ieś czytała, ~e polskie warzywa są niez.droll'e.
Barbara Szczepula
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i Telewizyjnych Programów
Muzycznych „Yach Film Festiwal" za najlepszy wideoclip
dla producenta wideoclipu.
W czasie trwania festiwalu
na sopockim molu odbywać się
będą imprezy towarzyszące :
Targi Producentów i Nadawców Telewizyjnych, Festiwal
Wideoclipów i Telewizyjnycr
Muzycznyd
Programów
„Yach Film Festiwal" oraz So
' pot Classic.

ludzi, także z miasta . Moc kolumn ustawionych na dużej
scenie to tylko 44 OOO watów,
a wszystkich świateł 360 OOO
watów.
W Jarocinie zjawiło się ponad 200 dziennikarzy i fotore- '
porterów, których zakwaterowanie sprawiło organizatorom
niemały problem. Zostali oni, tak jak wszyscy uczestnicy tej
imprel',}, zaobrączkowani, ni- 1
czym J:"taszki, przez bardzo I
godną panią w Jarocińskim
I
Ośrodku Kultury.
W czwartek od rana na dużej scenie odbywały się próby
kapel, oglądane przez sporą
rzeszę fanów, a o godzinie IO

się
Mekkq polskiego rock'n'rol■
la. Przez calq łrodę I uwar■

14 lat w sierpniu staje

Po sce po rzeb

kroczenie progu wyborczego.
Tak jest w obu województwach. Jeśli dodać do tego, iż
dla polowy potencjalnych wyborców zawierane dziś koalicje
są zupełnie nieczytelne, to wyłania się ogrom zadań w kampanii wyborczej, jaki czeka te
ugrupowania, by wejść do parlamentu. Zapowiada się jednak, iż jeśli nawet wejdą, nie
odegrają w nim znaczącej roli.
Do wyborów jeszcze półtora
miesiąca . Prawdziwa kampania, choć w tym roku krótka,
dopiero przed nami i wiele jeszcze może się zmienić. Po
pierwsze. nie wiadomo, na kogo odda swe glosy grupa, która

gląda

wyniki i wręczone zostaną nagrody dla uczestników Konkursu o Grand Prix, a także nagrody Festiwalu Wideoclipów

Dzień pierwszy

I

odbędzie

się 28 sierpnia. Tego wieczoru
uroczyście ogłoszone zostaną

dostępnych

- powstał niedawno, a było to wydarzenie spektakularne, gdyż - przypomnijmy - przedstawiciele tych ugrupowań
porozumieli się w domu arcybiskupa
gdańskiego Tadeusza Gocłowskiego. Tak
więc powstała koalicja prawicowa, skromna na razie - co podkreślił Alojzy Szablewski, szef komitetu wyborczego - ale jest to
dopiero pierwszy krok we właściwym kierunku, w przyszłości będziemy myśleli
o następnych, gdyż wszys1kie ugrupowa-

czości

Koncert Galowy

Bajor, Tamerlane za„Zawsze niech będzie
Tamary Minsarowej.
Gwiazdą Koncertu Wspomnień będzie zespól Boney M.
Program poprowadzą: Bogumiła Wander, Jerzy Gruza
i Lucjan Kydryński.
śpiewa
słońce"

Jarocin

,,Oiczyzna"

g

Michał

26 • 28 sierpnia

Kantory

„Banki w tarapaNotowania wczorajsze, godz. 15
tach" autorstwa Jana Krefta,
(kupno/sprzedaż):
,.MAX'' (Gdańsk, ul. Jagielloń
opublikowany 16 lipca 1993
ska 10): USD - 18 100/18 200; DM roku w „Dzienniku Bałtyc
- IO 450/10 500; korona szw. 2210/2260: frank fr. - 3000/3050: kim", w części dotyczącej mogulden hol. - 9250/9350; funt bryt. - jej firmy wymaga sprostowa26 700/27 OOO; szyling austr. - nia. Po pierwsze. gwarancja,
1460/1500: lir w!. - 10,90/11.40;
jakiej udzielił mojej firmie
„XAMAX" (Gdańsk. ul. Długa
Bank Spółdzielczy w Kolbu81/83, Piwna 67/68 i Wały Jagieldach pod kredyt w PKO BP,
lońskie 8): USD - 18 l 50/18 200;
DM - 10 420/10 460: korona szw. - wygasła, ponieważ kredyt
2230/2270; frank fr. - 3050/3100: w PKO BP spłaciłem. Po drugulden hol. - 9250/9300: funt bryt. - gie. Kablcx ma w BS w Kolbu26 900/27 OOO: lif tt''I. - dach kredyt w wysokości 3
1uo111.60.
mld złotych, ale kredyt ten nie
jest przeterminowany, a jego
spłata przebiega zgodnie
z umową kredytową. a nawet
W poniedziałkowym wydaniu ją wyprzedza. Wreszcie firma
Kablex Trade Ltd., której aktu„DB" w relacji z Garden Party
,.Wieczoru Wybrzeża" pisaliśmy m. alnie jedynym udziałowcem
in. o prezenlowanych w trakcie im- jest moja żona, nie powstała
prezy kolekcjach mody. Jak się jed- z fabryki kabli Kablex sp.
nak okazuje. autorstwo strojów wi- z o.o. Kablex Ltd. to przedsię
docznych na zamieszczonym zdję biorstwo, które wraz z żoną zaciu przypisaliśmy niewłaściwej fir- łożyliśmy na potrzeby obsługi
mie. Jak nas poinformował pan An- wymiany handlowej z byłym
toni Bilons - kreacje są dziełem ZSRR i z państwami, które powstały po jego rozpadzie. SpółMagdaleny Walewskiej.

m,

Dla ścisłości

I

kontra

BBWR
wyraz nieprzyjaznemu stosunkowi do Belwederu i prezydenta Wałęsy. Trzciński stwierdził
też, że Duszewski był pełno
mocnikiem wydawcy pisma
pornograficznego.
Trzciński nie potrafi! - i co
więcej nie starał się nawet - potwierdzić prawdziwości podanych „Kurierowi Gdyńskiemu"
informacji.
- Będę nadal działał na rzecz
BBWR, chociaż przez niektóre
osoby jestem tam niemile widziany. Po tym wszystkim nie
zamierzam jednak już starać
się o wejście na listę kandydatów do Sejmu - powiedział po
rozprawie Duszewski.
Władysław Trzciński nie
miał pewności, czy skorzysta
z przysługującego mu przez 24
godziny prawa do zażalenia
wyroku przed Sądem Apelacyjnym.

Jarosław

Duszewski jest
BBWR
w województwie gdańskim.
Jest także wydawcą „Gazety
Gdyńskiej", która pod koniec
lipca opublikowała skład biura
wyborczego Bloku. Na liście
tej znalazł się m.in. Jarosław
Duszewski. Kilka dni później
konkurencyjny „Kurier Gdyń
ski" wydrukował na czołówce
artykuł pt. ,.Fałszywy Komitet" . Z zamieszczonych w nim
wypowiedzi szefa gdyńskiego
biura BBWR, Władysława
Trzci11skiego, wynikało, że
skład podany przez „Gazetę
Gdyńską" jest fałszywym kom i tetem BBWR. a „Gazeta
Gdyńska" łącznie ze swoim
wydawcą wielokrotnie dawała
współzałożycielem

Po nasiych publikaciach: ułanki wtarapatach"
Artykuł

BBWR

Jeden z llderów gdy6skle■
go IIWR, Włady■ław Trzclii■
1kl, 1pro1towai ■a w prasie
11leprawdzlwe lnfor■ acfe,
kNre podał na h•ał l11nego
członka BBWR, Jaro ■ława
Duszew1klego • zadecyclo■
wal wczoraj Sqd Wojewódz■
lc:I w Gdańsku. Dodatkowo
Trzclń1kl zobowlr-zany zo1tał
de przeprHln i wpłaty po
1O 111111 llotych na konta Do■
111u Dziecka oraz Doau Ren•
ci1ty w Gdyni. Był to pierw■
szy na Wylarzeiu przypadek
ro1patrze11la sprawy o po•
■6wlenle wyborcze w 24•
goclzlnny111 trybie, przewl•
dzianym przez erdynacl t •

ka ta została potwierdzona aktem notarialnym 2].10.1987
roku i wpisana do rejestru są
dowego Sądu Rejonowego
w Gdańsku pod nr RHB-689
12 listopada l 988 roku w Wydziale Il Cywilnym. Kapitał

bowiązań

Kablexu sp. z o.o.
fabryki kabli (zakładów elektromechanicznych).
Kablex fabrykę. firmę dzię
ki której bylem notowany na liście najbogatszych Polaków,
założyłem w 1982 roku i istnieje ona do dzisiaj. Jej mają
tek jest nieporównywalnie

Sq d a abexy
zakładowy tej firmy wynosi I
mln zł. 27 listopada 1992 roku
nastąpiło zgłoszenie nowej listy wspólników spółki - w firmie pozostała tylko żona,

a 30. l 1 .1992 roku nastąpiła
zmiana nazwy z Kablex sp.
z o.o. na Kablex Trade Ltd.,
która została uprawomocniona
przez Sąd Rejonowy w Gdań
sku.Wydział IX Gospodarczy.
Kapitału założycielskiego żona
nie zwii;-kszyła. Firma ta nigdy
też nic korzystała z kredytów.

Poza komputerem z osprzętem
nie posiada majątku trwałego.
Firma ta nigdy nie przejęła zo-

ROD

a zajmuje się produkkabli i przewodów.
cją
W imieniu Kablexu zaciągną
łem kredyt w BS w Kolbudach
i nie zamierzam uchylić się od
żadnych swoich zobowiązań.
większy,

Jarosław Ulatowski

Czyi psiak?
Wczoraj w okolicach Akademii Medycznej w Gdańsku
znaleziono młodego kundelka,
czarnego w białe laty. Wiadomość: tel. 32-05-52.
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PRZEDPŁATY

-

Autopośrednictwo.

20-57-29
1111

"DZIENNIK Bałtyc•
k i" poszukuje akwizytorów ogłoszeń prasowych

PRZEDPŁATY,

51-42-26

z terenu Trójmiasta, województwa
gdańskiego i elbląskiego. Tel .

PRZEDPŁATY,

24-31-94
2112

3 1-39-23, g. 12-16
R-1337

PRZEDPŁATY,

22-41-84

Kopalino. Tel. 248-919

PRZEDPŁATY,

24-35·52

HOLANDIA - najtańsze samochody,
wyjazdy • najniższe ceny. 56-10-19

SPRZEDAM BMW 5201/1988 r. po wypadku. Tel. 43-13-35 (13.00-21.00)

DZIAŁKĘ uzbrojoną

nad morzem -

,4n16

KAFELKOWANIE, 51-54-75
'8209

KAWASAKI KZ 750 sprzedam • zamiana. 32·26-16
38929

OSOBOWE dostawcze, pierwsi wla
ściciele, Holandia, 24-35-52
1427

PRACOWNIKÓW budowlanych - cy
klina, klinkier , zlecenie; murarzy, dekarzy na siale. Tel. 32-80-91
1732

1ll3

38ł1!

WYPRZEDA2 używanych maszyn
szwalniczych, piecy akumulacyjnych.
Gdynia, Norwida 4. Tel. 22-35-26
2971)

ZATRUDNIMY monterów kadlubo·
wych, kowali, traserów oraz spawaczy
z uprawnieniami PRS, Gdańsk, ul.
Marynarki Polskiej 98, pok. 205. Tel
43-16-71 wew. 312
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I kolekcll ledenastv zabytkowych modell statków I okrętów iaglowych, które zdobiły do
1945 roku wnttrza Dworu Artusa I przylegaląc•I do niego Sieni Gdańskie!, do dziś ocalały
w róinym stanie zaledwle cztery.

J

e względu na
ogromną
wartość hist or y cz n ą
oraz
konieczność
zapewnienia odpowiednich
warunków przechowywania
· k'1 k onserwatori fachowej· opie
skicj, trzy modele znajdują się
w zbiorach Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku.
Czwarty pozostaje w gdyńskim
Muzeum Marynarki Wojennej.
Jednak trudno sobie wyobrazić, aby gruntownie odnawiane
Dwór Artusa i Sień Gdańska
pozbawione były modeli.
Zwłaszcza, że stanowiły one
przez stulecia integralny clemeni zdobniczy ich wnętrz,
świadczący o bogatych trady-

,

'
·•
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matorów. Dodajmy, że zwyczaj gromadzenia i wystawiania w biurach armatorskich
modeli własnych statków, do
dziś kultywuje większość

przedsiębiorstw żeglugowych
naświecie .

Od feluki do brygu
,,Nordstar"

Kolekcja modeli z Dworu
Artusa powstawała przez wieki. Według dr inż. Jerzego Litwina, zastępcy dyrektora
CMM, wybitnego znawcy historii okrętownictwa i eksperta
modelarstwa, we wzniesionym
przed 1350 rokiem i odbudowanym, po dwóch pożarach,
w roku 1481 Dworze Artusa,
pierwsze modele ozdobiły jego
przestronną halę już w XVI
wieku, choć nie odgrywały one
ówcześnie większej roli w wy-

Nie dokończony reportai czyli ...

•I

kolekcji
W czasie działań wojennych
w 1945 roku gdańska kolekcja
modeli uległa rozproszeniu
i zniszczeniu. Po wojnie zdoła
no odnaleźć jedynie minikopie
uszkodzonych żaglowców wojennych „Mars", ,,Den Heldenmodige", ,,St. Jacob" oraz feluki i gdańskiego żaglowca handlowe go. ,,Mars•· trafił do
gdyńskiego muzeum a „St. Jacob" - Muzeum Narodowego
w Poznaniu. Natomiast poważ
nie uszkodzone, dwa pozostałe
modele przekazano do ówczesnego Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie
W 1960 roku przejęło je Muzeum Morskie, powstałe wła
śnie w Gdańsku. W roku 1964
gdańskiemu muzeum udało się
pozyskać do zbiorów także „St.
Jacoba··.

. Dawne statki znów w Dworze Artusa

Powrót herbacianych iagH

Najsurowszą z kar wykonywano dotąd w jednym z zakła
dów karnych Trójmiasta. Przywożono tutaj skazanych z całej
północnej Polski. W kraju są jeszcze cztery takie miejsca. Od
trzech lat nie powieszono tam nikogo, ponieważ obowiązuje moratorium na wykonywanie kary
śmierci. Jednak sama kara nadal
istnieje w przepisach polskiego
prawa. Obowiązujący kodeks
karny z 1970 roku, przewiduje ją
m.in. za zdradę ojczyzny, pracę
dla obcego wywiadu, zabójstwo
oraz w przypadku niewykonania
rozkazu przez żołnierza w sytuacji bojowej. Kara jest nadal orzekana przez sądy.
W tej chwili w więzieniach
siedzą 3 osoby z wyrokiem
śmierci ... Nie wiadomo, jakie
będą ich losy. gdyż moratorium
co prawda obowiązuje, ale nie
jest to akt ostatecznie anulujący
najsurowszą z kar ...
Starania o dotarcie do osób
i miejsc związanych z wykonywaniem kary śmierci rozpoczą
łem kilka miesięcy temu. Chodziło o rozmowę z katem i dotarcie do miejsca, gdzie wykonuje
się egzekucje. Ale nie tylko.
Przeprowadziliśmy też kilkadziesiąt rozmów z pracownikami
służby więziennej, wychowawcami, osadzonymi i ludźmi spoza więziennego świata. Wszystkich pytaliśmy o to ...

• Jest sugestia, ielty „wyclSJaćn sprawę kary śmierci w Polsce • twierdzi anonimowy
Centralnego Zarządu Zakładów Karnych. Dlatego m.ln. ten reportai pozostanie
nie dokończony.
urzędnik I

choćby

z racji pełnionej funkcji.
Wiem jednak, ie są ludzie, którzy uczestniczyli w doprowadzaniu skazanego na miejsce wykonania wyroku. Zwykle byli to ci
sami. Wcale nie trzeba bvło ich
zmuszać. Wiem też z opo\viadań
o przypadkach, gdy trzeba było
przez czterdzieki minut walczyć

więzień.

z delikwentem, zanim stanął na
zapadni. Podobno często zdarzało się, że człowiek po doprowadzeniu mdlał albo moczył się.
gdy ostatecznie zrozumiał, że to
już teraz ...
Nie mam sprecyzowanego
poglądu na temat kary śmierci.
Chyba jednak powinna pozostać.
Czasami przypada nam w udziale praca z takimi przestępcami,
o których wiadomo, że nic już
nie jest w stanie ich poprawić.
Ale czy można odbierać komuś
życie? Naprawdę nie mam poglądu ...

niem wyroku zapoznaje się z aktami skaronego.
Trzy lata ternu dwie gazety
opublikowały .,wywiad z katem'". Trudno orzec czy były to
autentyczne wypowiedzi. Nie
cyru3emy ich tutaj.
Z poufnych dokumentów wynika natomiast niezbicie, że katu
przysługiwał dotąd czarny, dwurzędowy garnitur, .,trzewiki mę
skie czarne", ,,rękawiczki białe"
i bliżej nie sprecyzowana „osło
na na twarz". Wszystko to traktowano jako ubiór służbowy.
Wynagrodzenie egzekutora
nie było zbyt imponujące
i w l 989 wynosiło równowartość ok. trzech średnich pensji.
Za jedno zlecenie.

w których wykonywano

konują różne

prace,

wracają

z widzeń i przesłuchań. Docieramy wreszcie do piwnic, gdzie
O zleceniu kat dowiaduje się otwierają się obite blachą drzwi
na kilka tygodni przed egzeku- prowadzące do długiego korytacją. Otrzymuje przepustkę na. rza. Tutaj znajdują się cele „izofikcyjne nazwisko i o wyznaczo. latki" dla więźniów sprawiają
nej porze zjawia się u naczelnika cych szczególne kłopoty. Kara
,,izolatki" jest jedną z najsurowzakładu karnego. Przed wykonawyroki.

Garnitur kata

czelnik więzienia, ksiądz i prokurator już dalej nic wchodzą.

Technika wykonania kary
Za drzwiami ukazuje się jeszcze mniejsze pomieszczenie
z podłogą wyłożoną ceramicznymi płytkami. Te same, co
przedtem „olejne" ściany i ... kaloryfer. którego przeznaczenia
w tym miejscu nic mogę odgadnąć. Właściwie moina by pomyśleć. że to zwykła ct:la bez okna,
gdyby n ie metalowa płyta

CIJ kara śmierci jest
potrzebna I słuszna?
da:

Właściwie to jest taka zasa,,życie za życie" - mówi wię

zień

•
•

•
,

ciach mor~Ki.ch grodu nad Motławą. Stąd dyrekcja Muzeum
Historii Miasta Gdańska. którego oddziałem są oba obiekty,
stara się o powrót starych eksponatów na dawne miejsce, ale
w postaci wiernych replik. Na
początku lipca br. pod gotyckim sklepieniem Dworu Artusa
zawieszono pierwszą kopię
modelu żaglowca, trzymasztowca „Den Hcldenrnodige",
pochodzącego z XVIII wieku.
W najbliższym czasie z CMM
ma być przejęta kopia feluki,
będ 4 cej śródziemnomorskim
okrętem żaglowo-wioslowym.

Najpierw model,
potem statek.. ,
Modele lodzi i statków wykonywane są od czasów starożytnych. Szczególnego znaczenia nabrały one w okresie nowożytnym, gdy stanowiły rodzaj dokumentacji technicznej
żaglowców handlowych i wojennych. Nawet dzisiaj, w dobie komputeryzacji procesu
projektowania statków, modele
okrętowe pełnią ważną rolę,

umożliwiając praktyczne przetestowan re rozwiązań konstrukcyjnych. Dawniej modele
• jednostek pływających pełniły
też rolę wotów w kościołach
zlokalizowanych w miastach
portowych i rybackich czy wystroju wnętrz w tawernach po., rtowych, domach kupców i ar-
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srroju. Podczas pobytu w dworze, goszczonego w Gdańsku
w 1579 roku króla Stefana Batorego, z armatek dziobowych
na feluce, wspomnianej na
wstępie, oddano strzały salutacyjne. Z czasem liczba modeli
zwiększyła się. Dokumenty kupieckie z końca XVII stulecia
wspominają o wydatkach na
odnowienie trzech - feluki
i dwóch żaglowców rejowych.
Prawdopodobnie w roku 1697
zawieszono minikopię dwupokładowego żaglowca wojennego ,,Mars". Zresztą zapisy
o kolejnych renowacjach modeli, wymagających oczyszczenia i naprawy, są nielicznymi
wzmiankami o ich istnieniu.
Niewiele wnoszą do ich dziejów także materiały ikonograficzne, obrazujące wnętrze Dworu Artusa w minionych stuleciach. Dopiero obrazy oraz fotografie z końca XIX wieku i okresu międzywojennego pozwalają
na lepsze poznanie kolekcji
okrętowej. Oprócz feluki i ,,Marsa", odnajdujemy na nich modele XVIII-wiecznego. gdańskiego
żaglowca handlowego „Den Heldenrnodige"; dwupokładowego
żaglowca wojennego „St. Ja.::cob"; brygu ,.Nordstar'', będące
go darem kupca Rehtza z ok.
1860 roku i fregaty z przełomu
XVIII i XIX wieku.

wyglądu musiały poprzedzić

wieloletnie badania naukowe,
które przeprowadzi! dr inż. J.
Litwin. Ich efektem było odtworzenie dziejów zabytkowych miniżaglowców i opracowanie dokumentacji. która pozwoliła znakomitym modelarzom z pracowni CMM - Krzysztofowi Bogackiemu i Mirosławowi Bruckiemu, na zrekonstruowanie modeli i zrobienie ich kopii. Dzięki temu modele znów stanowić będą wystrój dworu. Kopie są wykonane tak precyzyjnie, że od oryginałów mogą być odróżnione

tylko przez doświadczonego
eksperta. Nawet kremowy kolor żagli, uzyskany przez zamoczenie płótna w roztworze
herbaty, znakomicie imituje
stare plótniska. Po latach, gdy
modele pokryje patyna, kłopo
ty z określeniem ich wieku bę
dą mieli także eksperci.
Wydaje się, że miejscem,
gdzie powinny być zgromadzone i wyeksponowane wszystkie
ocalałe oryginały z modelarskiej kolekcji jest CMM. Jej
scalenie wymaga przekazania
jeszcze do gdańskiego muzeum
modelu żaglowca ,.Mars".

Tekst i fot. Jacek Sieński

Odrodzenie okaleczonej
':... ~ ""'
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Zabytki modelarstwa okrę
towego z Dworu Anusa wielokrotnie przerabiano. Toteż
przywrócenie im pierwotnego
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z kilkuletnim wyrokiem. Szczególnie słuszna wydaje się
wtedy, gdy sprawca morduje
w bestialski sposób i robi to kilkakrotnie. Sam nie wiem co bym
pomyślał, gdyby ktoś zamordował moje dziecko. Może chciał
bym śmierci tego człowieka ... ?
Ale taki wyrok, to też jest odbieranie życia, czyli powtórka tego.
co zrobił ten człowiek - przestępca. To już w niczym nie pomoże i nie przywróci życia zabitym ...
- Zetknęłam się w swojej pracy ze skazanym oczekującym na
wykonanie wyroku - opowiada
wychowawczyni wii;zicnna, psycholog - on już się domyśla!, że
nie skorzystano wobec niego
z prawa laski. To było widać.
Moje pierwsze spotkanie z nim
wyglądało mniej więcej tak:
wszedł do gabinetu i zapytał. czy
wiem, kim jest. Wiedziałam
oczywiście, że to „Skorpion·•
wielokrotny zabójca i gwałciciel.
On nie czekając na odpowiedź
zaczął: Ja nie jestem zwykle ,.sto
czterdzieści osiem" (artykuł k.k.
określający zabójstwo), tylko
dziewięciokrotne „sto czterdzieści osiem" i jeszcze parę razy
usiłowanie. Czuło się gorzką ironię.

-

Rozmawiałam

z nim i wiw tym człowieku już
siedzi śmierć, jaką za kilka dni
miał mu zadać wykonawca wyroku. To może niełatwo zrozumieć, ale byłam i nadal jestem
zwolennikiem utrzymania kary
śmierci w polskim prawic.
Marek M., recydywista: - Siedziałem ze „Skorpionem" w celi
zanim go powiesili. To w ogóle
przebiegało tak dziwnie. Naczelnik wyciągnął go z celi pod jakimś pozorem, na rozmowę, czy
jak ... Na korytarzu już czekał
oddział. wzięli go pod rączki i na
dól. Za pól godziny było już po
wszystkim. ,,Skorpion" nie wrócił do celi.
- Jestem za karą śmierci. Powinna być równoważna w stosunku do przestępstwa.
Andrzej S. - funkcjonariusz
służby więziennej: - Nigdy nic
brałem w tym udziału. Kiedyś
po prostu nie chciałem, a teraz
działam, że
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czoną suwerenność?
- Nie, skądże. Oznacza

to tylko,
ci ludzie w danym czasie i w danej dziedzinie byli naprawdę najlepsi
na świecie.
- Iak pan sądzi - co zadecydowało o tym, że w wyścigu po bombę
atomową ostateczny sukces odnieśli
ście właśnie wy, a nie grupa stworzona po stronie niemieckiej, kierowana prz.ez Wernera Heisenberga?
- Oppenheimer zawsze ubolewał
nad tym, że Werner nic pracuje razem z nami ... Cóż, ludzkie wybory
są niekiedy niezgl9bione ...
że

Dokończenie

__
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która najwięcej wie na
temat wykonywania w Polsce
wyroków śmierci jest oczywiście
kat. Próbowaliśmy różnych sposobów, by dotrzeć do tej osoby.
Nie pomogły nawet ministerialne „dojścia". Dowiedzie! iśrny
się tylko. że „należy wyciszać
sprawę kary śmierci w Polsce''.
Nasz kraj jest sygnatariuszem
międzynarodowych konwencji
mówiących o ochronie praw
człowieka. Europa patrzy na Polskę, dlatego jakikolwiek szum
robiony przez dziennikarzy jest
niewskazany. Taka była argumentacja.
Udało się jedynie zebrać informacje z pośrednich źródeł
o tym, jak do czasu ogłoszenia
moratorium, pracował wykonawca wyroków. Od osiemnastu
lat nic zmieniła się osoba pclnią
ca obowiązki egzekutora kary
śmierci. By! to, a właściwie jest,
ponieważ jeszcze żyje. mężczy
zna w wieku ponad 50 lat. Swoją
funkcję wykonywał dotąd na
podstawie zlecenia z Centralnego Zarządu Zakładów Karnych.
Znają go wszyscy naczelnicy
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,,Kaesownia"
Do szubienicy dotarliśmy
w jednym z więLień w północnej
Polsce (wpuszczono nas mimo
,.d 1 rektywy wyciszania sprawy").
Zdarzają się w pracy reportera momenty. kiedy czuje się wyraźnie chłód własnych rąk. Nie
Jest chyba przesadą ujawnienie,
że będąc „tam" doznałem takiego uczucia.
,.Kaesownia", tak w żargonie
więziennym nnywa się pomieSłczenie przeznaczone do wykonywania wyroków, zazwyczaj
mieści się w niepozornym i nie
wskazującym na jej pn:eznaczenic miejscu. Tak było i w tym
przypadku. Szliśmy przez wię
zienne korytarze, pokonując co
chwilę kraty oddzielające piętra
i poszczególne oddziały. Trudno
oprzeć się w takim momencie refleksji, że oto podążamy trasą,
która jest ostatnią drogą skazanego. Towarzyszą nam ciekawskie spojrzenia więźniów, którzy
o tej porze (jest godzina 14) wy-
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ogromne szanse na otrzymanie nagrody Nobla w dziedzinie fizyki.
- Interesujące. Czy oznacza to, i.e
Akademia Szwedzka miała ograni-

kontaktu. Nasze laboratoria mieściły
się pod zii:mią. a mieszkaliśmy w luksusowo wyposażonych barakach na
lcrenie:na który wstęp miały tylko
wybitnie uprzywilejowane osoby
wyposażone w 3 rodzaje przepustek.
- Mimowolnie kojarzy mi się to
z obozem pracy przymusowej ...
- To wrażenie całkowicie mylne.
Mimo że byliśmy poddani całemu
mnóstwu rygorów, zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że są one wanmkiem sine qua non przedsięwzięcia,
w którym uczestniczyliśmy. Nikt
z nas nie pracował pod przymusem,
nikogo nie szantażowano. Wprost
przeciwie. Każdy poczytywał sobie
za wielki honor możliwość uczestniczenia w tym dziele. Cały czas zdawaliśmy sobie sprawę, że w nauce
oraz w dziedzinach jej praktycznego
zastosowania wkraczamy na ziemię
niczyją i że w nukleonice - fizyce
atomowego jądra - otwieramy cał
kiem nowy rozdział.
-My, to znaczy ...
· W naszym gronie znalazło się
wiele międzynarodowych sław.
W większości był i to albo świeżo
upieczeni nobliści. albo ludzie. którzy w przyszłości wyróżnieniem tym

Kat "wyciszony"

Osobą,

mieli zostać obdarzeni. Starczy. że
wymieni~ Nielsa Bohra z Danii, Enrico Fermiego z Wioch, Stanisława
l.J1ama z Polski. Rudolfa Landssholta z Niemiec oraz Luisa Al vareza
i Richarda Feynmana z USA. Największą osobowością w tym gronie
był jednak bez wątpienia nasz szef Robert Oppenheimer.
- Jak pan sądzi, dlaczego właśnie
on został wybrany na kierownika te-

go zespołu?
- Sądzę, że w okresie, w którym
rozpoczynaliśmy prace, spośród calej naszej trzydziestki właśnie on
najbardziej był zaawansowany naukowo. Nadto - był on znakomitym
organizatorem, potrafiącym skłonić
cały zespól do maksymalnego wysił
ku. A jakby i tego było mało - mia!
najlepsze pojęcie o praktycznych
możliwościach zastosowania nukleoniki. Przy konstrukcji bomby wła
śnie o to chodziło.
- Od strony wojskowej nad ,,Manhattanem" czuwał generał Larry
Groves ...

- Tak, to właśnie on dbał o maksymalne zakonspirowanie naszych
badań i o ich stronę administracyjną: załatwiał formalności związane
podróżami służbowymi

z naszymi

i wypłatami, które otrzymywaliśmy
z precyzją zegarka elektronowego
(którego - notabene - wtedy jeszcze
nie znano).
- Właśnie. Byliście dobrze opła
cani?
- Bardzo dobrze. Ile otrzymywaliśmy nie mogę powiedzieć, bo po
dziś dzień stanowi to tajemnicę wojskową. Były to jednak kwoty naprawdę niemałe. Jedyny szkopuł polegał na tym, że pieniądze te były
wpłacane na konto, które odblokowano dopiero po zakończeniu programu. W czasie jego trwania, gotówką - na drobne wydatki - otrzymywaliśmy tylko niewielki procent
uzgodnionych sum. Według słów
Gravesa chodziło o to, by przed
ukończeniem badań nie przewróciło
się nam w głowach. Jak łatwo się
domyślić, mogłoby to bowiem postawić pod znakiem zapytania ostateczny sukces całego przedsięwzic
cia.
- Czy po ,i5ukcesie" z dnia 6 i 9
sierpnia 1945 roku były jakieś dodatkowe gratyfikacje?
- W sensie dosłownym nie. Ale
byto wiadomo, że ci. którzy w badania nad bombą wnieśli największy
wkład, będą mieli w przyszłości

- Może równie niezgłębione są
naciski wywierane na ludzi?...
- Właśnie. A o naszym ostatecznym sukcesie zadecydowało chyba
to, iż stworzono z nas specjalny zespól. który miał tylko jeden konkretny cel. Niemcy - mimo że są tak
znani ze swego niezrównanego zmysłu organizacyjnego - nigdy się do
tego nie posunęli i ograniczyli się do
luźnej współpracy różnych laboratoriów, które w tym samym czasie zajmowały się też innymi zagadnieniami. Myślę, że był to ogromny błąd.
Wynika! on chyba z tego, że naziści
sądzili, iż na polu fizyki jądrowej
mają ogromną przewagę nad kimkolwiek w świecie. Praktyka pokazała, że tak wcale nie było.

- Mimo powodzenia ,,Manhattanu", po wojnie Oppenheimer popadł
w niełaskę ...
- Tak. glówme dlatego, że spokoju nie dawał mu problem groźby uniccstwicn i a ludzkości za pomocą
bomby, którą sam skonstruował. Dopiero po wojnie uświadomił sobie,
co się właściwie stało. W związku
z tym. że stale pisał memoranda poświęcone tej sprawie, w którejś
chwili pojawiły się glrn,y. iż część
znanych sobie sekretów atomowych.
sprzedał Rosjanom. Pozbawiono go
wszystkich tytułów, chciano nawet
wytoczyć proces. Na szczęście nigdy
do tego nie doszło. W czasach McCarthy' ego mogłoby to bowiem
oznaczać nawet śmierć na krześle
elektrycznym.
- W sumie został zrehabilitowany ...
- Tak, ale bardzo późno - dopiero
pod koniec lat 60. Po całej tej sprawie pozostał wielki niesmak.

-Niesmak?

Makieta bomby zrzuconej na Hiroszimę 6 sierpnia 1945 roku.
Fot. Archiwum

- Tak. Z jednej strony, że administracja tak alergicznie zareagowała
na jego wątpliwości i petycje; z drugiej - że zachowanie Roberta sprowokowało oskarżenie go o współ
pracę z SClwietami ...
- A jak pan sądzi, czy rzeczywiście prz.ekazal coś Rosjanom?
- Akurat tego naprawdę nie
wiem. Jak łatwo się domyślić. z tych
spraw Oppenheimer nigdy nikomu
się nie zwierzał. Znam jednak bardzo dobrze jego charakter i wiem, że
gdyby coś takiego rzeczywiście mia-

szych kar dyscyplinarnych wymierzanych osadzonym lub skazanym. Gdy stajemy na korytarzu, z izolatek słychać wulgarne
wyzwiska i słowne zaczepki pod
adresem klawiszy. Ktoś tłucze
nogą w drzwi. Więźniowie w celach chyba nie wiedzą, co jest...

na końcu korytana
Po przejściu około 20 metrów
znajdujemy się pod kolejnymi.
tym razem zwykłymi drewnianymi drzwiami. Funkcjonariusz
otwiera kłódkę i zdejmuje metalową sztabę. Wszystko to wyglą
da jak wejście do magazynku
gospodarczego albo zapomnianego archiwum . Stajemy
w przedsionku „kaesowni". Tutaj odczytuje się skazanemu wyrok i zawiadamia, że nie skorzystano z prawa laski. W tym miejscu przygotowuje się go ostatecznie do egzekucji.
Pokój ma ok. 10 metrów kwadratowych powierzchni. Ściany
pokryte olejną farbą sprawiaj,
wrażenie, jakby niedawno były
odnawiane. Część pomieszczenia zajmuje wykonany z surowego drewna konfesjonał, od strony spowiednika zamykany na
klucz. Zgodnie z procedurą, skazany ma prawo do posługi religijnej, jeżeli sobie tego życzy.
Może mieć także inne życzenia
pod warunkiem, że nie przecią
gną one w sposób istotny samego wykonania wyroku. Zezwala
się na przykład na napisanie listu
do rodziny. czy zapalenie papierosa. Alkoholu nie wolno podawać.

W kącie przedsionka jest jeszcze umywalka i kaloryfer. Są
też drzwi - ostatnie, przez jakie
porzechodzi w swoim życiu
człowiek skazany na śmierć. Na-~ ~
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Io miejsce, to tylko dlatego, iż obawiał się on, że w atomowym wyści
gu jedna ze stron może zyskać zbyt
wielką przewagę. A to nieuchronnie
doprowadziłoby do ostatecznego,
światowego konfliktu.
- Czy pracując w Los Alamos nie
mieliście tego rodzaju wątpliwości?
- Na pewno każdy z nas przeży
wał jakieś dylematy, nigdy jednak
głośno ich nic dyskutowaliśmy. Proszę zdać sobie sprawę z tego w jakich warunkach i w jakich okolicznościach pracowaliśmy' Nam chodziło przede wszystkim o to, by
świat wyzwolić od Hitlera. W tamtym momencie tylko to było naprawdę ważne i tylko to się liczyło. Dalej
nasza myśl już nie sięgała. Na jakąś
pogłębioną refleksję nie byto nawet
czasu - pracowaliśmy po 12- I6 godzin dziennie. Z drugiej strony cały
czas istniało realne niebezpieczeń
stwo, że wróg może nas wyprzedzić. Co wtedy? ... Zastanowienie
nad tym, co zrobiliśmy i rozpamięty
wanie tego, przyszło dopiero po
wojnie.
-A jednak!
- Oczywiście! I jest to całkowicie
zrozumiale. Trudno się dziwić naszym późniejszym wątpliwościom.
Ja, na przykład, mam je do dziś.
Przecież byliśmy swoistą elitą intelektualną. Nie mogliśmy nie zapytać
samych siebie, czy dobrze zrobiliśmy. czy - przypadkiem - nie staliśmy się bezwolnym narzędziem szatana ... A jakże' Nasza myśl sięgała
aż tak daleko! Ale sądzę, że w końcu

w podłodze. Ktoś z nas naciska
umieszczony przy niej pedał
i zapadnia z głuchym hukiem
otwiera się.
W ścianie zamocowana jest
samoblokująca korbka, a w suficie żelazne bloki. Funkcjonariusz zakłada w nich sznur z pę
tlą, który przyniósł w plastikowej reklamówce - na prośbę fotoreportera.
,,Robię to pierwszy raz"
uśmiecha się krzywo, gdy sztywna linka nie chce wcjś1: w kółka
bloku. Wszystko sprawia wraże
nie świeżości. Nawet dól pod zapadnią jest pomalowany białą
emulsją.

Do tego miejsca skazany doprowadzany jest przez Clddzial
pomagający w egzekucji. Teraz
może już tylko domyślać się, co
się z nim dzieje - na oczach ma
specjalną zasłonę. Tutaj czeka na
niego wykonawca wyroku. To
on naciska pedał.

Dalej nie ma lui nic ...
Dociekliwy Czytelnik zapewne
będzie się zastanawia!, dlaczego
reporter raczy go makabryczną relacją z wycieczki pod szubienicę.
Odpowiedź jest bardzo prosta: dlatego. że to miejsce istnieje. mijamy je jadąc samochodem obok
więzienia„ w jednym z miast Polski.'. Po kryminałach krążą opowieści o nim, ubarwione tandetną
legendą.

Pytaliśmy różne osoby, dlaczego nie likwiduje się węziennych
„kaesowni" skoro obowiązujące
moratorium zakazuje wykonywania kary śmierci, a w projekcie nowego kodeksu karnego ma ją zastąpić dożywotnie więzienie? Jedyna odpowiedź jaką usłyszeliśmy
brzmiała: ,.nikt nie wydal nam takiego polecenia".

Tomasz Zając
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czas okazał, że to co zrobiliśmy
w ostatecznym rozrachunku przyniosło więcej korzyści niż ludzkiej
krzywdy. Przekonanie to pozwala mi
dziś myśleć o całej tej sprawie
z pewnym dystansem. spokojem, nawet zadowoienicm.
- Co ma pan na myśli?
- Są tu jakby dwa poziomy problemu. Po pierwsze - to, czy zrzucenie dwóch bomb na Japonię było
faktycznie mniejszym zkm niz
przeprowadzenie zmasowanej inwazji. I mimo że w wyniku zbombardowania Hiroszimy i Nagasaki poszkodowana została przede wszystkim
ludność cywilna, to jednak myślę, iż
atomowy bilans strat i cierpień mimo wszystko by! mniejszy niż ten,
który miałby miejsce przy zastosowaniu środków konwencjonalnych.
Drugi poziom zagadnienia - to to, co
działo się potem. a więc zimna wojna i wyścig atomowych zbrojeń. I tu
- jak sądzę - bilans jest dodatni. At
mowa równowaga strachu na pewno
wyeliminowała wiele potencjalnych
wojen. Na pewno zachowała więk
szą ilość ludzkich istnień niż zabrała.
Bez tej broni ostatnie 50 lat na pewno wyglądałoby inaczej. Bardziej
krwawo i nieludzko. Wystarczy
spojrzeć na byłą Jugoslawi~. Gdyby
strony biorące udział w tej w oj nie
miały broń atomową, na pewno nigdy by nie doszło do tego bezst,1sownego konfliktu.

Rozmawia!: Roman Warszewski
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Pytanie tygodnia

Jak komornik
pana byłego wojewodu pogrężył

· odpowiada przewodniczęcy komisji Wspólnot Europejskich Jacques Delors
- Panie przewodniczący,
rzecz zadziwiająca.
Przez 35 lat istnienia EWG
gospodarka stanowiła siłę napędową dla procesów integracyjnych, podczas gdy wola polityczna poszczególnych
państw, by proces ten kontynuować, pozostawała daleko
w t)'le. Teraz jest dokładnie
na odwrót. Gdy osiągnięto
pewien consensus między integrującymi się krajami, gospodarka przeistoczyła się
w siłę odśrodkową, dezorga•
nizującą procesy scalania
Europy.
stała się

- Niezbyt dobrze rozumiem ...

- Niech pan nie udaje! To
co mówię jest przecież oczywiste! Najpierw, integracja
w ramach EWG mogła postępować przede wszystkim
dzięki korzyściom wypływa

jącym

z unii celnej. Teraz,
coraz większa przewaga Niemiec nad pozostałymi pań
stwami członkowskimi stawia istnienie EWG w jej dotychczasowym kształcie pod
coraz większym znakiem zap~•tania.
- Przewaga Niemiec? Ale
Niemcy przeżywają najgłębszy
kryzys gospodarczy od czasów
zakończenia II wojny świato
wej!

- Nie zaprzeczy pan jednak, że mający miejsce w tym
tygodniu rozpad Europejskiego Systemu Monetarnego
(który - notabene - w przy-
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ie. zaimka zwrotnego tu
nie ma. To nie błąd.
Choć istotnie, musi go
sobie najpierw sprawić,
po to by sprawić go
akuratnie i ... wypchać. Nikt jej
przecież za frajer konika nie
da. Konik powinien być miody. dorodny. ładnie się prezentować, by po wypchaniu wyglądał równie efektownie, jak
przedtem. Do starych koni, na
emeryturze, co oko mają męt
ne. kaprawe i zęby żółte - Kasia serca nie ma. Tego lepiej
· nie ruszać, to żlc wygląda. Bo
Kasia ma rzadki zawód. Jest

szłości miał doprowadzić do
wprowadzenia ogólnoeuropejskiej waluty ECU) jest
dziełem zbyt silnych gospodarczo Niemiec.

- Po kolei: nie ma żadnego
rozpadu ESM - rozszerzony
został tylko margines wahań
kursów poszczególnych w alut...

- Tak, z 2,25 proc. do 15
proc.! A więc pr zeszło sześciokrotnie, co tworzy cał
kiem nową jakość, a właści
wie bylejakość!
- Po drugie: siła marki niemieckiej nie wynika wcale z siły gopspodarki niemieckiej,
lecz z pewnych specyficznych
posunięć Bundesbanku, które
walutę tę w chwili obecnej
czynią w zasadzie nadwarto•
ściową.

- Ale dowcip wł a śnie
w tym, że Niemcy są w stanie
taką politykę narzucić swoim
partnerom z EWG. Już choć
by to świadczy o ich s ile ,
a także o tym, że wszyscy antycypują, iż w przyszłości siła ta będzie jeszcze większa
niż w chwili obecnej.
- Jest to perspektywa całko
wicie niewłaściwa. Proszę zauważyć, że od wielu miesięcy
marka systematycznie traci
w stosunku do dolara!

- To żadna pociecha d la
EWG. Znaczy to miano~icie,
iż w stosunku do dolara traci
cała Europa. Jedyni , którzy
uparcie idą do przodu, to Japończycy.

Ewa Banaszkiewicz? Ona wydaje mi się w sam raz.
„Animals" mają w niedzielę
bardzo dużą widownię. To jeden z najbardziej oglądalnych
programów . Więc staram się
zerkać choć jednym okiem, jeśli tylko czas mi na to pozwala.
Też lubię zwierzęta, a muszę
się z tym ukrywać, żeby nie
wydać się podejrzanie sentymentalnym. Przecież wiem:
wszyscy wielcy dyktatorzy nam i ętni e fotografowali się
z dziećmi i uwielbiali zwierzę
ta, a Neron, to już tak był sentymentalny, że przygrywał sobie na harfie, kiedy Rzym pło
nął.

Nie wszystkie odcinki wiale przyglądam się
bacznie, aby nauczyć się kochać zwierzęta bezpiecznie. To
trudna sztuka. widać, jakiej

działem,

Nie sądzi pan, ie kiedyś historycy stwierdzą , i ż dz ie ń
zjednoczenia Niemiec był początkiem końca EWG - przynajmniej w tym j ej kształcie,
w jakim organizacja ta funkcjonowała do tej pory?
- M y ślę, że z c h wilowych
perturbacj i na rynku walutowym wyciąga p an wnioski
zbyt daleko idące. Jestem przekonany, że za kilka miesięcy
równowaga wewnątrz ESM zostanie przywrócona, a francuski frank od zyska swą dawną
pozycję. Temu natomiast, że
EWG będzie ewoluować i się
zmieniać, dostosowując się do
wyzwań, przed którymi staje ,
trudno zaprzeczyć. Proszę pamiętać, że w pewnej perspektywie organizacji tej grozi rozszerzenie do 16, 20, a nawet 25
krajów członkowskich !
- W praktyce - przy o b e -

c nym rozwoju wy padkó w
w Europie - może oznaczać to
tylko jedno: że stosunkowo
gęsta sieć stosunków integracyjnych w „szerokim EWG"
stopniowo ulegać będzie rozmydleniu i spłyceniu; do takiej EWG, po roku 2000, zostanie najprawdopodobniej
przyjęta Polska. Jednocześnie
j ednak powstanie swoist y
rdzeń EWG, w skład którego
wejdą: Francja, kraje Beneluxu i Włochy, W j ego wnę
trzu integracja postępowa ć
będzie z poprzednią, do ść
znaczną szybkością. Będzie to
ta lepsza, bardziej zaawansoA reportaż G eorgesa Franju
z paryskich r zeźn i , ,,Krew
zwierząt" - palce lizać! A filmowa elegia Zoltana Husarika
o tym, jak zabija się konie piękna, poetycka i przerażająco
okrutna. Nasi też nie mają się
czego wstydzić. O „Żywocie
Mateusza" Leszczyńskiego nawet nie wspomnę - wiadomo,
tylko wariat roztkliwia się nad
losem zastrzelonej czapli. Ale
taka ,,Kos tka cukru" Jacka Blaw uta - o tym, jak za płachtami,
żeby wdzięcznej publ iczności
oszczędzić widoku, dostrzeliwuje się niefortunnie skaczące

konie po „Wielkiej Pardubickiej" albo „Pograbek" Jana Jakuba Kolskiego - dlaczego tego zawodowstwa nie widzę
w „Animalsach"? Czyżby za
dobre to było? A może leciało
w poprzednich odcinkach, jak

W

wana , rozwojowa Europa.
Europa środkowa nadal bę
dzie pozostawać poza jej pro•
giem.
-Jest to czarny scenariusz
integracji, pod nazwą ,,Europa
dwóch szybkości" i przez nas
jest on rozważany. Tak naprawdę jednak nikogo on nie
satysfakcjonuje. To program
minimum. Rzecz jasna, dziś
i tego wariantu nie jesteśmy
w stanie wykluczyć, w związ
ku z czym może zdarzyć się
i tak, że EWG, do której po roku 2000 będzie miała szansę
przystąpić Polska, okaże się
już całkiem

wyp) chaczką zwierząt. Wyptaka. kota i psa przyszła pora na duże zwierzę.
Jest z tym pewien kłopot.
Kasia wprawdzie kocha zwierzęta, ale nigdy jeszcze nie zabierała się do sztuk tak dużych.
Trzeba umówić fachowców, by
zdrowa klaczka - Kasia ostatecznie zdecydowała się na
klaczk~ - nie męczyła się niepotrzebnie i by nie wpłynęło to
niekorzystnie na końcowy efekt.
Oczywiście. to psychodrama. Jak sądzę - wszystko za
tym przemawia. Zwłaszcza
ko11eowe pytanie pani Ewy Banaslkiewicz, na jakie to zwierzę teraz powinna przyjść pora
- po owym koniku. Jako felietonista przekorny, chętnie zapisuję się Kasi Do spreparowania. Oszczędziłoby mi to
znacznych i niepotrzebnych
wvdatków. Choć obawiam się,
że nie o mnie tu chodzi. Z tych
samych powodów, co z konikiem. Więc może sama pani

wymaga afektacji - aja bywam nie patrzyłem? Już wiem. To
egzaltowany tylko w domu, pewnie dlatego, że tam nikt nie
kiedy nikt nie widzi. No, może płacze.
Najwidoczniej coś ze mną
pies. Bo się wstydzę.
Taka pani Agata Młynarska jest nie tak, bo jak zobaczyłem
w azylu, na przykład. Jak ona w tym programie „święte kropotrafi sprzedać psiaka na auk- wy" nie w Indiach, tylko
cji, jak go zareklamować! Ser- w Polsce i nie latem, lecz zimą,
ce rośnie. Nic dziwnego, że po- zdychaj ące sobie pod gołym
tem, w finałach „Miss Polska" niebem u niegospodarnego rolrenomowany Kryszak do pięt nika - pomyślałem: to jest to!
jej nie dorastał. Bo on ćwiczył Pochwalą chłopa, że choć nietylko z wypchanymi zwierza- gospodarny, pozwala przecie
kami, w „Polskim ZOO", a to bydełku zdechnąć godnie, bez
ludzkiej interwencji. A oni pozupełnie co innego.
Wiele mi jeszcze brakuje. wiedzieli: dorżnąć. Żeby koNic płaczę, kiedy oglądam fil- niecznie hu manitarnie było.
mik, jak okrutnie tuczy się gę Zrobiło mi się niedobrze i prasi, jak pęka im przekarmiona wie się popłakałem. Nie w tym
miejscu, co trzeba.jak zwykle.
wątroba, jak one, chcąc tego
W napisach końcowych każ
uniknąć, popełniają samobójstwo. Choć widzę, jak pani Ba- dego amerykańskiego filmu ze
naszkiewicz szlocha. Pewnie zwierzętami, choćby najbarnad własnym dziełem, bo to są dziej nawet okru tnego, jest
amatorskie filmiki fundacji. obowiązkowa notka, że one
Daremnie czekam, aż będzie wcale nie ucierpiały i wszystko
było na niby . W życiu jednak
coś z klasyki. Te gęsi,
w „Mondo cane", były lepsze. jest inaczej. Są cmentar ze dla

Kon sultacyjny Manta działa na rynku od
kilku lat. W 1987 roku, jako spółka
z o.o., powstało staraniem
Rynkowskiego
Wiesława
i dwojga innych udziałowców.
Ostatnie osiem miesięcy przed
rozpoczęciem starań o kredyt,
firma poświęci ła na przygotowywanie współpracy z innymi
firmami. Zachętą, by bank
udzielił kredytu była wiadomość, że Manta planuje zorganizowanie wymiany handlowej
pomiędzy Niemcami, Austrią,
Francją, Polską i Wspólnotą
Niepodległych Państw oraz repu blikami b. ZSRR. Spółka
powoływała się tu na umowy
z Exbudem - Poznań i Janpolem z Kola.
Na początku ub. roku Manta
podpisała wstępną umowę na
dostawy do Moskwy 12 500
komputerów IBM. Kontrakt
miał mieć wartość 170 miliardów. Jednocześnie uruchomiono dostawy dla Białorusi mięsa
z Austrii i Danii - przy współ
parcy Exbudu - o wartości 3
milionów dolarów . To budziło
szacunek.
Na deser Manta poinformował a bank, że jako pierwsza
w kraju będzie montować pawilony do sprzedaży samochodów. ,,Brak konkurencji pozwala na uzyskanie zysku ze sprzedaży tych pawilonów w granicach 30 proc." - przekonywano
bank opatrując wywody kopiami korespondencji, m.in. o dostawie 350 pawilonów od poznańskiego producenta. Załą
czone zdjęcia z niemieckimi
napisami w tle potwierdzały
powagę przedsięwzięcia. Eleganckie, przeszklone pawilony,
o powierzchni 121 metrów
kwadratowych, miały być dostarczone do Gdyni do 30 listopada 1992 roku.

I
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inną organizacją

ta, którą pod
my obecnie.
niż

tą nazwą

zna-

Rozmawia!: Roman Warszewski
zwierząt, gdzie właściciele pła
czą

nad swymi kocurami. Ale
przedtem starannie je kastrują
u weterynarza, żeby nie lały po
kątach. Taki kot jest piękny
i duży, ładnie rośnie i dobrze
się chowa. A jak już zgaśnie, to
nie wstyd nad nim zapłakać.
Więc w rozterce jestem, bo
widzę, że pani Ewa nie uczy
się u sentymentalnych lecz
pragmatycznych Amerykanów.
Ona po polsku płacze, a mnie
się to bardziej podoba. Wiele
rzeczy zresztą w „Animalsach"
jest dobrych. Upowszechnianie
karty praw zwierząt - tego nigdy za wiele. I to, że powstają
pierwsze pogotowia weterynaryjne fundacji, że pokazuje się
wreszcie to, co dzieje się na
poboczach dróg. To dobrze.
I niech ci starcy zapamiętają
raz na zawsze - wpuszczenie

••

pchała już

Pod koniec mała do fednego z prywatnych banków Trójmiasta wpłynęło zawiadomienie komomika Sądu Rejonowe•
go w Gdyni o zafęclu wynagrodzenia za pracę i wezwanie
do dokonywania potrąceń pneciwko lenemu Jęclyklewiczo•
wi, przedostatniemu wojewodzie gdańskiemu, obecnie szefowi znanej w Trólmieście spółki Pro-tek.
Komornik zawiadomił równlei bank o wszczęciu egzeku•

ielobranżowy Zakład P rodukcyjno -

cli z nieruchomości małłeństwa lęclyklewlczów I z praw z ty•
tułu udziałów w spółce Pro-tek o wartości 40 milionów.
lednocześnle zajmując konto bankowe lędyklewlcza w innym banku, komornik wezwał bank aby nie dokonywał wy•
płat z rachunku lędyklewlcza, lecz przekazywał le bez•
zwłocznle na rachunek komornika.
Wszystkie te czynności małą na celu zaspokojenie należ•
noścl 3 miliardów 498 mllionów złotych oraz odsetek od
nlel w kwocie ponad 495 milionów.

Panu byłemu wolewodzle pozostawiono 50 proc. pobiera•
nego wynagrodzenia, pny czym kwotę 1,5 miliona komor•
nlk uznał za wolną od potrąceń.
Oczywiście komomik działał na wniosek wierzyciela, pry•
walnego banku.

Lot KOSA
Chyba złośliwy pech chciał,
w tym samym czasie, gdy
Manta podchodziła po kredyt,
o taką samą kwotę zaczęła
w „naszym" banku zabiegać
warszawska spółka KOS. Gdy
bliżej przyjrzeć się tej historii,
okazuje sie, że jest ona łudząco
podobna do Manty. I tym razem chodziło o 350 pawilonów. Posłużono się tymi samym i argumentami, wróżono tę
samą stopę zysku, tylko zdjęcia
pawilonów inne. Bankowi podobnie jak Manta, również
w kwietniu - KOS przedstawił
analilę sprzedaży pawilonów.
By podobieństwom było zadość obie spółki łączyło nazwisko prezesa zarządu. Można
że

wą. Widać było, że przedsię
biorstwo ma doświadczenie
i nie jest „gołym" nowicjuszem z dobrymi chęciami. Brakowało tylko pieniędzy. Te
miał dostarczyć bank. W opartej o trzymiliardowy kred yt
analizie sprzedaży pawilonów
Manta szacowała zysk na jednym pawilonie na 45 mln zł. 2
miliardy planowano przeznaczyć na zakup terenu z halą
montażową pawilonów, a miliard na działalność handlową.
Ustalono też, że przy stopie
76- proc. bank zarobi na udzieleniu kredytu ponad 2;2. miliarda . Po jego spłacie Manta miała jeszcze uzyskać miliardowy
czysty dochód. Przedsięwzię
cie zapowiadało się więc bardzo interesująco .
Jednak bank się wahał - trochę psioczył na niepewny rynek, na nowatorski pomysł.
W efekcie zaliczył Mantę do
kredytobiorców o podwyższo
nym ryzyku. W kwietniu ub.
roku Manta podpisała z bankiem umowę kredytową na 2
miliardy na okres 3 miesięcy .
Bank ostatecznie przekonały
dwa zabezpieczenia kredytu:
hipoteka na ni eruchomości
w Łęczynie Górnym i weksel
poręczony. Nieruchomość, ponad 38 hektarów, została wyceniona na - uwaga 17 miliardów
12 m ilionów złotych - przy
czym wycenę sponądził biegły
S ądu Wojewódzkiego w Gdań
sku pan P. Bankowi dawało to
6,5- krotne przebicie kwoty
kredytu.
Weksel, na d wa miliardy
złotych, podpisał wiceprezes
Manty zaś jego poręczycielem

ij

do domu kotnej kotki z wycieraczki, to może być dla nich
ostatnia już szansa odzyskania
utraconego człowieczeństwa.
Zgadzam się z tym. I ten instruktaż praktyczny, jak stawiać samochód w cieniu, żeby
pies się nie udusił. Jak uchylić
lekko szybkę i zostawić mu
wody w miseczce, bo przecież
„woda to życie". Tylko nie
w żadnym tam kapeluszu, jak
widziałem na ich filmach tamten pies źle zagrał, bo już
był napity. Pies w ogóle nie
jest aktorem - pies jest prawdziwy!
Tylko nie płaczmy tak, na
miłość Boską 1 Więcej zdrowego okrucieństwa dla zwierząt,
a wszystko będzie dobrze .
Dopuszczam myśl, że z Kasią się mylę, że może pani Ewa
wcale jej nie podmówiła i Kasia jest prawdziwa. Jeśli tak, to

żałuję, że już jej się nie n~:::~

I

EKSPRESY

został

Jerzy

126p184 -sprzedam. 51-34-58

Jędykiewicz, wła

Lawina
ruszyła w sierpniu ubiegłego
roku. Najpierw, gdy minął termin spłaty kredytu, Manta poprosiła o zwlokę. Bank naliczył
231 milionów odsetek karnych
i wyznaczył następny termin

spłaty.
14 września ubiegłego

2POKOJE Gdynia - kupię. 20-06·38

6117

3-POKOJOWE, Chetm, parter sprzedam. Tel.
32·03-48 Gdańsk lub 28-67-56 Bydgoszcz48156
BULLTERRIERY, Malbork 31-22, to 00 -17,00

roku

miał być opatrzony datą płatności . Robiło się więc

weksel

Wiejskie jasełka

że kłopoty. Tymczasem wła
śnie 14 września Jędykiewicz poręczyciel zaproponował bankowi, żeby najpierw wyegzekwowano dług od Manty i z hipoteki, jego samego oszczę

Jakby na ironię bank postanowił sprawdzić, jak się mają
wpisy na hipotekę. To co z tego sprawdzania wyszło przyprawia o zawrót głowy i głębo

dzając

na sam koniec.
Ostateczne wypowiedzenie
kredytu nastąpiło pod koniec
października. Bank wezwał do
uregulowania zadłużenia. Manta odpowiedziała, że właśnie
realizuje kontrakt na dostawę
cukru do Moskwy na I ;2.8 mln
dolarów i że 5 tysięcy ton zło
mu aluminium ma popłynąć do
Kłajpedy, a ponadto góra przetworów owocowych (za 18 miliardów) ma nadejść do Wejherowa itd. Słowem, rychło pieniądze się znajdą.
Łeb w łeb z Mantą „leciał"
KOS. Też zwlekał z płatnością.

miliardy złotych.
LIAlY z naczepami trzyosiowymi (koncesje).
Tel. (0-507) 1190.1122

SPRZEDAM 1/2 bliźniaka, stan surowy, ul. Ziekina 9. 25-10-82 '

ODDAM sklep wdzierżawę, lołlal gastronomiczny odstąpię -centrum Wejherowa. L2-66·~965

SPRZEDAM 126p, 1986 · 56·38·17

57-6~

OD2YSK długów. Tel. 374-216, 374-417

dytu, odwoływał się, ale ostatecznie spotkał się z komornikiem .

gorąco. Bank sięgał do zabezpieczeń, co spółce wróżyło du-

przedstawiał faktury, opisywał
dostawy z Holandii do
Królewca na miliony dolarów.

min. domu, który oszacowano na, nomen omen, dwa
ściciel

ODNAJMĘ czteropokojowe -Orunia

Czar zaklęć i przyrzeczeń
w sylwestra. Tego dnia
bank zawiadomił Jędykiewi
czów, że mimo dobrych chęci
spółki nie spłacają swych zobowiązań i bankowi nie pozostaje nic innego jak ustalić
ostateczny termin opatrzenia
płatności weksla na 11 stycznia . Podobną wiadomość dostały obie spółki. Jędykiewicz
i jego Pro-tek Ltd., który za załatwienie kredytu dla KOSA
miał otrzymać prowizję 2 procent od sumy podpisanego kre-

prysł

I tym razem bank się wahał,
ale podsunięta mu marchewka
znacznego zabezpieczenia kredytu (nieruchomość wyceniona
, na ponad 10 miliardów i porę
. czony- przez - a jakże p. Jędy
kiewicza - tym razem awalowany weksel iu blanco), była
bardzo atrakcyjna. Wartość
nieruchomości przebijała kredyt 3 ,5- krotnie, poręczyciel
weksla znowu budził zaufanie.
Przy okazji bank zauważył, że
Jędykiewicz posiada luksusowy BMW 525 TD. W tej sytuacji bank udzielił dwumiliardowego kredytu na 75 procent
rocznie.

kie zadumanie nad bezpiecze11stwem polskich interesów. Zabezpieczeniem kredytu dla
Manty było siedem działek p.
Norberta D. zlokalizowanych
w Łęczycach Górnych. Dział
ki te wycenił biegły Sądu Wojewódzkiego w Gda1isku z zakresu budownictwa ogólnego
i szacowania nieruchomości
gruntowych Stanisław P. Według niego miały one wartość
17 miliardów 12 milionów zło
tych. B ieg ły wyw,1dził, że
m.in ...teren nadaje się również
pod zabudowę szpitalną jak też
sanatoryjną" i że bezpośrednia
bliskość możliwości zabezpieczenia w infrastrukturę komunalną oraz dogodne warunls.i
komunikacyjne stawiają teren

gdy bank zleca wycenę okazuje się, że zdaniem innego biegłego wojewody, cały zastawiony majątek jest wart • uwaga - 172 miliony 260 tysięcy
złotych. Ponad 50 razy mniej
niż półtora roku wcześniej!
Cud? Czy Gościcino - gdzie leży nieruchomość - dotknął
ostatnio jakiś kataklizm?
A może wśród biegłych wojewody stało się coś niedobrego?

Dobry :zwyczaj
nie pożyczaj?
Dziś

bank

liże

rany. Na ra-

opisać i oszacować nieruchomość poręczycie la, czyli
p. Jędyki ew icza - skądinąd
wiadomo, że jest ona warta
około 2 miliardów. Nie wiado-

zie ma

mo również co stanie się z samochodem BMW. którego jeszue do niedawna Jędykie
wic, by ł szczęśliwy m posiadac.tem. No, ale klo mógł przypuszczać, i.e tak i,wictnc spółki
nie spłacą swoic h kredytów?

Jan Kreft

149

1385

126p, 87,56-25-78 po 20.00

Przy szampanie

było o dn ieść wrażenie , że
w rzeczywistości chodzi o jeden duży kredyt, ro zbity na
dwie spółki.

I

Spółka cieszyła się całkiem
przyzwoitą sytu acją finanso-

Bank groził wypełnieniem weksla, ale godził się na nowe,
proponowane przez KOSA terminy.

w bardzo dobrej prognozie pod
zabudowę". Teren ma według
biegłego „wyjątkowo wysokie
walory widokowe i klimatyczne, kwalifikują teren do wykorzystania na cele rekreacyjne."
Działki są zlokalizowane w pob Iiżu szlaków komunikacyjnych. Wycena nosiła datę 30
pażdziernika 1991 roku.
Gdy bank postanowił samodzielnie przekonać się, jaka
jest realna wartość zabezpieczenia miliardów które poży
czył sięgnął do biegłych wojewody. Wynik był zdumiewają
cy.
„Gospodarstwo p . Norberta
D . leży w enklawie leśnej,
w planie zagospodarowania
posiada funkcję rolniczo-leśną,
do najbliższej drogi utwardzonej 6 km, brak wodociągu, jest
tylko energia elektryczna. Na
rynku brak zainteresowania tego typu nieruchomościami" konkludował biegły wojewody,
dodając, że budynki gospodarstwa „nie przedstawiają żadnej
wartości", zaś nie przeprowadzając szczegółowej wyceny
drzewostanów (ponad 28 hektarów) można przyjąć ich wartość na 500 - 600 milionów.
A zabezpieczenie dla spółki
KOS? .,Nasz" znajomy biegły,
pan P., orzekł, że jest ono warte 10 miliardów 695 milionów.
W jego elaboracie czytamy
o bardzo dogodnym położeniu
komunikacyjnym. o ewentualnej zabudowie sanatoryjnej
wyjątkowych walorach klimatycznych i widokowych, itp.
I znowuż, półtora roku póżniej ,

SPRZEDAM działkę letniskową z domkiem, 3237-79, 16.00 · 20.00
46679

670

OGRODNICTWO zalrudni bezdzietne małżeń
stwo. Zapewniam mieszkanie. 31-84-48 48254

SPRZEDAM przedsiębiorstwo wyrobów drzewnych, suszarnia. 51-02-74
SPRZEDAM pawilon drewniany. Tel. 53-7\~

.aYł piękny album o Gdańsku,
będzie o Sopocie

38736

DOŚWIADCZONYCH akwizytorów i handlowc/111 zatrudni 'Merkury·. 52-27-67

PANIE do szycia z praklyką. Wynagrodzenie b.
dobre. Wrzeszcz, Fiszera 7A

SPRZEDAM dźw~ IVA -7-tonowy. Kokoszki, ul.
Montażystów 12

Już

POTRZEBNY pracownik na fermę droou z zamieszkaniem, wyżywieniem. 72-57-87 2565

STOLARZ -emeryt 31 ·19-27

PRALKI, 41-95-56, 39-06·20

USŁUGI detektywistyczne w zakresie poszuki·
wania samochodów. 22-48-n

' Sopot wkolorze najlepszych gdo/Jsldch fotografików
• unikatowe zdjęcia archiwalne
• historia miasta wlegendach Ianegdotach
• dwie woo;e Języj(owe: polsko, niemiecka oraz omówfel!le wJęzyku onglelsldm

2965

DZIAŁKĘ rekreacyjno-budowlaną,

ska, niedrogo, 48-57-20
ELBLĄG,

blisko Gdań
3740

praca dla ludzi z samochodem. Tel.

34-33-03 Elbląg

180

GOLF 1991, 1,3, benzyna, nie oclony, lekko
uszkodzony, Elbląg. 34-00-75
625

KOSIARKĘ spalinową. telewizor Pal-Secam,
meble sklepowe -sprzedam.57-79-42 , 252

KUPIĘ pilnie sztaplarkę spalinową. 81-64-56,
81 -60-25
R·13J6

36957

2531

PRZEDPŁATĘ kupię.

39·12-94

ZASPA, 61 mkw., lei. sprzedam 414-001 w. 50
1187

PRlYCZEPĘ kempingową

Niewiadów 126 N·

sprzedam. 24-85-03

ZATRUDNIĘ asystentkę do gabinelu stomatolo·
gicznego. pełen etat. tel. 41-74-46

SPAWACZA argonowego pilnie zatrudnię. Tel.
23-11-12
1832

ZESPóŁ, wesela, 24-15-42, 52-12-61

SPRZEDAM 126p, 1992. (069) 294-53

2WIR przywiozę. 27-01·02

~n

3733

o d 1.08.1993 r. nowa propozycja
naszego wydawnictwa:

„Sopot" - bestseller tego lata
Zamówienia pav/muję;
• Agencja Promocji .Przekaz·, ul. Wały Piastowskie 24, p. 123
tel. 384-365, fax: 317-612 w godz. 10.00 - 14.00
Od soboty 31.07.1993 r. zapraszamy do stoiska w .Zbrojowni"
R-121s1MM
przy Targu Węglowym.
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eke d

ektury na
syna i go uderzyć, czy
mu zbiec".
W maju 1968 roku takie
rozmowy, a właściwie między
pokoleniowe awantury toczyły
się niemal w każdej rodzinie,
gdzie były dorastające dzieci.
Wiosną tego właśnie roku
przez cały świat od Stanów
Zjednoczonych po Daleki
Wschód, przetoczyła się fala
niepokojów młodzieżowych,
zw!aszcz.a w środowiskach studenckich. Kulminacją tej fali
były majowe wydarzenia w Paryżu. Ten rozgorączkowany,
szalony maj, kiedy to Paryż należał do studentów i uczniów
deklarujących gotowość budowy nowego świata. uformował
wrażliwość pokolenia, które
dziś właśnie posyła swe dzieci
na renomowane uniwersytety.
Ale wtedy cechą charakterys tyczną tego pokolenia był
bunt przeciw autorytetom, niekonwencjonalna obyczajowość
i wygląd, a także pewna mło
dzieńcza naiwność i zapalczydogonić

pozwolić

James Jones, Wesoły mie·
siqc mak'(przekł. z ang, J,
Zielińs i) Wyd. 1, War·
szawa 1993, Wydawnic·
two Da Capo, 448 s,
,,- A co mnie obchodzi, żet)'
ze mnie dumny! Ty, ze
swoją forsą, bogacz! Spójrz na
siebie, wszyscy na siebie
spójrzcie: siedzicie tu i zapijacie sprawę! Brzuchy wam tylko rosną, tłuszcz przerasta
wam mózgi! Ty i twój Ludwik
XIII, i to mieszkanie. jak jakiś
pięciogwiazdkowy hotel! Ty
jesteś ze mnie dumny! Po tym,
co twoje pokolenie zrobiło dla

jesteś

świata? Obłudnicy! Skończeni
obłudnicy, wy wszyscy! Ale

my was obalimy. Obalimy to
cale pieprzone społeczeństwo.
Aż wam wyjdzie uszami. Nie
wiemy jeszcze, czym zastąpi
my społeczeństwo, ale coś dobrego, coś znacznie lepszego
od waszego stanu rzeczy musi
się zdarzyć.
Zaczerpną!

tchu.
- Zresztą jaki to ma sens
próbować to wam wytłuma
czyć? Wam, hipokrytom?
na pięcie
się
Obrócił
i uciekł.
Jego ojciec uniósł się na
krześle, niezdecydowany, czy

wość.

Ten właśnie „wesoły miemaj" opisuje James Jones
w swojej książce - ze sporym
dystansem, ale z dużą dozą fascynacji. Narratorem powieści
jest Amerykanin w średnim
wieku, który przyjechał na
krótko do Paryża. by pocieszyć
się po klapie, jaką odniosła jego książka w rodzinnym kraju.
Wydarzenia paryskiego maja
1968 roku obserwuje dzięki
osiemnastoletniemu Hillowi,
synowi przyjaciół, który będąc
studentem Sorbony bierze
w nich aktywny udział. Stąd
może wiele w tej powieści dystansu do rozgrywających się
zdarzeń, wiele też ironii, choć
wynikała ona wówczas z zupełnie innych przyczyn.
Powieść Jonesa warto przeczytać. Choćby dlatego, by zadać sobie pytanie, czy nasze
dzieci też będą kiedyś miały do
nas pretensje o antyki z czasów
Ludwika XIIl, lub o to, że mamy za dużo pieniędzy?
siąc

Nie zliczono dotąd, I nawet wątpię uy Iest to moillwe,
wszystkich lstnleiących niegdyś w Gdańsku tabern, zafazdów
I traktierni. W okresie międzywofennym samych tyllco knalp
I kafelek było tu ponoć•.. sześćset, Oberie, karczmy f go•
spody gdańskie małą swe własne, wyfątkowo barwne dzle•

Klemens Stępniak, Słow·
nik tajemnych gwar
przestępczych. Wyd. 1,
Londyn 1993, Wydaw·
nictwo Puls, 736 s,

I•• Małą tei wielowiekową tradycję.

gów penitencjarnych - słyszeli
gwarę przestępców na własne
uszy.
„Słownik tajemnych gwar
przestępczych" jest więc słow
nikiem niezwykłym. Powstawał też w niezwykły sposób.
Zdobycie informacji wymagało
obserwacji uczestniczącej, którą prowadzić trzeba zarówno
na wolności, jak i za kratami.
Nierzadko dla autorów stanowiło to ogromne niebezpieczeństwo, gdyż konsekwencje
dekonspiracji mogły być tragiczne.
Słownik zawiera okolo.35
tysięcy słów i zwrotów, wybranych nie tylko z języka środo
wisk przestępczych, lecz także
marginesu społecznego, grup
zagrożonych nałogiem i innych
śodowisk dewiacyjnych. Stąd
w dziele znalazły się elementy
swoistej gwary prostytutek, narkomanów, włóczęgów, żebra
ków, a nawet. .. wybrane słow
nictwo gwary uczniowskiej
i żołnierskiej, które ze względu
na swą wulgarność pozostaje
poza normatywnymi słownika
mi polskimi.
Wiele słów z tego słownika
jest zupełnie nowych, język
środowisk przestępczych jest
żywy, co roku przybywa nowych słów. część starego słow
nictwa się dezaktualizuje. Niektóre gwary powstały zupełnie
niedawno, na przykład swoisty
język narkomanów ma kilkuletnią zaledwie historię.
Autorzy - Klemens Stępniak
(językoznawca i kryminolog)
oraz Zbigniew Podgórzec (tłu
macz i dziennikarz) wykonali
ogromną pracę, sam słownik
niewątpliwie przyda się ludziom związanym w jakikolwiek sposób ze środowiskiem
przestępczym, a my ... my dowiemy się, co oznacza zdanie:
,,Dziahnij mańkiego parkanem'', tylko po co.

Dla ludzi, którzy nie zetknę
li się ze środowiskiem przestępczym, gwara półświatka
stanowi absolutną egzotykę.
Zwłaszcza, że nie ma jednego,
wspólnego wszystkim grupom
języka, lecz dzieli się on na
wiele odmian, którymi posłu
gują się przestępcy różnych

,,specjalności": złodzieje, fał

szerze, przemytnicy, szulerzy,
bandyci, a także wychowankowie zakładów karnych, aresztanci i więżniowie. Ten hermetyczny, głęboko zakonspirowany język służący do samoobrony przed policją i wymiarem sprawiedliwości, odzwierciedla mentalność środowisk
przestępczych, hierarchię wartości i kanony post(;'powania
obowiązujące w ich świecie.
Dotąd z językiem przestęp
ców (o ile sami nimi nie jesteśmy) mogliśmy się zetknąć

czytając reportaże

Jacka Stwory, czy opowiadania Marka
Nowakowskiego. Tylko nieliczni, związani zawodowo
z wymiarem sprawiedliwości od policjantów po psycholo-

Uniwersytecka

noszenie sztuki teatralnej,
i najlepiej skonstruowanej, na ekran - zawsze jest
ryzykowne. Wyszli jednak ze

letnią porą zdarzają się różne

i atutem tej adaptacji musi być
aktorstwo. Dobre aktorstwo
i mistrzostwo kamery (operatorem był Juan Ruiz Anchia) rejestrującej wszelkie niuanse
przesądziły o sukcesie tego
niezwykłego filmu, w którym

tytuł dosłownie

niespodzianki . I z tą też
nadzieją zwracam uwagę na
film Jamesa Foleya, film „stary", bo już sprzed paru tygodni
(produkcja ubiegłoroczna),
które przyniosły mnóstwo nowych pozycji.
Nie jest to rzecz z gatunku
lekkich. łatwych i przyjemnych, najchętniej w czasie wakacji oglądanych. To kameralny dramat, którego akcja rozgrywa się w biurze pośrednic
twa handlu nieruchomościami,
w barze, w mieszkaniu potencjalnego klienta, w samochodzie i na opustoszałej, zalanej
strugami deszczu ulicy wielkiego miasta. Autorem scenariusza jest dobrze nam znany
dramaturg, scenarzysta i reży
ser David Mamet. Dla potrzeb
filmu adaptował własną sztukę
teatralną napisaną dziewięć lat
temu i uhonorowaną prestiżo
wą nagrodą Pulitzera. Obaj
wraz z reżyserem nie zrobili
w zasadzie niczego, by w ekranizacji iść na kompromis z regulami współczesnego kina,
czyli akcji. widowiskowości,
efektów. Można było przecież
to i owo zmienić, dodać jakiś
wątek, zadbać o wizualną
atrakcyjność. Twórcy „Glengarry ..." zrezygnowali z tego,
ryzykując niemało, gdyż prze-

Ro s''

choćby

sł_usznego założenia, iż szansą

Nikt nie chce pamięlać twych
spn:cd lat, a nawet roku.
Ważne, co dzisiaj sobą reprezentujesz. A skoro żyjesz w takiej dżungli (zwanej po prostu
kapitalizmem), musisz się dostosować. Agenci szukający
zabiegający
i
kupców
o transakcje, według których
się ich ocenia, też muszą być
bezwzględni. Miody Ricky już
zasług

szanse na sukces. A jednak ...
nie zdradzę puenty, która nie
tylko nas, widzów zaskoczy.
Jack Lemmon stworzył w filmie Foleya wielką wspaniałą
kreację (nagroda na festiwalu
w Wenecji), postać przejmują
cą i tragiczną, budzącą uczucia
bynajmniej niejednoznaczne,
gdyż Levene traci jednak nasz
kredyt zaufania. Innym zaś nie

Miejmy umysł otwarty

C

zasami irytuje nas, gdy
widzimy innych ludzi
ćwiczących. biegających.

czy siedzących w pozycjach medytacyjnych. Wynika
to z lenistwa, nietolerancji
i braku otwartości na wiedzę,
a także procesu degradacji drogi przez życie w stadzie.
Przyznaję. że dawniej irytowały mnie sztuczki fakirów, ale
człowiek gdy chce, znajdzie
drogę do prawdziwej naturalnej wiedzy, zapewni sobie czas
na rozwój i przestanie śmiać
się ze stania na głowic, gdy

dziesięciną

ze wszystkich
tabem.
Tamte drewniane jeszcze
oberże, po których nie ma już
śladu odwiedzała ludność miejscowa, przede wszystkim jednak zatrzymywali się w nich
przyjezdni oraz mar/narze. Ci
ostatni mieli swe ulubione taberny portowe. Zamożniejsi
kupcy przesiadywali w znacznie spokojniejszych i bardziej
bezpiecznych zajazdach. Bogaci patrycjusze, stroniący od
kontaktów z pospólstwem i ga-

cha

Tak jak częstokroć patrzymy
w zamyśleniu przez okno. teraz
w wolnej chwili skupmy wzrok
na dowolnym punkcie, plamce,
pinezce, namalowanej kropce.
Posiedźmy tak przez chwilę,
zamknijmy oczy i wsłuchajmy
się w oddech. Kilka oddechów
górnych, dolnych i jednoczesnych - powoli, spokojnie, bez
przerw. Otwórzmy oczy, patrzmy na kwiat, liść, sęk w desce,
ale nie nazywajmy ich w myślach, gdyż kształt podobny
mogą mieć inne kwiaty,
przedmioty, rysunki. Po raz
pierwszy przekazuję ćwiczenie,
które ułatwi pracę nad sobą.
Narysujcie lub szukajcie wicie
przedmiotów o podobnych
kształtach i kolorach. Zauważy
cie jak mylna jest sugestia
wzrokowa. Jak wiele jest osób

wojny światowej
„Trzy świńskie Łby". Swą

Wisłą

do

Gdańska

w roku
1716 króla Augusta II
Sasa oraz cara Piotra
I zwanego potem
Wielkim.
Tenże władca Rosji gościł też w gospodzie
„Hoffnung" (Nadzieja) przy
Bramie Wyżynnej, w oruńskiej
karczmie „Harmonia", a także
w gospodzie „Pod Krzywą Lipą" (na Nowych Ogrodach),
gdzie w kwietniu 1716 roku
odbyło się huczne wesele jego
bratanicy Katarzyny z księciem
Meklemburgii-Schwerina, Karolem Leopoldem.
W lokalu „ Winke/ Krug''
przy Długich Ogrodach rezydował w styczniu 1705 roku
król Stanisław Leszczyński

Kariera na satelicie
Konkretme w telew1zJi satelitarnej „Polonia . Ohdarwny
wieloma zdolnościami telewizyjnymi - red. Piotr świąc z T\
Gdańsk gościł niedawno w Warszawie. gdzie dyżurował przed
kamerami, prowadząc program naszej satclitarki. Dobra pre•
zcncja, staranna dykcja, odpowiednia fryzura i elegancka marynarka z pewnością pomogły w kolejnym sukcesie młodego
i utalentowanego dziennikarza z Wybrzeża. Milo mi przypomnieć, iż 3 lata temu, gdy Piotr Świąc * jeszcze jako student
pojawił się na próbach kamerowych przy Sobótki 15, jako
pierwszy głosno przepowiadałem mu szybką i udaną karierę

Kino "Trójki"

o tym wie, już opanował tę
sztukę. A stary wyga Levcnc?
Od początku budzi naszą sympatię i współczucie. Życzymy
mu powodzenia, z lękiem obserwując kolejne porażki.
Zmęczony, przytłoczony chorobą córki, najstarszy w agencji, zdaje się mieć najmniejsze

ufamy ani przez chwilę, tak jak
i oni nie ufają sobie nawzajem
i nigdy nie są wobec siebie
szczerzy. Nawet wtedy, gdy
manifestują solidarność i zdobywają się na przyjacielskie
gesty. W świecie, w jakim ży
A.
ją, nie ma na to miejsca.

podobnych do siebie. jak wiele
bliźniaczych przedmiotów.
Człowiek zwykle widli tylko
to, co chce zobaczyć.
Po po\"vyższym ćwiczeniu
klękamy. siadamy na piętach,
po czym rozsuwamy stopy.
Siadamy między stopami. Na
początku stopy będą boleć.
Można usiąść na poduszce.
Przyłóżmy prawą dłoń do kwcj. Kciuki delikatnie stykają
się. Powieki są prawie przymknięte. Skupmy wzrok na
jednym punkcie. Nic zapominajmy, że istnieje dopełnienie
punktu. cale otoczenie. Po prostu siedzimy i patrzymy. Po
kilku minutach powtarzamy
w myślach: ,.Jestem silny. Jestem w stanic panować nad
moim ciałem, oraz myślami".
Tak siadamy kilka razy
dziennie, aż ból stóp ustąpi.
Po kilku dniach powtórzymy
w myślach: .. Mój umysł uspokaja się. regeneruje. seg,cguje
informacje, ro1wija si<,. oczyszcza się. staje się jasnym. Są

we mnie tylko pozytywne myśli, jestem odporny na wszelkie
sugestie negatywne. Tak z tygodnia na tydzień rozwijamy
się. Z czasem możemy zadać
pytania i nasz umysł. pracujący
znacznie sprawniej podczas
medytacji niż najlepsze fomputery, da nam odpowiedź, jeżeli nic od razu to po pewnym
czasie. np. w czasie mycia naczyń lub podczas wbijania
gwoździ i innych zaległych
prac domowych.

Telewizyjnej i lokalnej oczywiście obfituje ostatmo w cie
kawe i wartościowe polskie filmy fabularne. Są to zarówno
ambitne produkcje, jak i swojskie, rodzime komedie. Rzecz
godna jest odnotowania, jako że obydwa programy warszawskie prześcigają się w projekcjach filmów zagranicznych
W wypożyczalniach wideo - polskich filmów również „jak na
lekarstwo". Trudno mówić o wszystkich tytułach, ale wymienię tylko te, które sam widziałem. A więc: .,Nóż w wodzie",
,,Sanatorium pod klepsydrą", ,,Człowiek z marmuru", ,,Kana!", .,Zaklęte rewiry", ,, Vabank' , ,,Sami swoi", ,,Gdzie jest
generał?". Wprawdzie nie zbrakło w „trójce" seriali, ale my
poczekamy na przygody dzielnego kpt. Klossa.

Walka o „newsy"

J.

Stolica ma JUŻ kilkanascie stacji radiowych emitujących
bardzo różnorodny program. Przeprowadzone ostatnio badania
pt. ,,Media w Warszawie" dostarczyły najnowszych informacji
wiedzy na temat wi.uygodności (i jednccześnie popularności)
poszczególnych rozgłośni. Odpowiadając na pytanie - który
program radiowy w Warszawie nadaje najlepsze serwisy informacyjne? - 36 proc. ;;lul·haczy uznało, że Program I PR,
RADIO .,Zet" -22 proc.,,.Trójka" - 8 proc., Radio WAWA-5
proc .• Radio „faka·• - 4 proc., Program li - 1 proc. Nic miało
1.dania na ten temat - 18 proc. Na Wybrzeżu, aż tak bardzo
szczegółowych badan się nie przeprowadza

Guru A. Łochin

PS. Dla wytrwałych Czytelników nagroda. 15 osób może
uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach grupowych dla mło
dzieży i dorosłych. Wystarczy
wyciąć kupon-mandalę i zgło
sić pod adres; Sopot, ul. Bitwy
pod Płowcami 62, Hotel D. W.
„Zloty Kłos", pokój 11, we
wtorek lub środę o godz. 16.00
Kupon należy zachować,
gdyż we wrześniu będą kolejne
zajęcia dla nowej grupy.

taie Jak sw1at u1:.1.u-:i.1. ak
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Ciekawą

hido II
karczma

storię miała też słynna aż

osobliwą nazwę zawdzięczała

herbowi Ferberów, którzy
w połowie XVI wieku zakupili
wieś Lipce. Wcześniej była
tam karczma „Dobry Zajazd",
której niemiecka nazwa „Guteherberge" przeszła z czasem na

zawsze żywe Przeżywać
je samemu - cudownie,
posłuchać o nich, popatrzeć
podglądnąć - któż z nas powie, że tego nie lubi? Nawet
najwięksi ,.twardziele" przy
znają w duchu, że TAK
Anna (Jamie Lee Curtis
,MoJa
stal"
„Błękitna
dziewczyna'") i Oliver (James
Keach) wciągają nas w swoje
gry namiętności, podsycanej
kolejnymi odsłonami z przematki Anny i jej koszłośc'
chanka! Momentami niezwy-

całą miejscowość.

Podobnie jak gdzie indziej,
tak i tu w Gdańsku były gospody o dobrej i zlej sławie. Do
tych pierwszych należały
z pewnością oliwska karczma
,,Pod Drzewem Oliwnym",
,,Dom Angielski" przy ul.
Chlebnickiej i gospoda ,.Pod
Białym Jagnięciem" na Polankach. Ekskluzywny charakter
miał zajazd „Stawowie" (niem.
„Hochwasser") między Oli wą
a Sopotem, rozebrany w roku
1856 oraz słynny zajazd
Ormianina Schahnasjahna z tarasowym założeniem ogrodowym i belwederem na zboczu
wzgórza w rejonie Starych
Szkotów. Zdecydowanie natomiast złą sławą cieszyła się istniejąca we Wrzeszczu już
w średniowieczu karczma „Jeruzalem", gdzie prowadzonym
na Szubieniczną Górę skazań
com podawano ostatni w życiu
posiłek. Nie najlepszą miały
reputację karczmy Nowego Portu, ,,Pod Dwoma Dzikusami"
we Wrzeszczu, a także gospoda ,,Pod Trzema Murzynami",
na której miejscu wznosi się
gmach byłej „Victoriaschule".
Długo jeszcze można by
snuć opowieść o gdańskich
przybytkach Bachusa, o obyczajowości karczemnej, uprawianych tam praktykach i hazardzie. Sama tylko gospoda
i hotel ,.Pod Łososiem'' z jej arcysławną w całej Europie probiernią produkowanych tu od
XVI wiekt1 likierów w tym
i złotej, legendą owianej wódki
gdańskiej, to temat sam w sobie. Do wątków tych powracać
przeto będziemy jeszcze w naszym cyklu. Bowiem spojrzenie na historię miasta poprzez /
jego „dzieje karczemne" to
również jeden ze sposobów poznan ia. Kto wie, może nawet \
bardziej frapujący niż inne.

,,~RY

NAMIHN~~~I"
kle dramatyczn~ 1 szokujące
tajemnice miłości sprzed 20
tu lat, przeplatane równie go
rącą teraźniejszością sprawia
ją, że wraz z Anną i Olivererr
stajemy się uczestnikami te
najstarszej z gier
Miłość, namiętnos1;, ządza
czyż to nic fascynujące?
Wspaniały klimat filmu nie

jako zmusza nas do pofilmo
wej refleksji. .. Jak niewiele
jest obecnie takich filmów,
w których, poza fabułą, nic ...
W „Grach namiętności" (88
minut) występują ponadto
znana z filmów .,Bez wsparcia" i „l!lice w ogniu'· Am)
Madigan oraz Sally K.irkland
(,,Rewanż"}. Gorąco pole
cam 1

tap)

JmySamp

Radio-tele-plołkl

Jogoterapia

przeczyta jak wiele dobrego
dla zdrowia przynosi to ćwi
czenie właściwie wykonywane.

Należał do nich m.in. Dwór
A1tusa. Jego bogato wyposażo
ne wnętrze w pełni odpowiadało wybrednym gustom tej wła
śnie warstwy mieszczan. Tutaj
odbywały się wielkie bale
i koncerty. Jedną z ozdób była
okazała drewniana postać św.
Krzysztofa. Ufundowali ją
w roku 1485 członkowie tutejszego bractwa św. Jerzego. Ponoć figura ta przez czas jakiś
stała na przedprożu sławnej
gospody „Pod Krzysztofem",
znajdującej się niegdyś przy ul.
Długiej 11.
Dwór Artusa pozostawał
najsłynniejszą w mieście gospodą aż do roku 1742, kiedy
to urządzono w jego wnętrzu
giełdę kupiecką. Nieprzerwanie jednak funkcjnowaly jako
lokal jego niepowtarzalne
podziemia, jakże barwnie opisane przez Wincentego Pola
czy Stanisława Tarnowskiego.
Istniały w Gdańsku
i jego okolicy karczmy, którymi nie gardziły nawet koronowane głowy. Monarszymi odwiedzinami
szczyci! się np. prastary „Ganskrug"
(Gęsia Karczma). Zajazd położony n ie
opodal Przeróbki,
w pobliżu drogi bursztynowej na mierzeję i miejsc, gdzie roz-

zboże, gościł

występuje sześciu mężczyzn.

a na plan pierwszy wysuwa się
dwóch: Levene grany przez
Jacka Lemmona i Ri.::ky,
w którego wciela się Al Pacino.
Obaj pracują w tej samej
agencji, której sytuacja staje
się coraz bardziej krytyczna.
Pracodawców nie obchodzą zewnętrzne, obiektywne przyczyny takiego stanu rzeczy. Przysyłają swego przedstawiciela
(Alec Baldwin), który krótko
i brutalnie zapowiada zwolnienia, ogłaszając sprawdzian-wyścig. Agenci muszą udowodnić
swoją przydatność konkretnym i transakcjami. Komu się
uda, ten otrzyma w nagrodę cadillaca, następny - komplet noży. Pozostali znajdą się na bruku. Słuchamy tyrady Baldwina
wygłaszanej z nonszalancją
i wyższością, i nie mamy już
złudzeń. W tym świecie, co
zresztą potwierdzą dalsze wydarzenia, nie ma miejsca na
żadne „sentymenty". Nikogo
nie obchodzi, czy masz kłopoty
i jaki jest stan twego zdrowia.

wraz z dworem.

ne

Księgamia

,,Literka"

wiedzią portową, posiadali
własne, ekskluzywne lokale.

ładowywano spławia

gdańskich

ry

przeprzez nasze kinowe
ekrany i dzisiaj chyba łatwiej
go znaleźć w wypo1.yczalni wideo niż w repertuarze, chociaż
Ten

mknął

Szczególnie gwarno było
w nich podczas dni sierpniowych, gdy do Gdańska zjeż
dżały rzesze kupców, przekupniów i rozmaitych kuglarzy.
Chodzi oczywiście o Jarmark
Dominikański, który miasto
zawdzięcza papieżowi Aleksandrowi IV. On to bowiem
w roku 1260 nadal zakonnikom z kościoła św. Mikołaja
przywilej odpustowy związany
z doroczną uroczystością ku
czci świętego Dominika.
W czasach panowania ksią
żąt pomorskich nazywano je
jeszcze tabernami. W języku
łacińskim słowo to znaczyło
pierwotnie tyle co szopa lub
buda. Takie też były zapewne
najstarsze karczmy gdańskie,
wznoszone zawsze w sąsiedz
twie miejsc, gdzie kwitł han-.
del. Pierwsze o nich wzmianki
pochodzą z roku 1188, kiedy to
książę Sambor obdarował był
cystersów oliwskich i benedyktynów ze Świętego Wojcie-

Alicja Morze

Filmy stare i nowe
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Urlop w Finlandii
Słynny „ob1eżysw1at", autor wielu ftlmow I ksiązd, podro:t
niczych - Tony Halik, sam o sobie mówi. że urodzi! się. ,,pod
gwiazdą przygody". Efektem jego podróży jest telewizyjny
cyk.I pt. ,.Pieprz i wanilia'". Czy są jeszcze miejsca. w których
nie był? Okazuje się. że tak - mimo że Halik odwiedził już
, wszystkie kontynenty z Antarktydą włącznie. W czasie waka•
cji Halik pokazuje telewidzom wszystkie te miejsca. w których chcieliby się znaleźć nasi rodacy. Tak przynajmniej pisz,
w listach. Są to najbardziej malownicze miejsca glohu: kanio
ny słynnych rzek, egzotyczne lasy Indonezji, pustynie i okoli' ce czynny.::h wulkanów. Tymczasem urlop - Tony Halik i Elż
; bicta Dzikowska spędzą bez kamery w Finlandii, którą lubią
najbardziej.
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100 mld na „Dom"
fen sWJctny sena! nte docz.ekał się, 111estety, dokończcma.
ok 100 mld zł potrzeba na 1rcalizowanie następnych
6 odcinkow, ktorych scenariusze dawno już napisali Jerzy Ja.
nicki i Andrzej Mularczyk. Toteż Janicki niejako zastępczo jak mówi - t.awiózl reżysera Jacka Bromskiego do swojego rodzinnego Lwowa. Bromski oszołomiony pięknem tego miasta
trzeba koniecznie coś nakręcić! ... Więc J. Japowiedział:
nicki pisze scenariusz komedii pt. ,Dawaj czasy! • (Dawaj zegarek!) .• Nie wiedzieć o Lwowie. to nie wiedzieć o dorobku
jednej trzeciej Polaków - mowi Janicki
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'" - Ogromnie się z tego cie
Jestem spod znaku lwa. To
piu
llf: we n
mówi samo za siebie.,Lubit; · ·yc1
i gejzer, ory w kazdcj
być najlepsza,!- z drugiej strony-~ miałam bardzo wymagają 'li może wybuchnąć Gdy wi
cą mamę. Gdy odnosiłam jam1k.rtlfon, bal'dt,-9 się konccn•
kieś sukcesy, ona to kwitowała truj~ i znajduję w sobie bardzo
zwyczajnym ,.ciebie na to głęboko ukt)'ry spokój. Tą jest
stać". Nigdy nie było to czymś
upmie wsz:,,stko sprzężone;
"* Rozpoznawalność twarzy
fantastycznym, nadzwyczaj·7 •.
nym. Mama bez przerwy pod- odpo włada
- Ne, Nie jest łatwo hyć
nosiła mi poprzeczkę. A poniepsob,1 pnblicwą. Ale jem ten
waż byłam subordynowana
i posłuszna, tó tę,.poprzeczkę · problem się bagatelizuje, to
pokonywałam. I teraz też inamoina z tym iy_ć. N}c 1eidźę
czej nie potrafię. Jeżeli ktos samochodem, jeszcze. się nie
mnie pyta, czy jestem ambima . dorobiłam Ale arzę o nim.
choćby dlatego. Z:C!by uniknąć
mówię, że nie.ylszystko co
osiągnęłam w zawodzie, to nie
tych spojrzc11 ciąglcgó' byc a
dlatego. że tak bardzo chcia- na talerzu.
- Zmieńmy temat na przyjełam, nauczono mnie, że trzeba
mniejszy. Jak zamierza pani
być bardzo dobrym. A tak się
złożyło, że natura obdarzyła
spędzić wakacje?
- Mam słabość do wyjazdów
mnie możliwościami. I mogę
na tym się oprzeć. Ale to nic za granicę. Ale niestety - rejest tak, że wyznaczam sobie m on t domu zlikwidował tę
kierunek i po trupach zmie- możliwość. Jako osoba młoda
rzam do wytyczonego celu. marzyłam. że będę żoną, np.
Wiele rzeczy złożyło się dla naukowca i razem z nim będę
mnie pomyślnie. Przez wiele wyjeżdżać i penetrować różne
lat miałam opinię osoby, która obszary kuli ziemskiej. Teraz
mog~ uciekać w takie podróże.
się dobrze zapowiada. Lata miczytając komentarze do filmów
jały, a ja się ciągle tylko zapoprzyrodniczych. To je$l trochę
wiadałam. Zmiana nastąpiła
dopiero po urodzeniu dziecka. I izanie lodów przez szybę.
A w tym roku jedziemy na waMiałam wtedy bardzo niedobry
okres w życiu. Tak to bywa, że kacje nad nasze, polskie mow momentach krytycznych rze. Boję się tłumu, bo najlepiej wypoczywam w ciszy.
człowiek albo całkiem przepada. albo gwałtownie idzie do Bardzo lubię wakacje. I do
góry. Uciekłam w pracę. I to dziś. choć jestem dorosła. nic
mogę pozbyć się radosnego
była recepta na nieudane życie
rodzinne. To, że zaczęłam ina- podniecenia w letniej~rzc.
czej czytać, że zaczęłam być
Rozmawiała: Zot1a Jaremko
szę .
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TV
-,-12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 „Australijka w Rzymie" - film fab. prod.
franc us ko-w !oskiej
( 1987 r.), reż. Sergio
Martino, wyk. Nicole
Kidman, Massimo Ciavarro, Lara Wcndel
13.40-15.15 „Jedynka" na niepogodę - Obok nas
15.00 Stan ducha - młodzież
wyznania prawosław
nego
15.15 Kino wakacyjne: „Widget" (9) - serial
prod. USA, ,,Spclnione
życzenie'' (5) - serial
prod. australijskiej
16.05 Teleferie: ,.Kolorowe
lato" - ,.Wakacyjna
ciuchcia"
16.50 Muzyczna „Jedynka"
17.00 Teleexpress
l 7 .20 Gra o klasę
18.45 „Zulu Gula na wakacjach'' - program satyryczny Tadeusza Rossa
19.00 Wieczorynka - .,Muminki"
19 .30 Wiadomości

7.30 Rondo - magazyn informacyjno-gospodarczy
7.50 Ry11ek- Agro
8.15 Z Polski
8.35 Wszystko o działce
9.00 Ziarno - program red. katolickiej
9.25 Teleferie: Tajemnice zamków północy oraz
,,Walt Disney przedstawia'': ,,Super Baloo·•,
,,Szlak Czirokezów"
I 1.05 „Opowieści o dnkiej
przyrodzie" - ..Na ratunek wielorybom" - serial
przyrodniczy prod. USA
11 .30 Magazyn 60/90
12.00 Wiadomosci
\1.\1) 1eatr'Ic\cwizji • spektakl
na bis·. M:u:gucrile Duras
- .,Muzyka Il", reż. Andrzej Barański, wyk.
Grażyna Szapołowska,

Jerzy Zelnik
13.25 „Przygoda \i zoo" - serial prod. australijskiej
14.15-16.55 Studio Festiwalu
Polskiej Twórczości Telewizyjnej
14.25 Teatr dla dzieci: Jose
Maria de Vasconcelos .,Moje drzewko pomarańczowe·•, cz. 1, reż.
Dorota Kędzierzawska
15.15 Polskie ZOO
15.30 Polski poślizg kontrolowany
15.55 „Każdy w bunkrze na
swoim cukrze''
16 .25 „Bracia naszego Boga" • film dokumentalny Aleksandra Kuca

-,

TV

7.30

Tydzień

- magazyn rolni-

czy
8. 10 „Proszę o odpowiedź"
8 .30 Notowania
9.00 „Dzieci Hendersonów"
(6-ost.) - serial prod. australijskiej
10.25 W okolicy Stwórcy
I l.00 „Powrót do źródeł" (6) ,,Victor Banerjee w Indiach" serial dok. prod.
angielskiej
il .50 Telewizyjny Koncert Ży
czeń

12.20 Teatr dla dzieci: .,Moje
drzewko pomarańczowe"
cz. 2 - ost.
13.15 W starym kinie: ,,Urzeczona" - film fab. prod.
USA ( I 945 r.), reż. Alfred Hitchcock. wyk.
Gregory Peck, Ingrid
Bergman, Rhoda Fleming. Leo G. Carroll
15.10 Z kamerą wśród zwierząt
- Poczta zoo
15.30 ,.Ushuaia" - magazyn
osobliwości

16.15 Studio Sport - To i owo
na ,portowo
16.40 Antena
17 .00 Teleexpress
17 JO „Dynastia" (20 I) - serial
prod. USA
18.30 7 dni - świat
19.00 Wieczorynka - Walt Disney przedstawia: ,.Chip
i Dale··
19.30 Wiadomości
20.15 ,.Klejnot w koronie" (11)
- ,,Towarzysze podróży"
- serial prod. angielskiej
21.10 „Gallux show" - kabaret
Olgi Lipińskiej, wyk .

20.15 „Enola Gay" cz. I film fab. prod. USA.
reż. David Lowe!!
Rich, wyk. Billy Crystal. Kim Darby, Patrick Duffy, Gary Frank
22.10 Reporterskie wspomnienia
22.45 Wiadomości
23.00 Muzyczna „Jedynka"
23.05 Gorąca linia
23.15 „To co po nas pozostało" - film dokumentalny prod. jap. o Muzeum Pokoju w Hiroszimie
0.15 „Nieuchwytny gang"
(6-ost.) - serial kryminalny prod. francuskiej
1.35 „A kiedy mi się znudzi" - grupa Pod BuJ,1
2.00 „Szpital" ( I) - ,,Prośba"
- serial obyczajowy
prod. holenderskiej (13
odc. - 1988 r.), reż. Nico Knapper,-wyk. Margaret Blanken, Paulette
Smit, Gerda Cronie,
Ann Emick Verdoorn,
Mare Klein Essink (akCJa toczy się na jednym
z oddziałów nowoczesnego szpitala holenderskiego)
3.10 Zakończenie programu

17 .00 Teleexpress
17 .20 Premiery muzycznej ,Jedynki"
18.10 „Dzień za dniem" - serial
obycz. prod. USA
19.00 Male wiadomości OD progr. informacyjny dla
dzieci
19.10 Wieczorynka - .. Strażak
Sam"
19.30 Wiadomości
19.55 ,.Dwóch na dwóch"
20.15 „Enola Gay•· (2 ost.) film fab. prod. USA
21.30 Bułat Okudżawa w Warszawie
22.25 Wiadomości
22.35 Sportowa ,obota
23.20 „Wysłannik piekieł'"
horror prod. angielskiej
(1987 r. - 90 min.). reż.
Clive Barker, wyk. Andrew Robinson, Claire
Higgins, Ashley Laurence, Sean Chapman
0.50 Europejska noc jazzowa
1.20 Noce w Las Vegas - Noc
dziesiąta

2.05 „Szpital'' (2) - ..O~karże
nie" - serial prod. holenderskiej
3.00 Zakończenie programu

TV
--· -2
7 .30 Panorama
7 .35 ,,Pasja i broń" - program
dokumentalny
8.00 „Ulica Sezamkowa" program dla dzieci
9.00 Tacy sami - program
w języku migowym
9 .20 Nauka języka migowego
9.25 Powitanie
9 .30 Z ziemi pobkicj
9.55 Spotkanie z Miss Polski
(I)
10.10 Studio Sport - Mistrzostwa Europy w Pływaniu

Krystyna Sienkiewicz,
Barbara Kraftówna, Barbara Wrzesińska, Danuta
Rinn, Marian Kociniak,
Jan Kobuszewski, Zdzisław Leśniak, Andrzej
Zaorski, Piotr Fronczewski, Wojciech Pokora,
Bogdan Łazuka
22.20 Sportowa niedziela
23.10 „Pan Klein" - film fab.
prod. francuskiej ( 1976
r.), reż . Joseph Losey,
wyk. Alain Delon, Jeanne Moreau, Susanne
F1on, Michel Lonsdale
1.1 O Mała antologia kabaretu
(4)
2.10 ,,Szpital" (3) - ,,Nowy
początek" - serial prod.
holenderskiej
3.10 Zakończenie programu

TV
-----2---~7.30 Przegląd tygodnia
8.00 „Tajemniczy opiekun" serial animowany prod.
japo11skiej
8.25 Film dla niesłyszących:
,,Klejnot w koronie" (11)
- serial prod. angielskiej
9.20 Słowo na niedzielę (dla
niesłyszących)

9.30
10.00
10.30
11.00

12.05

12.55
13.00

Gdański magazyn sportowy
Rodna zemia
Kant gigant - superkonkurs
Poranek symfoniczny koncert WOSPRiTV
w Katowicach pod dyrekcją Antoniego Wita
,.Pan wzywał, milordzie"
- ,,Kolacja dla specjalnych gości" - serial komediowy prod. angielskiej
Halo lato
Podróże w czasie i przestrzeni:
,.Człowiek

18:JO Tele

TV
2
7 .30
7.35
8.05
8.35
8.45

Panorama
Waka~-je w „Dwójce"
Dzień dobry, tu Gdańsk
Wakacje w „Dwójce"
„Batman" - serial animowany prod. USA
9.30 Wakacje w „Dwójce"
9.35 „Kate i Allie" - serial
komediowy prod. USA
10.00 Wakacje w „Dwójce"
10.05 Na bocznych drogach
Europy - Luneburg
10.30 Lato w Polsce
11 .00 Panorama
11 .05 „Szalone sporty" - serial
dokumentalny
prod. australijskiej
11 .45 Magazyn przechodnia
12.00-15.25 Przerwa
15 .25 Powitanie
15.30 Sport - magaz.yn żużlo
wy
15 .45 Image - magazyn polskich projektantów mody
16 .00 Panorama
16.20 Lato w Polsce
17 .05 „Kate i Allie" - serial
komediowy prod. USA
17 .30 Te le turniej
17.55 Halo dzieci: ,,Opowieści kapitana Misia"
I 8 .00 Panorama
18.03 PA.t"IORAMA

11.00 „Flip i Flap" - ,.Osły alpejskie" - komedia prod.
-USA(l938r.)
12.15 Wzrockowa lista przebojów Marka Niedźwiec
kiego
12.50 „Benny Hill" - pr. rozrywkowy
13.15 Róbta co chceta - program Jerzego Owsiaka
13.35 Kolorowy marszobieg
14.00 Wydarzenie tygodnia
14.30 „Cielęce lato, czyli w co
się ubiorą polskie dziewczyny"
15.00 Spotkanie z Miss Polski
(2)

15 .05 Halo lato - ,,21 pytań,
czyli oczko"' - Włodzi
mierz Szaranowicz
15.10 Zwierzęta świata: .,Morze ?i.fartwe - rajskie odludzie". cz. I - film przyrodniczy prod . angielskiej
15.30 „Art - Dc>co·• - reportaż
z krakowskiej wystawy
15.55 Halo lato
16.00 Panorama
I6.05 Losowanie gier liczbowych Totalizatora Sportowego
16.10 ,.Pełna chata" - serial komediowy prod. USA
16.35 Halo lato
16.40 Seans filmowy
17 .05 Wielka gra - teleturniej
(tematy: 1, Albrecht
Dtirer, 2. Bitwa pod
Grunwaldem, 3. Alehander Fredro
17 .40 „Powtórka z przeszłości"
(7) - ,,Czy słyszysz, co
mówię"

17 .55 Halo dzieci - ..Opowieści
kapitana Misia" - ,.Pojedynek na dowcipnym
oceanie"
18 .00 Panorama
18.03 PANORAMA

13.55

14.00

14.30
15 .00
15.10

16.00
16.10
16.20
16.50

17.20
17.30
18.20
18.30
19.00

19.25
20.10

21.00
21.30

z Kon-Tiki'' (2) - ,,Wyspy zaklęte" - serial dokumentalny prod. angielskiej
Nie dokończony rozdział: - 8 ~ierpnia 1944
I dywizja pancerna
wchodzi do akcji - wspomina Jerzy Januszajtis
Zwierzęta wokół nas Podaj łapę - program
Adama Kochanowskiego
Festiwal
muzyczny
w Łańcucie - reportaż
Program dnia
Godzina z Hanna-Barbera - filmy animowane dla
dzieci
Panorama
Plakat Tadeusza Gronowskiego
„Cudowne lata" - .,Nos"
- serial prod. USA
Za chwilę dalszy ciąg
programu - program satyryczny Wojciecha Manna
i Krzysztofa Matemy
Osobliwości Dalekiego
Wschodu
Studio Sport
Teraz Polska
Sopockie wspomnienia
festiwalowe
„Feliks Dzierżyński lądu
je w Warszawie" - film
Krzysztofa Magowskiego
z gatunku fiction story
Dudek Big Band - Rawa
Blues '92
Godzina
szczerości
z Markiem Górskim prezesem Państwowej
Agencji Inwestycji Zagranicznych
Panorama
Festiwal Polskiej Twórczości
Telewizyjnej:
,,Stół Mordechaja Gebirtiga" - widowisko w reż.
Laco Adamika z udziałem Joanny Trzepieciń-

Tydzień

w Trój-

mieście

18.50 „Muzyka sesyjna" - nowela filmowa prod.
USA
19 .20 Studio „3"
19 .30 Pętla czasu
20 .00 Paco de Lucia - koncert
cz.2
20.30 Panorama i przegląd
prasy
20.40 Turniej rycerski na Zamku Golubskim - reportaż

21.00 Panorama
21.30 Sport
21.40 Reporterzy „Dwójki"
przedstawiają

22.15 „Przystanek Alaska"
(6) - serial obyczajowy
prod. USA
23.00 Teatr Sensancji - według Durbridge'a ,,Harry Brent" (cz. 3 ost.)
0.10 Panorama
0.15 Zakończenie programu

,•9.50 „Dziewczyna i chło
pak" - serial dla dzieci
i młodzieży ( ost. - powt.)
10.20 Piosenki na lato
10.35 „Głuchy telefon" - film
TVP (powt.)
12.00 Wiadomości
12.10-15.50 Przerwa
15.50 Powitanie, program
dnia
16.00 Panorama
16.05 Program dla dzieci
16.50 Gość TV „Polonia"
17 .00 Teleexpress
17.15 ,.7 stron świata" odc.
I (7) - serial TVP dla
dzieci młodzieży
17.45 Gość TV „Polonia"
18.00 Vademecum turysty
18.20 Na życzenie
19.15 Dobranocka
19 .30 Wi:idomości 20.00 .,W labiryncie" - telenowela
21 .00 Panorama
21.25 TV .,Polonia" proponuje
21.35 „Błąd w rachunku"' film fab. TVP, reż. Andrzej Chrzanowski
23.00 Reporterzy przedsta-

16.15 Tip Top- magazyn muzyczny
17 .05 „Sir Rob.in Hood'' - serial przygodowy prod.
angielskiej
17 .55 Dla zdrowia i piękna Gimnastyka dla leniwych
18.03 PANORAMA
18.30 Tele Tydzień w Trójmieście

18.50 ,,Muzyk ~esyjny" - nowela filmowa USA
19 .20 Studio „3"
19.30 Wiadomości
20.00 Paco de Lucia - koncc11
(cz. 2)
20.30 Panorama i przegląd
prasy
20.40 „Turniej rycerski na
Zamku Golubskim"
21.00 Trans World Sport
22.00 „Paulina w niebezpieczeństwie" - komedia
23.35 Program na sobotę
2~.40 TV „Polonia"

-

TV
--

--

POL O N I A
8 .05 Dzień dobry, tu Gdańsk
8.35 Trójmiejski Serwis Informacyjny
9.05-12.10 TV „Polonia"
16.00 Program dnia i Panorama
16.10 Nowalijki

18 .30 „Dialogi miłosne" - program artystyczny
19.10 Sopocki wspomnienia festiwalowe (1)
19.35 La la mi do, czyli porykiwania szarpidrutóww
20.00 Życie obok życia - program publicystyczny
20.45 Spotkanie z Miss Polski
(3)
21 .00 Panorama
21.30 Słowo na niedzielę
21.40 „Benny Hill"
22.05 Spotkanie z Miss Polski
(4)
22.15 Festiwal Polskiej Twórczości Telewizyjnej:
.,Kapitan Conrad" (I) serial prod. francuskopolskiej, reż. 1 odc. - Andrzej Kostenko, wyk.
Grażyna
Wolszczak,
Krzysztof Jasiński, Jerzy
Kryszak, Michał Radwan, Kamil Gewartowski
23 .15 Przeżyjmy to jeszcze raz
- Miss Polski
0.00 Panorama
O.05 Historia zespołu Genesis
- ,,So Far"
1.35 Zakończenie programu

TV
8.00-13.50 TV „Polonia"
13 .50 Program dnia
13.55 Tele Tydzień w Trójmieście

14.10 „Szatan z siódmej klasy"
- film TVP
16.00 Program dnia i Panorama
16.10 Nowalijki
16.15 Od twista do rapu
16.30 Muzyka, moda i ...
16.45 Muzyczny quiz
17 .00 „Opowieści zielonego lasu" - serial animowany

21.50
22.20

23.00
0.00

O.IO
1.35

skiej i Przemysława Gintrowskiego
,.Jaś Fasola" - progr.
rozr. prod. angielskiej
,,Banita" (9) - ,.Postawić
na złego konia" - serial
sensacyjny prod. kanadyjsko-francuskiej
Andrzej Sikorowski i jego przyjaciele
Panorama
John Me Lauglin w Teatrze Muzycznym w Gdyni
Zakończenie programu

TV
3
8 .00-9 .00 TV „Polonia"
9.30 Międzynarodowe Zawody
Motorowodne
,,O wielką nagrodę stolicy" - transmisja bezpośrednia

10.30 Program dnia
10.40 „Widget" - serial animowany
11.05 „Mała księżniczka" film dla dzieci
12.40 Kwiaty
w
domu
i w ogrodzie
13.05 Krew, pot i sława
14.00 Prosto z Belwederu
14.15 „Sir Robin Hood" - serial
przygodowy
15.IO „W dążeniu do prawdy" serial prod. greckiej
15.35 „Coś o twarzy" - serial
komediowy
16.00 Trans World Sport
16.55 Tenisowy Challanger turniej w Sopocie
18.55 Program na poniedziałek
19.00 TV „Polonia"

TV
-------~·- - POL O N I A
8.00 Powitanie, progran1 dnia
8.05 Program religijny z wiarą w nowe

7 -30 Panorama
7.35 Powitanie
7 .45 Apetyt na zdrowie (powt.)
8.05 „W labiryncie" - telenowela (powt.)
9.05 Teleferie - ,,Za żadne
skarby'' (powt.)

17.20

Dookoła świata

wiają

O.00 Panorama
0.05 Program na jutro
O.IO Gwiazdy polskiego
rocka (5) - Maanam
0.35-8.00 Przerwa

- ,.100

18.35 Magazyn sportowy
I 8.50 Bez znieczulenia
19.15 Dobranocka: ,,Przygody
Bolka i Lolka"
19.30 Wiadomości
20.00 „Kanclerz·• - serial TVP
(odc. 2) reż. Ryszard Ber
21.00 Panorama
21 .25 Gość TV „Polonia''
21.35 .,2abij mnie glino" - film
fab. TVP
23.15 To tylko rock'n'roll
0.00 Panorama
0.05 Program na niedzielę
O.IO Widowisko public.
0.50 „Kanclerz" - serial TVP
(powt.)
1 .50-8 .00 Przerwa

dni na Zawichoście"
18.03 PANORAMA
18.30 ,,Riviera" - serial amerykańsko-francuski (2 odcinki)
19.30 Wiadomości
20.00 Panorama
20.10 Program na niedzielę
20.15 TV ,,Polonia"

T,V
~

POLONIA
8.00
8 .05
8.30
9.00
9 .25
9.45
10.00

Powitanie
Apetyt na zdrowie
W okolice Stwórcy
Ziarno
Interwakacje
Eko Lego
,.Dom na głowie" - film
dla dzieci
10.25 Piosenki dla dzieci
10.45 Blok polonijny
12.00 Wiadomości
12.15 Program dni«·
12.25 Rozśpiewam: lato Tęczo
wego music-boxu
13.10 Magazyn przechodnia
13.20 Spotkanie z gwiazdą
w Łańcucie - Michał Bajor (2)
13.50 Odeon - magazyn muzyczny
14.10 Studio Festiwalu Polskiej
Twórczości Telewizyjnej
14.15 „Moje drzewko poma-

POL
-:-rrr
17.30 Program dnia; 17.35 .,Tajemnica puszczy", reż. Andrzej
Barszczyński; 18.45 Z cyklu
Przyroda i jej ochrona: .,Lato na
wyspie króla Jerzego"i; 19.00
,,Supermodelka", odc. 15 reż.
Robert Talma, ; 19.30 Promocja
filmu Barbary Sass ,,Pajęczarki";
19.45 Muzyka w TV POLSAT;"
20.00

rańczowe"

15.05 Polskie ZOO
15.20 Polski poślizg kontrolowany
15.45 Każdy w bunkrze na
swoim cukrze
16.15 Bracia naszego Boga
17 .00 Teleexpress
17.15 W życiu jak w teatrze ,,Dyrektor do kwadratu"
(])
17.35 „Zmiennicy" (odc. 2) serial TVP

8.40 Słowo na niedzielę
8.45 „Kanclerz" - serial TVP
(powt.)
9 .45 Program dla dzieci
10.25 „Przygrywka" (odc. 6ost.) - serial dla dzieci
i młodzieży
10.55 Gość TV .,Polonia''
I 1.10 ,.Zmiennicy" odc. 2 - serial TVP, re.i:. Stanisław
Bareja
12.10 Program dnia
12.15 Teatr dla dzieci: .,Bidul"
- A. Lenartowski, reż . W.
Skrzynecki
13.15 Wielka historia małych
miast
13.45 Program rozrywkowy:
Mała antologia kabaretu
(1) - .,U Lopka"
14.30 Klasztory polskie - Bernardyni z Leżajska
15.00 .,Wakacje" - serial TVP
dla młodzieży (odc. 1),
reż. Anettc Olsen
16.00 Powitanie, gość TV „Polonia"
16.15 Rody polskie - Tarnowscy, cz. 2
I6.45 Euroturystyka
17 .00 Teleexpress
17.15 Przecież to znamy?
17.35 Na życzenie
18.45 Program rozrywkowy przeboje kabaretowej listy (2)
19.20 Dobranocka: ,.Baltazar
Gąbka''

19.30 Wiadomości
20.00 ,.Kanclerz'' - serial TVP,
odc. 3. reż. Ryszard Ber
21.00 Panorama
21.25 Go5ć TV ,.Polonia"
21.35 „Widziadło'' - film fabularny TVP
23.15 Program rozrywkowy Agnieszka Osiecka zaprasza - Listy gpiewające
O.00 Panorama
0.05 Program na poniedziałek
O.IO Festiwal Polskiej Twórczości Telewizyjnej -

.,Niedżentelmeński postę

pek", cz. I, reż . Stuart Urban. 1
kwietnia 1982 major Mike Norman (Bob Peck) z Królewskiego
Korpusu Marines zamierza przejąć komendę nad oddziałem Roy al Marines stacjonującym na
Falk.landach. W tym samym dniu
gubernator sir Rex Hunt (Richardson) zostaje powiadomiony. że do wysp zbliża się argentyńska flota inwazyjna. Ma tylko
kilka godzin na podjęcie decyzji,
co dalej ... ; 21.00 „Żandarm na
emeryturze", w gł. rolach Louis
de Funes i Claude Gensac; 22.35
Muzyka w TV POLSAT; 22.45
Z cyklu Różowa Seria; 23.15 Pożegnanie

,,Stół

Mordechaja Gebir-

tiga"
0.30 „Kanclerz" - serial TVP
(powt.)
1 .30-7 .30 Przerwa

POL

-SAT

15.30 Program dnia; 1.5.35 Świat "
według

r

kapitana Krzysztofa Baranow,kiego. Z cyklu: ,.Królowie mórz - _Portugalc zycy";
16. l O Z cyklu: Między nami
smakoszami - Miska soczewicy prowadzenie Carlos GonzalesTejera; 16.40 „Niedżentelmeński
postępek", cz. I, rez. Stuart
Urban; 17.40 Filmoteka Narodowa przedstawia: ,.Śluby ułań
skie", reż. Mieczysław Karwicz,
wyk.: Maria Modzelewska, Tola
Mankiewiczówna, Irena Skwierczyńska, Maria Żabczyńska,
Wanda Jarszewska, Franciszek
Brodnicwicz, Witold Conti,
Władysław Walter, Aleksander
Żabczyński. Początek wojny
1914. Grupka przyjaciół ułanów
rusza na front opuszczając go~cinny dwór. Po 10 latach spotykają się tam znów i stwierdzają,
że nic mogą dotrzymać ślubowa
nia, że przeżyją w bezżennym
stanic; 19.00 Reportaż ,.Powrót
króla"; 19.35 Serial animowany
dla dzieci; 20.00 „Żandarm na
emeryturze". w gł. rolach Louis
de Funes i Claude Gensac; 21.35
Promocja filmu Barbary Sass
„Paj9czarki''; 21.50 Muzyka
w TV POLSAT; 22.00 „Monstrum", reż. Paul Lynch, wyk.:
Janet Julian, David Wallace, Janit Baldwin, John Wildman, Joy_
Boushel. Grupa młodych żegla
rzy ląduje na bezludnej wyspie
zamieszkanej przez humanoidalne monstrum; jedno po drugim
pada ofiarą jego krwiożerczości;

23.35 Pożegnanie
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,,Szpital"
Serial - 13 odcinków - produkcji holenderskiej z 1988 r.
akcja tego serialu rozgrywa się na oddziale jednego z nowoczesnych holenderskich szpitali. Na przykładzie
niewielkiej społeczności: pacjentów, ich rodzin oraz personelu
medycznego autorzy serialu przedstawiają skomplikowane problemy współczesnego świata i choroby będące ich następstwem
- alkoholizm, narkomanię itd.

Wielowątkowa

Program I
piątek, 6 sierpnia, godz. 2.00

,,Harry Brent''
Teatr Sensacji
Jaką rolę odegrał Harry Brent w rozwiązaniu zagadki śmierci
Samuela Fieldinga? Czy uda się wyświetlić rzeclywiste
przyczyny zamordowania angielskiego przemysłowca? Czy
policja znajdzie sprawców wielu innych morderstw? W trzeciej.
ostatniej części widowiska musi paść odpowiedź na wszystkie
wcześniejsze pytania.

Program II
piątek, 6 sierpnia, godz. 23.00

,,Wysłannik piekieł"
Horror zrealizowany przez Clive Barkera na podstawie wła
snej powieści. W trakcie rozwiązywania magicznej chi11skiej
kostki-układanki, na chwilę przed osiągnięciem celu, Frank
Cotton wyzwala zaklęte w niej potężne siły zła. Porywają go
one do piekła. Po latach mąk Frank powraca na ziemię jako zjawa pozbawiona ciała. Aby je odzyskać potrzebuje ludzkiej
krwi.. ...Wysłannik piekieł" uznany został za najlepszy horror
na MFF w Avoriaz w 1988 r.

Program I
sobota, 7 sierpnia, godz. 23.20

Morze Martwe · rajskie odludzie

Zwierzęta świata:
Wielki Rów Wschodnioafrykmisk.i ciągnący się ku północy,
od Kenii po Turcję, tworzy w górnym odcinku granicę panstwa
Izrael. Morze Martwe wypełnia jego największe zagłębienie na
lądzie. Nasza podróż przebiegać będzie od środka pustyni Ncgev i doliny Arava, poprzez góry Judei, w dól do brzegów Morza Martwego. Ta podróż, która zaczyna się na wzgórzach poło
żonych setki metrów nad poziomem Morza Śródziemnego przecina góry i kończy się w najniżej położonym miejscu na lądzie.
Program li

sobota, 7 sierpnia, godz. 15.10

,,Kapitan Conrad"
Powtórzenie pierwszego odcinka serialu emitowanego
w kwietniu br.: jedynego zrealizowanego przez polskiego reży
sera, z polską obsadą i w polskiej wersji językowej. Teodor Józef Konrad Korzeniowski. przyszły pisarz angielski znany pod
nazwiskiem Josepha Conrada, na pogrzebie swego ojca. poety
i dramaturga, działacza antycarskiej konspiracji, wspomina wła
sne dzieciństwo: zesłanie wraz z rodzicami na Sybir, śmierć
matki i powrót z ojcem do Krakowa.
·

Program II
sobota, 7 sierpnia, godz. 22.15

,,Urzeczona"
W cyklu filmów z GregL>ry Peckiem tym razem hom)r Alfreda Hitchcocka. Do zakładu psychiatrycznego, którego kjerownik zginął w tajemniczych okolicznościach, przybywa młody
człowiek podający się za nowego dyrektora. Policja oskarży go
o zabójstwo poprzednika, ale jedna z lekarek, Constance. wykrywa, iż przybysz cierpi na zanik pamięci połączony z dziwnym poczuciem winy. Ukrywa go przed policją i wraz ze swym
byłym profesorem usiłuje poprzez badanie snów młodego męż
czyzny dojść do sedna tajemnicy.

Program I
niedziela, 7 sierpnia, godz. 13.15

,,Zwierzęta wokół nas · Podaj łapę"
Druga część relacji z Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych na Służewcu w Warszawie. Programowe premiery, czyli pierwszy raz w programie: Manchester terier i Buchund oraz
pierwszy raz w rękach polskich: Basenji i Dog de Bordeaux.

Program li
niedziela, 8 sierpnia, godz. 14.00

,,Pan Klein"
Paryż, rok J 942. Robert Klein jest antykwariuszem, dla którego wojna i okupacja Francji jest świetną okazją wzbogacenia
się tanim kosztem. Pewnego dnia znajduje u progu swego mieszkania czasopismo pi;en'umerowane i czytane tylko przez śro
dowisko francuskich Zydów. Klein postanawia odnaleźć prawdziwego adresata, człowieka o tym samym co on nazwisku.

Program I
niedziela, 8 sierpnia, godz. 23.10

"Banita" · ,,Postawie na złego konia"
Córka nieżyjącego już „ojca chrzestnego" zo~taje zatrzymana
przez policję. W jej bagażu znaleziono heroin,;:. Dziewczyna
twierdzi, że jest niewinna. Policja podstawia Stone'a, aby odgrywał jej part.nera w celu dotarcia do grubych ryb w mafii.
Oboje wdają się w niebezpieczną grę i ledwie uchodzą z ży
ciem, ale w końcu Stone demaskuje groźnego mafioso i uwalnia
dziewczynę od podejrzeń.

Program Il
niedziela, 8 sierpnia, godz. 22.20

,,Przyszedł mężczyzna do kobiety"
Dramat Siemiona Złotnikowa opowiada o pierwszym ;potkaniu ludzi, którzy mają już za sobą przykre doświadczenia i nieudane malże1\stwa. Mimo to wierzą, że uda im się rozpocząć ży
cie o jakim nieraz marzyli. Spotkanie ma niezwykle burzliwy
przebieg, a rozmowa nie należy do łatwych. Bohaterowie muszą
dokonać wyboru mi,;:dzy uciążliwą samotnością a niedoskonałym towarzyszem ewentualnego wspólnego życia.

Program I
poniedziałek, 9

,,Cześć,

sierpnia, godz. 20.25

kapitanie"

Z obławy na członków siatki szpiegowskiej w Warszawie
umyka jeden z obcych agentów. W punkcie kontaktowym.
w ogródkach działkowych, zamiast znanego mu łącznika zastaje
jakąś nieznajomą kobietę, twierdzącą, że jest krewną właścicieli
działki. Kobieta wybiera się na wakacje na Mazury i szpieg postanawia skorzystać z okazji.jako że na Mazurach właśnie mieszka szef siatki. W trak.cie podróży między kobietą i mężczyzną
rodzi się sympatia, szybko przekształcająca się w uczucie .

Program!
wtorek, 10 sierpnia, godz. 23A5

,,Duchy w spadku"
Serial - 4 odcinki - produkcji francuskiej z roku 1989. Nową
właścicielką zamku Rochenoire zostaje po swym kuzynie, który
przed laty zginął w Amazonii, lady Diana Robson. Diana nie
wierzy jednak w prawdziwość oficjalnej wersji śmierci kuzyna.
Postanawia zrócić się o pomoc w wyjaśnieniu tajemnicy do
dziennikarza Melchiora, który był autorem wielu publikacji dotyczących wyprawy i śmierci Filipa de Cartagcne. Zaproszeni
na bal pozostali członkowie wyprawy zachowują się dziwnie
i podejrzanie ...

Program li
wtorek, 10 sierpnia, godz. 21.45

,,Adam Becie"
Sielankowa, XIX-wieczna angielska wieś jest widownią tragedii. Piękna lecz lekkomyślna Betty, w ktorej kocha się tytuło
wy Adam, wiejski stolarz, zostaje uwiedziona i porzucona
w ciąży przez młodego dziedzica. Betty uśmierca swoje narodzone dziecko i zostaje skazana na śmierć przeł powies1enie ...

Programll
czwartek, 12 sier:ąnia, godz. 21A5
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-,TV
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 „Dynastia" (201) - serial
prod. USA (powt.)
13.05-15.15 ,Jedynka" na niepogodę

13.05 Lato widziane z konia
14.30 Aja na to,jak na lato
14.55 Giełda pracy, giełda
szans
15.05 Reportcrs (13) - język
angielski dla młodzieży
15.15 Kino wakacyjne - ,,Widget" - ,,Profesor Widgct"
- serial prod.USA ,,Spełnione życzenie" serial prod. australijskiej
16.05 Teleferie - Luz - program nastolatków
16.50 Muzyczna „Jedynka"
17 .00 Teleexpress
17 .20 Taki jest świat - magazyn reporterski

TV
1

12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 ,.Gliniarz i prokurator"
(7) - serial kryminalny
prod. USA
13 .05-15 .15 „Jedynka" na nie-

18.00 ,.Roseanne" (5) - serial
komediowy prod. USA
18.25 Wybory '93
I 8 .30 Taki jest ten świat - magazyn reporterski
19.00 Wieczorynka: .,Kapitan
Zed i baza snów"
19 .30 Wiadomości
20.00 Prosto z Belwederu
20.25 Festiwal Polskiej Twórczości Telewizyjnej Teatr Telewizji - Siemion Zlotnikow - ,,Przyszedł mężczyzna do kobiety" - reż. Tomasz Zygadło, wyk. Anna Seniuk, Jan Peszek
21 .50 Miniatury: Piotr Szewc ,,Zagłada"

21.55 „Tonacje miłości - Dzieje Tristana i Izoldy" program baletowy, wyk.
grupa baletowa „P-89",
Grzegorz Staniek, ]wona
Czechowska. Jarosław
Staniek, Inga Pilchowska
22.45 Wiadomości
23.00 Muzyczna ,,Jedynka"
23.05 Wieczór z cudotwórcą program Michała Ogórka

16.50
17 .00
17.20
18.00

18.25
18.30
19.00

pogodę

13.05 Agnieszka Osiecka zaprasza - ,,Listy śpiewa
jące" - ,,A on do wojska
był przynależniony",

13.55

14.40
15.15

16.05

wyk. Krystyna Sienkiewicz, Elżbieta Kępiń
ska, Władysław Kowalski
II Międzynarodowe
Spotkania Muzyczne
Orkiestr Wojskowych koncert galowy, cz. 2
Letnie MTV
Kino wakacyjne .,Widget" - serial prod.
USA - .. Spełnione ży 
czenie" - serial prod.
australijskiej
Teleferie: ,,Zjedz to
sam" - ,,A" arbuz, ananas oraz film prod. fran-

cuskiej z serii „Zoom" ,.Carlos w Bejrucie"
Muzyczna ,,Jedynka"
Teleexpress
Studio Sport -Apetyt na
zdrowie
„Spencer i jego rodzinka" (8) - serial komediowy prod. USA
Wybory '93
Studio Sport - Apetyt na
zdrowie
Wieczorynka - ,,Przygody kaczorka Alfreda Jonatana Kwaka"

19 .30 Wiadomości
19.55 7 minut dla ministra
pracy
20.15 „Gliniarz i prokurator"
(7) - serial kryminalny
prod. USA
21.00 Wybory '93
21.05 Tylko w „Jedynce"
22.00 Country Ameryka
Graceland - koncert laureatów
22.45 Wiadomości
23.00 Muzyczna „Jedynka"
23 .05 Media w filmie: ,,BBC sekcja polska" - film
dokumentalny Beaty
Postnikoff
23.35 Gorąca linia
23.45 Telekino wspomnień:
,,Cześć kapitanie"

16.05

TV
11

12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 „Zawód policjant" (9) serial kryminalny prod.
USA
13.05-15.15 „Jedynka" na niepogodę

16.50
17 .00
17 .20
18.00

18 .45

13.05 O poezji z Leszkiem
Długoszem

.,Podróże do świata
sztuki" - ,,Tajlandia",
cz. 2 - film dokumentalny prod. niemieckiej
I 3.45 Gra muzyka - pojedynek instrumentów elektronicznych i akustycznych
14.()0 Przeszłość przyszłości
14.35 Księga cudów techniki
(początki kina - filmy
braci Lumiere)
14.50 Tak jak w kinie (amerykańskie kino drogi)
15.05 Reporters (14) - język
angielski dla młodzieży
15.15 Kino wakacyjne: .,Widget" - serial prod.
USA - ,,Spełnione ży-

13.15

TV
12.0 0 Wiadomości
12.10 Programdnia
12.15 „Klub Paradise" (16) ,,Władca kartotek'' - serial kryminalny prod.
USA
13 .05-15 .15 „Jedynka" na niepogodę

I 3 .05
13.35
14.05
14.20

14.45
14.50

15.15

„Łąka" - film przyrodniczy Joanny Wierzbickiej
„Workoho li c" - film
dok.
Nie tylko dinozaury
„Od Pilannesbergu do
Sun City" - reportaż
z Republiki Południo 
wej Afryki
„Żubr" - film dokumentalny Jana Walencika
„Małpy" ( IO) - ,,Pęknię
te zwierciadło" - serial
przyrodniczy prod . australijskiej
Kino wakacyjne: .,Widget" - serial prod.
USA - ,,Spełnione ży -

19 .00
19 .30
19.55
20.15
21.05
22.45
23.00
23.05
23 .45
23.55

l .30
2.00

2.55

czenie" - serial prod.
australijskiej
Dla dzieci: Teleferie „Krówka" oraz film
prod. hiszpańskiej z serii „Dzieci świata" ,,David"
Muzyczna ,,Jcd1 nka"
Teleexpress
Telewizja .,Szuwary"
przedstawia
„Na wariackich papierach" - serial prod.
USA
Monte Calabria - reporteż z rajdu turystycznego
Wieczorynka „Smurfy"
Wiadomości

Dwóch na dwóch
Studio Sport
„Santana" - koncert
Wiadomości

Muzyczna ,,Jedynka"
Widowisko publicy styczne
Gorąca linia
„Winnie·• - film sensacyjny prod . wiosko niemieckiej
Europejska Noc Jazzowa (I)
„Ballada o Januszku"
(3) - .,Prosta sprawa" serial TP
Zakończenie programu

czenie" - serial prod.
autralijskiej
16.05 Dla dzieci: Teleferie ,,Za żadne skarby" oraz film z serii „Niezwykle muzea" - ,,Muzeum miar''
16.50 Muzyczna „Jedynka"
17 .00 Telee)l.prcss
17 .20 Muzy pod gruszą
18.00 „Dzika Ameryka"
.,Sionka amerykańska" film przyrodniczy prod.
USA
18.30 Wybory '93
18.35 Muzy pod gruszą (cd.)
,.Na
19.00 Wieczorynka:
gwiezdnym szlaku"
19.30 Wiadomości
19 .55 Dwóch na dwóch
20.15 „Klub Paradise" (16) .,Władca kartotek" - serial kryminalny prod.
angielskiej
21.05 Wybory '93
21 .10 Tylko w ..Jedynce"
22.00 Annie Lennox - koncert
wokalistki
22.45 Wiadomości gospodarcze
23.05 Muzyczna ,,Jedynka"
23.10 Świat nic przedstawiony: ,.Wieża Babel" film dokumentalny Je-

23.45 Gorąca linia
23.55 „Żelazny Gustaw" (5) serial prod. niemieckiej
0.55 ,,Sprawy rodzinne" (5) serial obyczajowy prod.
włoskiej

1.25 Przeboje Bogusława Kaczyńskiego

Zakończenie

2.25

programu

TV
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7 .30
7.35
8.05
8.35
8.45

Panorama
Wakacje w „Dwójce"
Dzień dobry, tu Gdańsk
Wakacje w „Dwójce"
„Nowe przygody Calineczki" (9) - ,,Tajemniczy czarodziej" - serial
anim. prod. japońskiej

9.10

„Zadziwiający

świat

zwierząt"

9.40
10.05

10.30
11 .00

- serial przyrodniczy prod. ang.
„Pokolenia" (377) - serial prod. USA
Na bocznych drogach
Europy - Steiemark (Holandia)
Lato w Polsce
Panorama

0.40 Teatr telewizji - Teatr
Kazimierza Kutza: James Joyce „Wygnań
cy", reż. Kazimierz
Kutz, wyk. Krzysztof
Globisz, Anna Dymna,
Jerzy Gralek, Dorota
Pomykała, Halina Gryglaszewska
3 .00 Zakończenie programu

Panorama
Wakacje w „Dwójce"
Dzień dobry, tu Gdańsk
Wakacje w „Dwójce"
„Annette" - serial animowany prod. japoń
skiej
9.10 Truskawkowe studio
9.35 „Pokolenia" (378) - serial prod. USA
10.00 Wakacje w „Dwójce"
10.05 Na bocznych drogach
Europy - W dolinie Dunaju
10.25 Lato w Polsce
11 .00 Panorama
11.05 „Pociąg dzieciństwa
i nadziei" ( 4) - serial
obyczajowy prod. czeskiej
12.06- 15 .25 Przerwa
15.25 Program dnia
7 .30
7.35
8 .05
8.35
8.45

TV - -2
7 .30
7.35
8.05
8.35
8.45

Panorama
Wakacje w „Dwójce"
Dzień dobry, tu Gdańsk
Wakacje w „Dwójce"
„Robin Hood" - serial
anim. prod. włosko-hi
szpańskiej

9.10 Przeboje „Dwójki"
9 .35 „Pokolenia" (375) - serial prod. USA
10.00 Wakacje w „Dwójce"
10.05 Na bocznych drogach
Europy - ,,Cevennes"
(Francja)
10.35 Lato w Polsce
11 .00 Panorama
11.05 ,;życie zaczyna się po
trzydziestce" (3) - serial obyczajowy prod.
USA
12.00-15.25 Przerwa
15.25 Powitanie
15.30 Sport - Gem, set, mecz
15.45 Na wizji (2) - program
Jerzego Bralczyka
16.00 Panorama
16.05 .Artysta i jego świat:
.,Gra w szachy z Marcelem Duchampem (2)
- film dok. prod. fran cuskiej
rzego Zalewskiego
o Edycie Stein
0 .00 Gorąca linia
0.10 Barwy miłości : ,,Życic
wewnętrzne" - film fab.
prod. polskiej ( 1986 r.,
86 min.). reż. Marek
Koterski, wyk. : Jan
Wysocki, Joanna Sienkiewicz, Jolanta No wak, Maria Probosz,
Antonina Gordon-Górecka, Jan Machulski,
Henryk Bista, Eugenia
Herman
1.35 To lubię - Elżbieta i Andrzej Lisowscy
2.05 .J,faigret" (3) - ,,Maigret w szkole" - serial
kryminalny prod. angielskiej
3 .00 Zakończenie programu

TV
2

Panorama
Wakacje w ,.Dwójce"
Dzień dobry, tu Gdańsk
Wakacje w „Dwójce"
„Kot w butach" - .,Lampa Aladyna" - serial
prod . japońskiej
9 .10 Koncert galowy minilisty przebojów

7 .30
7.35
8.05
8 .35
8.45

11.05 „Powrót Arsena Lupin"
(7) - ,,Towarzyska Tatiana" - serial prod. francuskiej
12.00-15.25 Przerwa
15.25 Powitanie
15.30 7 dni polskiego sportu
16.00 Panorama
16.05 „Facet ze srebrną walizką" - film dokumentalny
16.35 Lato w Polsce
16.50 Polska Kronika Filmowa
32/93
17 .00 Przegląd kronik filmowych
17.30 „Pokolenia" (377) - serial prod. USA
17.55 Halo dzieci „Opowieści
kapitana Misia" - serial
animowany prod. niemieckiej
18.00 Panorama
18.o:1 PANORAMA
18.35 Kolo fortuny - teleturniej
19 .05 „Male smoki" (I) - ,,Korea Poludniowa" - serial
dokumentalny prod. australijskiej ( 1991 r. - 4
cz.)
20.05 „Allo, allo" - serial
20.35 Auto
15.30 Moje

książki

Panorama
Sport
Vademecum wyborcy
„Wiosna Michała Anioła" (I) - serial biograficzny prod. włoskiej
(1990 r. 3 cz.). reż. Jerry London, wyk.: Mark
Frankel, F. Muuray
Abraham, John Glove,
John Hallam, Ian Holm,
Stephen Berkof, Juliette
Caton, Andrea Prodan,
Ricky Tognazzi, Omella
Muti i inni
23.30 Noc i stres
O.00 Panorama
0 .05 Zakończenie programu
21.00
21.30
21.40
22.00

16.00 Program dnia i Panorama
16.10 Nowalijki
16.15 „Bulldożer" - magazyn
muzyki metalowej
17.00 Jak to zdrowo na sportowo
17.30 Magazyn sportowy

- Maciej

Słomczyński

15 .50 Przytulisko
16.00 Panorama
16.05 „Broń XX wieku" (7) ,,Kosmiczne szpiegostwo" - seńal dokumentalny prod. USA
16.35 Lato w Polsce
17.05 Moja wiara - program
red. katolickiej
17 .30 „Pokolenia'· (378) - serial prod. USA
17.55 Halo dzieci: .,Opowieści kapitana Misia"
18.00 Panorama
18.03 PANORAMA
I 8.35 Kolo fortuny - teleturniej
19.05 „Oto on - jedyny, niepowtarzalny Groucho? film dokumentalny
prod. USA (filmowy
portret najstarszego
z braci Marx, Juliusa
Henry'ego, znanego jako Groucho)
20.00 Non Stop Kolor - magazyn - Sierpień '93
21 .00 Panorama
\
21.30 Sport
21.45 „Duchy w spadku" (l) serial prod. francuskiej
( 1989 r.), reż. Juan Luis
Bunuel, wyk. Caroline

16.35 Lato w Polsce
17 .00 Losowanie gier liczbowych Totalizatora Sportowego
17 .05 Skrzydła bliżej marzeń
- magazyn lotniczy
17 .30 „Pokolenia" (379) - serial prod. USA
17 .55 Halo dzieci - ,,Opowieści kapitana Misia"
18 .00 Panorama
18.03 PANORAMA
18.35 Kolo fortuny - teleturniej
19 .05 „Monte Cassino" - film
dokumentalny
20.10 „Życie zaczyna się po
trzydziestce" (4) - ,,Separacja" - serial obyczajowy prod. USA
21.00 Panorama
21.30 Ekspres reporterów
22.00 „Sara" (7) - serial komediowy prod. USA
22.30 Teatr Telewizji - Fredro raz jeszcze - ,,Trzy
po trzy", reż. Adam
Hanuszkiewicz, wyk.:
Andrzej Łapicki, Jadwiga Jankowska, Elż
bieta Borkowska-Szukszta, Roman Bartosiewicz, Anna Chodakowska i inni (filmowa wersja przedstawienia Tc-

22.40
0.05

O.IO
0.40

Cellier, Xavier Deluc,
Fernando Rey (4 odc.)
Tom Waits - ,.Big Time" - recital
Panorama
Koncert Zbigniewa
Karkowskiego
Zakończenie programu

TV
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8.05 Dzień dobry, tu Gdańsk
8.35 Trójmiejski serwis informacyjny
9.05-12.10 TV ,,Polonia"
16.00 Program dnia i Panorama
16.10 Nowalijki
16.15 Outside
16.40 Muzyczny quiz
17.00 „Snooker"' - nauka gry
w bilard
17 .20 „Widget" - serial anim.
I 7.45 Weekend z wędką
17.55 Dla zdrowia i piękna Gimnastyka dla leniwych
18.03 PANORAMA
18 .30 „W dążeniu do prawdy"
- serial prod. greckiej
19 .00 Magazyn motoryzacyjny
19.20 Handel i handelek
19.30 Wiadomości

Narodowego
atru
w Warszawie z 1973 r.)
0.00 Panorama
0.05 Zakończenie programu

17.55 Dla zdrowia i piękna Gimnastyka dla leniwych
18.03 PANORAMA
18.30 Studio „3"
I 8 .4fl'Eurotourism - ,,Portugalia-Azory"
19.00 „Riviera" - seńal
19.30 Wiadomości
20.00 Panorama
20.10 Telewizyjna galeria ra-

17.45 Gość TV „Polonia"
18.00 Przyroda polska
18.20 Na życzenie - blok programowy
19.15 Dobranocka: ,,Reksio"
19.30 Wiadomości
20.00 Prosto z Belwederu
20.25 FPTT: Teatr Telewizji:
S. Złotnikow - ,,Przyszedł mężczyzna do kobiety", reż. Tomasz Zy-

dości życia

„Różowa

dama" - serial
prod. wenezuelskiej
21.05 „Śmierć z przerażenia" film fab. USA
22.05 Program na wtorek
22.40 TV ,,Polonia"

20.15

TV
-----------POL O N I A
15.50 Powitanie
16.00 Panorama
16.05 Program dla dzieci
i młodzieży
16.50 Gość TV „Polonia"
17.00 Teleexpress
17.15 „Banda Rudego Pająka"
odc. I (5) - serial dla
dzieci i młodzieży, reż.

gadło

21.50 Telenowela: ,,W labiryncie"
22.50 7 dni polskiego sportu
23.20 Program publicystyczny
O.00 Panorama
0.05 Program na jutro
0.10 Stare, nowe, najnowsze:
gwiazdy polskiego rocka
-Maanam
0.45-7.30 Przerwa

Stanisław Jędryka

19.55 Panorama
20.05 „Rzeczpospolita babska" - kom.edia prod .
polskiej
21 .40 Program na środę
21 .45 TV ,,Polonia"

TV
POLONIA7 .30 Panorama
7.35 Powitanie, program
dnia
7.45 Przyroda polska
8.05 Telenowela - ,,W labiryncie" (powt.)
9.05 Program dla dzieci
i mlodzieży
9.50 „Banda Rudego Pają
ka" - serial TVP (powt.)
10.20 Piosenki na lato
10.35 Program rozrywkowy:
To tylko rock'n'roll
11 .20 Klasztory polskie: Bernardyni z Leżajska
12.00 Wiadomości
12.10-15.50 Przerwa
15.50 Powitanie
16.00 Panorama
I 6.05 Teleferie na satelicie
16.50 Gość TV „Polonia"
17.00 Teleexpress
17.15 „Nasze podwórko",
odc. I (5) - serial dla

21 .45 Program na czwartek
21 .50 TV „Polonia"

TV
'POL O N I A

Dzień dobry, tu Gdańsk
8.35 Trójmiejski serwis informacyjny
9.05-12.10 TV „Polonia"
16.00 Program dnia i Panorama
16.10 Nowalijki
16.15 Pętla czasu
16.45 Muzyczny quiz
17 .05 „Święty: Bezradne ma-

8 .05

leństwo"

17 .55 Dla zdrowia i piękna Gimnastyka dla leni wych
18.03 PANORAMA
domu
w
18.30 Kwiaty
i w ogrodzie
I 8.45 Studio „3"
19.00 \Riviera" - serial amerykańsko-francuski

19.30 Wiadomości
20.00 Panorama
20. IO Przecież to znamy - Porgy and Bess - Georg
Gershwin
20.30 „Nic świętego" - komedia USA

8.35 „Pokolenia" (380) - se- 20.00 ,.Beau)!. Arts Tńo" - nadzwyczajny koncert kamerial prod. USA
ralny w studiu S-1, cz. I
10.00 Wakacje w „Dwójce"
10.05 Na bocznych drogach 20.40 Cienie życia - Rosyjska
ruletka
Europy
21 .00 Panorama
10.30 Lato w Polsce
21.30 Sport
11 .00 Panorama
I 1.05 „Kobieta marnotrawna" 2 1.45 „Adam Bede" - film
fab. prod. angielskiej
- film fab. prod. argenreż. Giles Foster
tyńskiej (l 94 7 r.. 67
min.), reż. Mario Soffi- 23.30 Camerata 2 - magazyn
muzyczny
ci, wyk. Eva Duarte, AlO.00 Panorama
bert Villar, Jose Lopez
O.05 Program na jutro
I 2 .I 0 -15 .25 Przerwa
O.IO Studio teatralne „Dwój 15 .25 Powitanie
ki" : .,Czekając na Go15.30 Wielka piłka
dota" (2)
16 .00 Panorama
1.10 Zakończenie programu
16.05 „Broń XX wieku" „A tak z morza" - serial
dokumentalny
16.35 Lato w Polsce
16.55 „W cieniu Kremla": Powrót generałów? - film
8 .05 Dzień dobry, tu Gdańsk
dok. prod. USA
8.35 Trójmiejski serwis in17 .30 „Pokolenia" (380) - seformacyjny
9.05-12.10 TV ..Polonia"
rial prod . USA
16.00 Program dnia i Panora17.55 Halo dzieci
ma
18 .00 Panorama
16.10 Nowalijki
18.03 PANORAMA
16.15 Rockowe gitary
18.35 Kolo fortuny - teletur16.25 Od Dublina do Nashvilniej
le
19 .05 Szkoła kłamców
16.45 Jazzmani i ich muzyka
19.35 Studio Sport - Mi,;dzy17.05 ,.Przemytnik" - serial
Zawody
narodowe
kostiumowy
w Ujeżdżeniu

TV
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7 .30 Panorama
7.35 Powitanie, program
dnia
7.40 Krajobraz Polski
8.05 Telenowela - ,,W labiryncie'' (powt.)
9.05 Teleferie na satelicie program dla dzieci (powt.)
9 .50 „Nasze podwórko" serial TVP dla dzieci
i młodzieży
10.20 Piosenki na lato
10.35 „Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy" serial TVP (powt.)
12.00 Wiadomości
12.10- 15.50 Przerwa
16.00 Panorama
16.05 „Krówka" - program
dla dzieci
16.50 Gość TV „Polonia''
17 .00 Teleexpress
17 .15 „Sześć milionów sekund" - serial dla dzieci
17 .45 Gość TV „Polonia"
17.30 „Ulisses '31" - serial
animowany
17 .55 Dla zdrowia i piękna Gimnastyka dla leni wych
18.03 PANORAMA
18.30 Studio „3" - Kim jesteś?
- rozmowa z mistrzem
18.50 Eurotourism - Austria Górna Karyntia
19.00 High 5 - ,,Spadochroniarze·•
19.30 Wiadomości
20 .00 Panorama
20.10 Magazyn kaszubski
20 .40 Rozmowy uchodźców Teatr TYG (odc. 8)
20.55 „Niech krew się leje" serial prod. angielskiej
2 1.20 Program na piątek
21.25 TV „Polonia"

-

TV
- - - - --- --POL O N I A

7 .30 Panorama
7.35 Powitanie, program
dnia
7.45 Mieszkamy w Polsce :
Woliński Park Narodowy (powt.)
8.05 Telenowela - ,,W labiryncie"
9.05 „Krówka" - program dla
dzieci

POL

SAT
18.30 Program dnia; 18.35 Serial animowany dla dzieci;
19.00 Filmoteka narodowa
przedstawia „Śluby ułańskie",
Polska, 1934, reż. Mieczysław

I

t ,' I

Karwicz, wyk.: Maria Modzelewska, Tola Mankiewiczówna,
Irena Skwierczyńska. Maria
Żabczyńska, Wanda Jarszewska, Franciszek Brodniewicz,
Witold Conti, Władysław Walter, Aleksander Żabczyński;
20.20 Reportaż i dokument;
21.00 „Supermodelka". odc. 16,
reż. Roberto Talma. Przebywający w szpitalu Alex (Thire) pozwala swej modelce Dudzie
(Mader) spotykać się z ukochanym Lucasem (Ferreira). Jego
narzeczona Marisa (Zilde)
oznajmia byłemu kochankowi
Gasparowi (Lea! Maia) o planowanym ślubie i chce odebrać
syna Lennona, który jednak
woli zostać z dziećmi Gaspara;
21.30 .,Urwisy z Beverly Hills",
reż. Dimitri Sotirakis, wyk.:
Martin Sheen, Terry Moor, Peter Bilingsley, Burt Young. Ramon Estevez, Whoopi Goldberg. Zaniedbywany przez rodziców-milionerów (Moore,
Sheen) dwunastolatek (Bil ingsley) aranżuje własne porwanie
sądząc, że w ten sposób zwróci
na siebie uwagę; 23.00 Poże
gnanie

Alex (Thire) pozwal a swej
modelce Dudzie (Mader) spotykać się z ukochanym Luca17.45
sem (Ferreira). Jego narzeczo17 .55
na Marisa (Zilde) oznajmia by18.25
!emu kochankowi Gasparowi
19.20
(Lea! Maia) o planowanym
ślubie i chce odebrać syna
19.30 Wiadomości
20.00 Telenowela - ,,W labi- Lennona, który jednak woli
zostać z dziećmi Gaspara:
ryncie"
19.30 „Urwisy z Beverly
21.00 Panorama
Hills'', reż. Dimitri Sotirakis.
21.25 Program public.
21.35 „Najdłuższa wojna no- -zaniedbywany przez rodziwoczesnej Europy" - ców-milionerów (Moore, Sheen) dwunastolatek (Bilingsley)
serial TVP,odc. 12
23.00 Muzy pod gruszą - ma- aranżuje własne porwanie są
gazyn aktualności kul- dząc, że w ten sposób zwróci
na siebie uwagę; 21.00 „Poturalnych
szukiwany: żywy lub mar0.00 Panorama
twy", odc. 49, w gł. roli Steve
0.05 Program na jutro
O.IO Spotkania sentymental- McQueen; 21.30 „Deszczowy
lipiec", reż. Leonard Buczne
kowski, wyk .: Urszula Mo1.10-7 .30 Przerwa
drzyńska, Ryszard Barycz, Jan
Kurnakowicz, Barbara Krafftówna . Andrzej Szczepkowski. Sentymentalna komedia
18.30 Program dnia; 18.35 Fil- na temat wierności małżeń
my animowane dla dzieci; skiej; zdradzana żona postana19.00 „Supermodelka", odc. wia odpłacić mężowi pięknym
16, reż. Roberto Talma. wyk.: za nadobne na wakacjach
Malu Mader, Nuno Leal Maia, w górach, ale w końcu uświa
Cecil Thire, Taumaturgo Fer- damia sobie, że tylko on jest
reira, Maria Zilda, Zeze Po/es- jej naprawdę bliski: 23.05 Posa. Przebywający w szpitalu żegnanie
dzieci i

młodzieży, reż.

Stanisław

Loth
Gość TV „Polonia"
Krajobrazy Polski
Na życzenie
,.Miś
Dobranock a:
Uszatek"

POL

SAT

18.00 Mieszkamy w Polsce:
Woliński Park Narodowy
I 8 .20 Na życzenie - blok programowy
19 .15 Wieczorynka: ,,Dziwn1
świat kota Filemona"
19.30 Wiadomości
20.00 Telenowela - ,,W labiryncie''
21 .00 Panorama
21.25 Prezentacja Komitetów
Wyborczych
21.35 „Dale ko od szosy",
odc. 3 (7) - serial TVP
23.00 Program publicystyczny
O.00 Panorama
0.05 Program na jutro
O.IO Wokół kabaretu : Meeting kabaretowy
O.40-7.30 Przerwa

POL

SAT

18.30 Program dnia; 18.35 Serial animowany dla dzieci;
19.00 ,.Deszczowy lipiec",
reż. Leonard Buczkowski,
wyk.: Urszula Modrzyiiska,
Ryszard Barycz, Jan Kumakow icz, Barbara Krafftówna.
Andrzej Szczepkowski. Sentymentalna komedia na temat

wierności malżei1skiej;

zdrapostanawia odpla
cić mężowi pięknym za
nadobne na wakacjach w górach, ale w końcu uświadamia
sobie, że tylko on jest jej naprawdę bliski; 20.30 Z cyklu
Dokument i reportaż; 21.00
..Supermodelka", odc. 17, reż.
Roberto Talma, wyk.: Malu
Mader, Nuno Lea! Maia. Cecil
Thire, Taumaturgo Ferreira,
Maria Zilda. Zeze Polessa. Na
przyjęciu w klubie Alex (Thire) bardzo poufale odnosi się
do swej pięknej modelki Dudy
(Mader), celowo prowokując
zazdrość jej ukochanego Lucasa (Fcrreira). Jego brat Gaspar (Lea! Maia) wciąż nie
chce uwierzyć, że Marisa (Zilde) porzuciła go dla brata Alexa; 21.30 „Bądź człowie
kiem", reż. Edward Dmytryk,
wyk.: George Kennedy, John
Mills, Raf Vallone, R ita Tushingham, Barry Sullivan, Arthur Franz. John Kingsdale
(Kennedy), specjalista od
komputerów w NATO, przeżywa tragedię : w zamachu terrorystycznym ginie cala jego
rodzina. Nie znajdując wsparcia moralnego u swoich szefów, wypowiada wojnę calemu światu; 23.20 Pożegnanie
dzana

żona

0.05 Program na jutro
„Sześć milionów se kund'' - serial dla dzieci
O.IO Gwiazdy polskiego roc10.20 Piosenki na lato
ka - Lady Pank
10.35 „Daleko od szosy" - se- O.40-7 .30 Przerw a
rial TVP (powt.)
12.00 Wiadomości
12.10- 15.50 Przerwa
15.50 Powitanie
16 .00 Panorama
18.30 Program dnia; 18.35 Fil16.05 Teleferie: ,.Za żadne my animowane dla dzieci;
skarby"
19.00 „Supermodelka", odc.
16.50 Gość TV „Polonia"
17. reż. Roberto Talma, wyk .:
17 .00 Teleexpress
Malu Mader, Nur.o Leal Maia,
17.15 „Z przygodą na ty",
Cecil Thire, Taumaturgo Ferodc. I i 2 (6) - serial dla
reira, Maria Z ilda, Zeze Polesdzieci i młodzieży
sa. Na przyjęc iu w klubie Alex
17 .55 Apetyt na zdrowie - ma(Thire) bardzo poufale odnosi
gazyn rekreacyjno-sposię do swej pięknej modelki
rtowy
Dudy (Mader). celowo prowo18.20 Na życzenie - blok prokując zazJrość jej ukochanego
gramowy
Jego brat
19.15 Dobranocka: .,Przygód Lucasa (Ferreira).
Gaspar (Lea! Maia) wciąż nie
kilka wróbla Ćwirka"
chce uwiec~yć, że Ivlarisa (Zil19.30 Wiadomości
20.00 Telenowela: ,.W labi- de) porzuciła go dla brata Alexa; 19.30 ,,Jasio w dolin ie
ryncie"
olbrzymów": 20.30 Aktualno2 1.00 Panorama
2 1.25 Prezentacja Komitctów- ści. .. ; 21.00 .,4 x 4" - magazyn
motory z acyjny dla dużych
Wybon:zych
21.35 FPTT: ,.Kapitan Kon- i małych, redakcja Włod z i 
rad" - film TVP, reż. A. mierz Z ientarski; 21-10 „Napoleon" - dzieje genialnego FranKostenko
23.00 Historia - wspókze- cuza ópowiadane przez starego
Talleyranda. Film hi,toryczny;
sność
23.30 Po1.e gnanie
0.00 Panorama
9.50
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GDAŃSK-O DYNIA-EL BLĄG

- przerwa urlopowa

M U.ZEA
GDAŃSK: Narodowe, w g. 9-

W Domku Abrahama, ul.
Swiętojańska wystawa historyczna pt. ,,Antoni Abraham Gdynia - Wieś. wg. 11-17
ELBLĄG Bulwar Zygmunta
Augusta - wyst. archeologiczna. Nim powstał Elbląg. Dzieje Elbląga 1237-1947, e lblą
skie rzemiosło artystyczne
XVII-XIX wiek, sztuka sakralna Elbląga i okolic. Truso i Elb l ąg archeologia olśniewa ,
wg.8-16
FROMBORK Muzeum Mikołaja Kopernika - Frombork
w zabytkach kultury materialnej. Dawne mapy i atlasy; Biografia Kopernika. Gabinet
uczonego doby renesansu, polska grafika kalendarzow a
XVI-XVIII w., Jan Kepler
(1571-1630). Historia medycyny, wg. 9-15
MALBORK, Zamkowe, ul.
Hibnera 17 .Wystawy: rzeźba
sakralna, bursztyn, g. 9-16
KWIDZYN, Zamkowe, ul.
Katedralna I. Wystawy:
Współczesna sztuka ludowa.
Ex libris współczesny. Codziennie z wyjątkiem poniedz.
godz.9-16
SZTUTOWO . Muzeum Stutthof. g. 8-18

GDAŃSK-ZASPA, ul. Żwirki

i Wigury 4a, sob., niedz., w g.
10-13;
SOPOT, al. Niepodległości
791; GDYNIA, apteka nr
19054, ul. Armii Krajowej 42,
tel. 21-00-32 (czynna codziennie przez całą dobę)

OSTRE

DY~UR V
Instytut Chirurgii, Instytut
AMG,
Wewn.
Chorób
Gdańsk, ul. Dębinki 7 oraz
Klinika Chorób Oczu Szpitala
Miejskiego Zaspa, ul. Jana
Pawia II
Szpital Miej~ki, Gdynia, ul.
Radtkego I, tel. 20-75-0 I
Morski, Redłowo, ul. Powstania Styczniowego I, tel. 2200-5 l

Dzienny Oddział Odwykowy,
ul. 3 Maja 6, tel. 32-26-52.
PRZEDSIĘBIORSTWO POGRZEBOWE „CHARON"
Usługi pogrzebowe, telefony:
82-37-96 i 41-63-97 czynne ca-

wszystkie

oddziały dyżurują

calądobę;

WEJHEROWO: tel. 72-22-00,
72-24-91, 72-44-58

KOŚCIERZYNA, ul. Skło

łą dobę

dowskiej l , tel. 86-30-00
Szpital rejonowy, ul. Kujacha
I, tel. 86-45-04, lekarz dyżur
ny - tel. 86-34-52, wszystkie

Zakład Usługowo-Pogrzebowy

oddziały dyżurują całą dobę

w woj. elbląskim
A PTEK I

------

STAROGARD GD., ul. Ście
giennego, tel. 220-33, 999
Szpitale: dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. Skarszewska 7, tel. 234-21 (centrala); Rejonowy, ul. Ściegienne
go 7 - wszystkie oddziały dyżurują całą dobę; Przychodnia
rejonowa, ul. Hallera 27 w g.
8-16, tel. 234-16
TCZEW. ul. Wojska Polskiego
5, tel. 31-32-55, 999
Szpitale: Kolejowy, ul. I Maja
15, tel. 31-37-13; Miejski, ul.
30 Stycznia 57, tel. 31-10-46;
Chorób Wewn., ul. Waryń
skiego 11, tel. 31-02-16; PrzySTAC.IE
chodnia obwodowa, ul. WojBENZYNO WE5, tel. 31-37-78,
GDAŃSK, ul. Uczniowska róg ska Polskiego
31-38-49
dobę,
całą
Gdańskiej. czynna
WEJHEROWO, Pogotowie ratakże w dni świąteczne, ul. Dą
browskiego 4. tel. 32-04-11; ul. tunkowe: 72-22-00, 999
Szpital rejonowy: 72-13-00 do
Długie Ogrody 33 a, tel. 31-6066; ul. Jedności Robotniczej, 09, wszystkie oddziały dyżu
tel. 39-45-23; ul. Snieżna I (róg rują całą dobę
Marynarki Polskiej) - czynna

Gd.-Wrzeszc z, ul.
Partyzantów 76: Usługi pogrzebowo-przewozowe czynne całą
dobę, tel. 41-20-71 i do godz.
15: 41-73-35 .
Przewóz zwłok na terenie Sopotu, Cmentarz Komunalny.
tel.: 51-03-50; 51-65-06 (po
16.00)
Usługi pogrzebowe: Sleep Time, Orłowo, ul. Przemysława
4, tel. 24-80-95, czynne całą
dobę, usługi na terenie Trójmiasta; Gdynia, cmentarz Witomino. ul. Witomińska 76. tel.
20-59-08, 23-68-93, wg. 15-7

,,Zieleń",

15; Archeologiczne. wg. 9-18;
Centralne Morskie, w g. 1019: Żuraw, Budynek „B", statek-muzeum „Soldek", w g.
10-19; Poczty i Telekomunikacji, wg. 10-16; Pa!Jc Opatów
w Oliwie, wg. 9-15; Etnograficzne w Oliwie. wg. 9-15;
POGOTO WIA
Twierdza Wisłoujście (ul. StaRATUNKOWE
11-17;
wg.
I),
ra Twierdza
GDAŃSK, ul. Aksamitna I Wartownia nr I na Westerplatlekarz ogólny, gabinet zabiete, codziennie godz. 9- I 6; Mugowy dla dorosłych w wolne
zeum Historii Miasta Gdańska
sob., niedz. i święta - całą doRatu- I) Zabytkowe wnętrza
bę, w pozostałe dni w godz.
sza, 2) Artystyczne wyroby
19-7
z metalu mistrzów gdańskich,
- poradnia dla dzieci chorych
3) Zmierzch Emporium.
i gabinet zabiegowy w wolne
Z dziejów Gdańska 1764sob., niedz. i święta - całą do1815, 4) Wystawa Jujki; 5)
całą dobę
bę w pozostałe dni w godz. 19IOxSZKŁO - wystawa szkła
PRZYMORZ E, ul. Dąbrow
7
artystycznego szkoły wrocław
szczaków, tel. 53-11-70
Zwycięstwa
al.
WRZESZCZ,
skiej, połączona ze sprzedażą;
OLIWA, ul. Grunwaldzka. tel.
Zabójcza 48
Dwór Artusa, codziennie godz. GDAŃSK, Neptun,
52-18-44
godz.
USA,
I.
15
III,
broń
dobę
całą
czynne
I 0-17, prócz poniedziałków.
SOPOT, ul. 3 Maja 51, tel. 51Bruhistoria
Smok
16.45;
999
wypadki
WojenMarynarki
GDYNIA:
39-61
13,
godz.
USA,
I,
15
Lec,
ce'a
przej
zachorowania
- nagle
nej, wg. 10-17; OceanograGDYNIA, (czynne całą dobę)
Strzelając śmiechem I, 15
19:
32-29-29,
tel.
chorych:
wozy
Morskie,
ficzne i Akwarium
Śródmieście, ul. Węglowa 22.
15,
11.30,
IO,
godz.
USA,
I,
41-10-00.
32-39-24,
wg. 10-17; Dar Pomorza. wg.
tel. 20-73-19; Cisowa, ul. Chy21.15
chirurgiczne
Ambulatorium
ul.
10-20: Domek Abrahama,
lońska, tel. 23-68-68, ul. Mor,
bestia
i
Piękna
Helikon,
czynne całą dobę.
Starowiejska 30 - Antoni
tel. 23-68-68; Kolibki, al.
ska,
16;
14 .30 i
- Laryngolog przyjmuje w dni
Abraham - Gdynia-wieś. w g. USA, b/o, godz.
I, powszednie w g. 20-7.30, Zwycięstwa, tel. 24-86-77;
15
niem/gr/fr.,
Faber.
Homo
11-17
Orłowo, al. Zwycięstwa 96, tel.
godz. 17.45 i 20
w soboty robocze 19 .30-7.30,
ELBLĄG: Państwowe, w g. 824-81-75, ul. Wielkopolska, tel.
broń III,
Zabójcza
Kameralne.
w wolne soboty, niedziele
16
22-30-55.
USA, 15 I, godz. 15.30; Za- i święta - całą dobę,
BĘDOMIN: Hymnu NarodoUSA, - stomatolog w dni powszednie
wego, w g. 9- 16 (poniedz. - konnica w przebraniu,
SKLEPY
2 w g. I 9 .30-7 .30, w soboty ro--~- ··- ·
Egzorcysta
17.45;
godz.
151,
nieczynne), nicdz.: 10-16
20
godz.
151,
USA,
1/2,
bocze, wg. 17.30-7.30, wolne ŚRÓDMIESCIE - Hotel „MoFROMBORK : Mikołaja KoŻak, Kłopoty z facetami, soboty, niedziele i święta - capernika. wg. 9-16
nopol". całą dobę;
18.15; Mroki łą dobę.
TCZEW: Wisły, wg. 10-16, USA, od 15 1., g.
STOGI, ul. Wrzosy I (całą dogodz. 20
ZASPA. ul. Pilotów 21, tel. bę)
czw. wg. 12-18, pon. - nie- miasta, USA. 151,
NOWY PORT, Nord, Zestaw centr. 56-69-95, 47-82-51 - na- ZASPA, ul. Pilotów 25
czynne
16, 17; Czarna li- gle zachorowani a, wypadki
PELPLIN: Diecezjalne, w g. bajek, godz.
(w niedz. nieczynny)
sta Hollywood, USA, od 15 I, i przewozy chorych, ambulato- OLIWA, ul. Grunwaldzka 517
11-16
rium chirurgiczne czynne całą (obok pętli tram.) - całą dobę;
KWIDZYN: Zamkowe, w g. godz. 18,20
Klejnot Nilu, USA, od dobę
Znicz,
,,Atos·', ul. Kołobrzeska 30, co9-15
I, godz. 16; Ze śmiercią jej Przychodnia Międzyrejonowa, dziennie całą dobę; ,,Smak", ul.
MALBORK: Zamkowe, w g. 12
do twarzy, USA, od 151, godz. ul. Startowa I - w dni robocze Czerwony Dwór 17, pon.-sob.,
9-15
Ninoczka (Greta Garbo), wg. 19-7.30
g. 7-24, w niedzielę i święta
PUCK: Ziemi Puckiej, wg. 9- 18;
godz.20
ogólny
lekarz
wg.11-18
pediatra.
lekarz
9-13,
12 i 14-17, sob.,niedz.
Bajka, Niemoralna propozy- w wolne sob., niedz. i święta SOPOT, ul. Boh. Monte Cassi11-t.-nieczynne
cja, USA, od 15 I, godz. 16, w g. 8 -8 oraz stomatolog no, delikatesy codziennie w g.
g.
w
Stutthof,
S21\HOWO:
18; Zapach kobiety, USA, od wgodz.10-16 ,
21-24, w sob., niedz. i święta
%-\%
15 I, godz. 20
wg. 18-24; ul. Grunwaldzka 46
dziecięcy
zabiegowy
gabinet
EtnograPark
WDZYDZE:
Zawisza, Hoffa. USA, od 15 I, w dni robocze wg. 19-7.30, - całą dobę
ficzny, wg. 10-15
godz. 16: The Doors, USA, od w dni wolne od pracy wg. 8-8, GDYNIA, Śródmieście, hall
WEJHEROWO: Piśmiennic
151, godz. 18.15; Zbrodnie na- - gabinet zabiegowy ogólny, Dworca Głównego PKP - ,,Detwa, wg. 10-16
miętności, USA, od 18 I, godz.
w wolne sob., niedz. i święta likatesy Banach'' (od g. 5.30 do
WIELE: Ziemi Zaborskiej,
20.30
l ); ul. Starowiejska - ,,Smak
wg.8-18.
wg. 9-16
Bałtyk, Hot Shots,
(całodobowy): skwer KoSOPOT,
Lux"
Pogotowia
Podstacja
OLIWA,
HEL: Rybołówstwa, wg. 9-20
Bez prze- Ratunkowego , ul. Grunwaldz- ściuszki - ,,Maxima!'' (całodo
16;
g.
!.'.
12
od
USA,
GNIEW: Zamek. wg. 10-17
baczenia. USA. od 15 1, godz. ka 571 - działalność zawieszo- bowy): ul. Świętojańska - ,,MeWYSTAWY
ta" (całodobowy); .,Maxima!" 18,20
na. Zespoły wyjazdowe zostaGaleria Fotografii, ul. Grobla
Kochanie, powięk ją przeniesione do Oddziału Mały Kack, ul. Wielkopolska
Polonia,
I, róg Ś\\. Ducha - Jukka Male
30 (od g. 9 do 24); Chylonia,
szyłem dzieciaka, USA. od 12
Gdańsk-Zaspa, ul. Pilotów 21
z Helsinek, '·Mundur na cywil14, 15.30. 17.15; Bo- SOPOT, al. Niepodległości ul. Morska - ,,Skorpius" (cało
godz.
1.
ne ciało" oraz "Szklana biżute
dobowy).
dyguard, USA, od 15 1., g. 19; 779 - czynne całą dobę,..... ,..
ria" Danuty Charytoniuk ,
amiętności, fr. od 18 I,
Owoce
- wypadki 999
pon.-piąt. I l-18 z przerwą
godz.21
- inne 51-24-55.
13.30-14.00, niedz. 12-16
GDYNIA, Warszawa, WojowGDYNIA, ul. Żwirki i Wigury
Galeria Malarzy Gdańskich
nicze Żółwie Ninja III, b/o, 14, czynne całą dobę - nagłe GDAŃSK - ciepłownicze: 31.,Palowa", ul. Długa 47 - ma20-88. 993; - energetyczne: 41 USA, godz. 12, 14, 16: Strzezachorowania i przewozy cho- 23-23, 41 -29-52; - gazowe: 31larstwo Wojciecha Rybickiego
lając śmiechem, USA, od 15 I,
rych, tel. 20-00-0 I , 20-00-02 - 18-68, 52- 14-62, 992; - tech(pejzaż. martwa natura) .
godz. 10, 17.30, 20
ambulatorium stomatologiczne niczne PKM: 995; - wodocią
Sprzedaż prac po umiarkowaGoplana, Bingo, USA, b/o, czynne wg . 20-7
nych cenach. Codziennie w g.
gów i kanalizacji: 31 -20-67,
godz. 15.30; Snajper. USA, od
OBŁUŻE - Podstacja Działu
10-23
994; - opiekuńcze państwowe:
godz. 17.30; Twin Peaks,
1,
15
Pomocy Doraźnej, ul. Biało 41-10-42
Zeidler Art Galery, ul. Długa
USA, od 151, godz. 19.30
wieska l (tel. 25- 19-99), dla SOPOT - gazowe: 51-10-68
81 - stała ekspozycja szutki
Fala, nieczynne
mieszkańców dzielnic: Obłu 
(czynne wg. 6-22); - wodocią
dawnej polskiego i europejw woj. elbląskim
że, Pogórze, Oksywie, gm.
gów i kanalizacji: 51-40-55,
skiego kręgu kulturowego .
Malarstwo Andreasa Achenba- ELBLĄG.Syrena, Ze śmiercią Kosakowo - pediatra, lekarz 994
chirurgiczny, GDYNIA - pogotowie ciepłow
cha ( 1815-1910)
jej do twarzy (USA), od I. 15, ogólny, gabinet
nicze: 23-19-41: - pogotowie
Galeria rysunku, grafiki i pla- g. 16, I8; Frantic (USA). od I. czynne wg. 15.30-7
WYJAZDOW A POMOC LE- dźwigowe: 23-36-65, 25-27-27;
katu (ul. Ogarna 65) - malar- 15,g.20
KARSKA, EKG, całodobowo, - pogotowie energetyczne: 20stwo Aborygenów.
Światowit, nieczynne
45-50; - pogotowie gazowe:
Galerie czynne codz. w g. 10- MALBORK, Klubowe. Białe 57-63-25, 56-27-40
20-44-73, 20-44-79; - pogotoALKDOMOWY.
LEKARZ
18, sob. i niedz. wg. 11 - 15
małżeństwo, poi., od 15 I., g.
wie wodociągów i kanalizacji:
20-68-16
-89-53,
31
Gdańsk
.MEDYK,
„Eva-Art",
Galeri a
19
Wneszcz, ul. Grunwaldzka 75 STAROGAR D Gd., SPUT- POGOTOWIE WETERYNA - 21-90-19
Pogotowie dla zwierząt: tel. 22- gobeliny Marii Zdankiewicz, NIK, Czarodziejsk i las, jug, RYJNE-983
21-48 (czynne całą dobę)
pon.-pt. g. 11 -19
b/o; Psy, poi, 15 I.
Bank Informacji „BROKER" A
WyPOLIC.J
OLIWA Pałac Opatów
HEL, Wicher, 1492 - wyprawa
usługi, handel, produkcja - tel.
stawy stale: Polska sztuka do raju, USA, od 12 I
wg
24-07-79
oficerów
dyżury
GDAŃSK,
współczesna oraz Plenerowa
WŁADYSŁAWOWO, AlbaKURIERSKIE,
galeria rzeźby gdańskiej (pin. tros, Uciec, ale dokąd , USA, Komendy Wojewódzkiej Poli- PRZESYŁKI
Gdańsk 52-00-71 do 76
tel.
dyżur
oficer
39-53-33;
tel.
część Parku)
15 I.; Kolumb Odkrywca, cji,
tel. 31Wystawy czasowe:
USA, 15 l.; Wielki kanion, ny ruchu drogowego.
TAXI
92-12
- ,,Afanasjew z Sopotu".
instynkt.
Nagi
I.;
15
,
USA
TELEFON NA
SOPOT, dyżury oficerów Ko- ,,Uczty, karnawały w czer- USA, 181.
Taxi Gdańsk, tel. 91-9 I ,
Hallo
tel.
niach sceny i martwe natury IDF zastrzega sobie możli mendy Miejskiej Policji,
316-316, 31 -91 -91 (x 400)
51-30-51, 997
pasyjne" - obrazy i rysunki wość zmiany repertuaru
Taxi, 91 -93, 43-21-21, 43City
GDYNIA, Komenda RejonoKiejstuta Bereźnickiego.
14- 14. Najtaniej.
wa w Gdyni. ul. Portowa 15, Hallo Taxi Gdańsk, tel. 91-97,
- Kazimierz Kordas - malartel . 997. oficer dyżurny 20-63stwo (w Galerii Muzealnej).
31-59-59 (20 proc. taniej)
43
Czynne w niedziele i środy 11 Escort Taxi.411-411 (x 400)
Straż pożarna: 998 (dla Sopo17, pozostałe dni 10- 16, poHallo Taxi Gdynia /x 350/, tel.
tu, Gdańska i Gdyni)
niedz. - nieczynne
91-90 i 23-18- 18
Zabytkowa Kuźnia Wodna nad
Taxi PLUS Gdynia /x 400/, tel.
TELEFO N Y
Potokiem Oliwskim (Oliwa,
220-540
7 NFORMACYJNE
ul. Bytowska I a) - czynna od
Trójmiasto
Radio Taxi Gdynia /taniej/, tel.
Telefon Zaufania - Anonimo- 25-21 -2 1 i 91 -99
godz. 10-15
wy Przyjaciel, tel. 31 -00-00 Tele Taxi Gdynia /x 400/, tel.
Galeria Triada, Sopot, ul. Boh.
(od godz. 16 do 6 rano).
Monte Cassino 36 - Wystawa
_APTEK I
91-95 i 20-25-00, honoruje karZaufania „Pogotowie ty „Clubu S"
Telefon
ZaniewWojciecha
malarstwa
Makowe", środy. piątki, I 6- Express Taxi Gdynia /x 350/,
skiego, g. 11 -18
GDAŃSK ,
18, tel. 51-59-22
Sztuki
Państwowa Galeria
tel. 24-16-24
54/56; Piwna 9/1 I Poradnia dla Rodzin Narkomai The American Center. Sopot, ul. Długa
Non Stop Taxi Radio Gdynia
Apteka nów „Powrót z U", środy, piąt
ul. Powstańców Warszawy 2- (Międzynarodowa
lx 350/, tel. 91 -98. 25-01-01
6: MONOTYPIA Il, wg. 11 - Grabowskieg o w Londynie, ki, wg . 15- 19 : Sopot. ul. 3
w woj. gdańskim
Oddział w Gdańsku) czynna
Maja 71 .
18
wg.
niedz.
i
sob.
(w
dobę
całą
Gdańsk, Wojewódzka PrzyGDYNIA Muzeum M. Gdyni,
P OGOTOW IA
Pawilon Wystawowy, ul. Wa- 9- 15); WRZESZCZ, ul. Grun- chodnia Odwykowa - Pomoc
· RATUNKOWE dla osób z problemem alkohoszyngtona 21 - Miasto z mo- waldzka 52;
tel. 999
Łąko
ul.
KARTUZY,
rodzin,
ich
rza. Gdynia w II Rzeczypospo- GDAŃSK- PRZYMORZ E. lowym i
wa 58, tel. 31-51 - 32 czynna Szpital rejonowy, ul. Ceynowy
litej: Dary i zakupy w zbiorach ul. Opolska 3;
7, tel. 81 - 10-73, 81 -10-10 codziennie od 8 do 20
Muzeum, wg. 11-17
- ~ -

ul. Bartnicza 6
MALBORK, ul. 17 Marca
PASŁĘK, pl. Grunwaldzki 7
(leki gotowe)
KWIDZYN, ul. Braterstwa
Narodów 52, g. 9-18, ul. Staszica 22.
NOWY DWÓR GDAŃSKI,
Apteka Morska (całą dobę)

ELBLĄG,

POGOTO WIA
RATUNKOWE
ELBLĄG.ul.

Bema (czynne

całą dobę)

- wypadki 999
BRANIEWO
- wypadki 99
KWIDZYN
- wypadki 999, 39-09
MALBORK. ul. Słowackiego
- wypadki 999, tel. 24-75
SZTUM
- wypadki 23-33
ELBLĄG. Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Królewiecka
146, tel. 34-41-11
Dział pomocy ambulatoryjnej
- stomatolog. g. 19-7 (soboty
APTE KI
robocze od g. 15-7. niedziele
KARTUZY. ul. Kościuszki i święta całą dobę)
- chirurg w dni powszednie,
17, tel. 81-32-13, wg. 8-20;
KOŚCIERZYNA, pl. I Maja niedziele i święta całą dobę.
19 (całą dobę);
OSTR E
STAROGARD GD. , al. WojY
DYŻUR
ska Polskie'go 25, tel. 223-73;
249-18;
tel.
4,
l
ul. Chojnicka
wewnętrzny, ZOZ, ul. Żerom
ul. Kanałowa 3/5, tel. 222-85; skiego
os. Kopernika 22, tel. 283-50; - chirurgia, Woj. Szpital ZespoTCZEW, ul. Żwirki i Wigury lony, ul. Królewiecka
49 (całą dobę);
- anestezjologia, Woj. Szpital
WEJHEROW O, Przy Rynku Zespolony, ul. Królewiecka
(całą dobę)
- położniczo-ginekologiczny,
STRAŻ POŻARNA
Woj. Szpital Zespolony, ul.
KARTUZY, KOŚCIERZY - Królewiecka
NA, TCZEW, WEJHEROWO - noworodki , Woj. Szpital Ze- 998; STAROGAR D GD. - spolony, ul. Królewiecka
230-11,998
- dziecięcy, ZOZ, ul. Żerom
skiego
POLIC.J A
- okulistyka. psychiatria, chemioterapia. Woj. Szpital ZeKARTUZY: 81-00-73, 997; spolony, ul.Królewiecka
KOŚCIERZYNA: 86-49-26, - stacja dializ, ul. Zw. Jaszczurczego
997;
STAROGARD GD.: 240-21, - zakaźny, ZOZ, ul. żeromskiego
Woj. Przychodnia Skórno-We997;
TCZEW: 31-13-00, 997; WE- nerologiczna, ul. Żeromskiego
JHEROWO: 72-54-74 do 77, 2. tel. 33-64- 42, dyżury wene997 Komisariat Śmiechowo, rologiczny i aids w każdy poul. Chmieleckiego, tel. 72-39- niedziałek i czwartek oprócz
90; Straż Miejska: 72-30-20, dni świątecznych od g. 19 do 7
w dni powszednie g. 7 .30- ELBLĄG
Klinika dla Zwienąt. ul. Grun19.30 niedz. g. 12-19
waldzka 108, tel. 33-72-'\9 (ca-

' P OGOTO WIA
KARTUZY - energetyczne 8123-99, 991; - energetyki cieplnej 81-39-14; - wodociągów
i kanalizacji 81-22-42, 994
KOŚCIERZYNA - energetyczne 86-36-42; - wodocią
gów i kanalizacji 86-20-06 ; gazowe 86-47-27
STAROGARD GD. - energetyczne 223-52: - gazowe 22754; - wodociągów i kanalizacji
281-91
TCZEW - energetyczne: 3122-77; - gazowe: 31-07-89; wodociągów i kanalizacji: 3139-94
WEJHEROWO - gazowe: 7226-47; - energetyczne: 72-1387; - wodociągów i kanalizacji: 72-40-84; - energetyki cieplnej: 72-21 -69

TELEFO NY
INFORMACYJNE
KARTUZY - PKP: 81-01 -44;
PKS: 81-01-72;
KOŚCIERZYNA - PKP: 8635-01: PKS: 86-37-14;
STAROGARD - PKP: 240-88;
PKS: 236-63;
TCZEW - PKP: 31-55- 22;
PKS: 31-47-52;
WEJHEROWO - PKP: 72-2454; PKS: 72-23-24
KOŚCIERZYNA - TELEFON
ZAUFANIA - 86-39-00

S TAC .I E
BEN ZYNOWE
KARTUZY - ul. Zamkowa,
tel. 81 -28-80 (całą dobę); ul.
Gdańska, tel. 81-09-58, w g. 622
KOŚCIERZYNA - ul. Wojska
Polskiego, tel. 86-33-63 (całą
dobę)

STAROGARD GD. - ul. Mickiewicza, tel. 247-86; ul. Sikorskiego 7. tel. 237-86
TCZEW - ul. Wojska Polskiego 4, al. Solidarności (przy trasie Bydgoszcz-Gdańsk) - cało
dobowa, ul. 12 Marca, tel. 31 07-57
KOSZW AŁ Y, tel. 82-2231/183/
WEJHEROW O - Bolszewo
(wyjazd z Wejherowa na
Szczecin) - całodobowa
ŻUKOWO, nr 5, tel. 81 -85-81

-

TAXI
N ATELEFO N

KARTUZY: tel. 81-18-40

KOŚCIERZYNA : tel. 86-47-

97
STAROGARD GD.: tel. 22575
TCZEW: tel. 31 -51 -00

łą dobę)

Hotel dla psów, ul. Grunwaldzka 108 (całą dobę)
KWIDZYN
Lecznica dla Zwierząt, ul. Warszawska 112, tel. 38-61, g. 7- 15
Pogotowie wet. g. 17-7

_

POGOTO WIA

AWARIE - ELBLĄG.
energetyczne 991, g . 6-22,
gazowe, całą dobę, wod. kan.
994, całą dobę, ciepłownicze
993, całą dobę. Zarząd Budynków Mieszkalnych tel. 33-6847, całą dobę. Przedsiębiorstwo
Usług Pogrzebowych - Dębica,

tel. 33-45-66, (całą dobę) PUP
,,Charon" ul. Bema 25, tel. 3381 -66. g .8-16 (tel.całą dobę).
POMOC DROGOWA
ELBLĄG. ul. pik. Dąbka 75
(całą dobę) tel. 34-05-89
Radio EI, tel. 32-79-26, UKF
73, I MHz, stereo
i prognoza
Wiadomości
pogody,godz. 6, 7,8,9, IO, 12,
14, 16, 17, 18. 20 i 22. Przegląd
prasy lokalnej, godz. 7 .30,
krajowej 8.15

STAC.IE
-BENZYN OWE
ELBLĄG. ul. Nowodworsk a
45 (całą dobę) ul. Warszawska,
Rawska (całą dobę)
BRANIEWO. ul. Elbląska 25,
codziennie od g. 7 do 18
SZTUM. ul. Jagiełły 43, codziennie od g. 7 do 20,"Saro"
(wjazd od strony Malborka),
całą dobę

MALBORK. ul. Łąkowa 56,
codziennie od g. 7 do 20 .
,,Organika" całą dobę, ul. Marksa g. 7-20

SKLEPY
„U Dębego'' ul.
Legionów do 2 w nocy, ul.
Podgórna od g. 20 do 2 w nocy
(niedziele od g. 11 do 24), ul.
Jaśminowa całą dobę, Va Bank
ul. I Maja dog. 22
KWIDZYN Delikatesy Karo
ul. Chopina (8-20, niedziela 1020), delikatesy Dębowe (sob. g.
13-2 w nocy)

ELBLĄG

'. TAXI

NATELEFO
ELBLĄG.

dworzec kolejowy,
tel. 33-91 -10, pl. Jagiellończy
ka, tel. 33-94-10, ul. Beniowskiego, tel. 34-37-54, ul. Okulickiego, tel. 34-27-54. taxi bagażowe, tel. 34-57-54
BRANIEWO, tel. 27- IO
KWIDZYN, tel. 36-0 I
MALBORK. tel. 33-20
SZTUM. tel. 24-52

Miedzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej wOliwie

Gra duet zNorwegii
W piątek o godz. 20 wegii i w Niemczech . Zdobył
w katedne oliwskiej w ra• nagrodę „Północna Norwegia"
mach trwającego IIIVI w konkursie muzyki kościelnej
.
MitdlJllarodowego Festlwa■ w 1975 roku
Robert Steinar Robertson ,
Oliw
lu Muiykl Organowej
organista norweski, muzykę
wie grać btdzie norweski organową studiował w Oslo
duet organowy w składzie: u A. Standwola, w Bernie u K.
Bjornar Robertsen i Robert W. Stena i w Kolonii u M.
Robertson, W programie Schneidera. W Wyższej Szkole
utwory J, S, Bacha, V, Vale■ Muzycznej w Kolonii studiona, B. Sloegedala, A. San• wał również cymbały. W 1967
dvolda, M. Tomklnsa i G. roku ukończy! k l asę organów
w konserwatorium w Oslo. Jest
Merkela,

w Eidswol od 1970
r., a od I 971 r. dyrektorem
szkoły muzycznej i dyrygentem ch órów. Koncertował
w Norwegii, Szwecji , Dani i,
Finlandii, Islandii, Niemczech
i Anglii.
Ponadto Norwegowie koncertować będą we Fromborku
w niedz ie lę , 8 bm. o godz.
13.30, w Elbl ągu - w poniedziałek o godz. 17.

organistą

Bjornar Robertsen jest organ is tą i klawesynistą norweskim. W 1976 roku ukończył
Wyższą Szkolę

Muzyczną

w Oslo w klasie organów S.
GangOota, fortepianu Aars
Buggea i R. Rietlinga, i cymbałów K. Haugsanda. Kontynuował studia w klasie organów M. Schnciderai i klawesynu H. Rufa w Kolonii. Od
1974 roku jest organistą
w Oslo. Koncertował w Nor-

e

KK.

cudeń

Miejsko-Gmi nny Osrodek Kultur), Sportu i Rekreacji
w Skarszewach wrai ze Spółką „Glaspol" ze Starogardu Gdań
skiego zapraszają od dziś na wystawę szkła artystycznego
i użytkowego. Ekspozycja, na której prezentowanych jest po
nad 140 szklanych przedmiotów. otwarta została w dużej sal
wystawowej dawnego 7.amku Joannitów, gdzie mieści się sie
, dziba GOKSiR. Zobaczyć tam można najróżniejsze , ręcznie
wykonane, szklane cudeńka, począwszy od wazonów. różnego
rodzaju i kształtu, pojedyńczych i w kompletach, poprzez tak
modne ·ostatnio lampki oliwne, aż po rzeźby ze szkła. Szkło
szlifowane i gładkie, cięte na wprost i skośnie, z łezką w środ
ku. Wystawę zwiedzać można do 31 sierpnia, w godz. 8 - 22.
Kto podczas letnich wędrówek zajrzy do Skar ze\\, prz}
okazji może obejrzeć także dwie stale wystawy, czynne w Zamku Joannitów. Jest to ekspozycja dotycząca histońi Skarszew
oraz wystawa rzeźby Stanisława Rekowskiego

(mt)

Wileńskie

tańce i gawędy
Towarzystwo Przyjaciół
Grodna i Wilna informuje, że
na Wybrzeżu będzie gościł zespół taneczno-muzyczny „Kaziuka Wileńskiego" wraz z gawędziarzem Winoukiem. Występy odbędą się: w sobotę
o godz. IO w Kartuzach
i o godz. 17 na sopockim molu, w poniedziałek o godz. 17
i we wtorek o godz. 18 na Jar-

marku Dominikańskim. Bliż 
sze informacje zainteresowanych ewentualnymi występami
zespołu w dniach 8 i 11 bm.,
można uzyskać pod nr. tel. 3703- I 8 (rano do godz. IO i wieczorem po godz. 19).

Salon artystyczny
o godz. 19 w kawiarni
,.Palowa" w Gdańsku, w Ratuszu Głównomiejskim, odbę 
dzie się otwarcie wystawy
zbiorowej młodego malarstwa
Dzi ś

gdańskiego .

Wystawie towarzyszyć bę
dzie w każdy piątek o godz. I 9
aukcj a malarstwa oraz recitale
balladowo-po etyckie gdań 
skich twórców.

Wnu ki Dino zauró w
w Tczewie
W każdą ni edzielę, o stałej
porze - godz. 16 - Tczewski
Dom Kultury zaprasza mieszkańców na koncerty do amfiteatru w parku mi ejskim.
W najbliższą, 8 sierpnia wystą
pią Wnuki Dinozaurów z muzyką wspaniałych lat sześć
dziesiątych. Za tydzień, 15 bm .
zaprezentuje się zespół The
Naswi ll , z sol i stą Danielem
Cilkowskim w repertuarze
Elvisa Presleya.
W przedostatnią niedzielę
sierpnia wystąpi grupa Kaper,

RAD I O
E 'T
~-R
- A
6.30, 7 .00, 7 .30, 8.00, 8.30,
9.00, 10 .00, 11.00, 12.00,
13.00 , 14.00, 15.00, 21.00,
22.00, 23.00, 0.00 i 1.00: Serwisy informacyjne; 6.00-9.00
Poranek z Radiem ARnet;
9.05-12.00 Drugie śniadanie;
Popołudnie
12 .05-15 .00
z Radiem ARnet;l5.05- 20.00
Muzyka non stop; 20.05-0.00
Transmisja z Klubu Radia ARnet; 22.05-0.00 Słuchaj razem
z nami; 0.05-2.00 Sobotnia
hulanka; 2.00-6.00 Muzyka
non stop

RAD I O
GDA:-ŃSK
2.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 ,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 21.55, 0.00: Wiadomości; 0.58, 6.28, 13.05, 21.05:
Rybacka progn . pogody w pr.
I: 5.20 Rolniczym ekspresem;
5.40, 6.40 Przegląd prasy; 6.10
Minęła doba; 7 .10, 8.10, 16.40,
17 .40 Wiadomości sportowe;
7 .35 Auto Opel Radio;? .47,
8.47, 17.47 Radiowa giełda
pracy; 9.10 Serwis ekonomiczny; 9.40 Halo wygrał pan
milion : 9.47, 12.47, 13.47,
14.47 Ogłoszen i a na telefon;
10.40 Lista przebojów książ
kowych; 11.45 Syreny z Tytana - fragm . powieści Kurta
Vonneguta; 12. 10, 13.10,
• 14.10 Raport miejski; 12.40

grająca łagodną muzykę rockową, a w ostatnią usłyszeć bę
dzie można Cełeg Band, czyli
dobrą muzykę rozrywkową

w wykonaniu zespołu z Pelplina. Przy okazji TDK zaprasza
w przyszłą sobotę, 14 bm. na
program estradowy w wykonaniu własnych zespołów oraz
zaproszonych gości. Koncert.
z okazji święta Wojska Polskiego, odbędzie się o godz. 15
na bulwarze nad Wisłą.

(mt)

Impulsy - magazyn dla niewidomych i słabo wid z ących;
13.40 Kto czyta nie błąd z i konkurs; 18.05 Lista przebojów 40-latków; 20.05 Hot mixdyskotekowa lista przebojów;
23.00 Nocne czajen ie; O.OS
Hot mix ; 2.05 Melodie przy
księżycu

RAD I O
P L,U S
1

od 6.00 do 0.00 (co godzinę) :
Wiadomości; od 6.30 do 18.30
(co godzinę): Skrót wiadomości; 6.10, 7.10, 8.10, 11.10,
14.10, 16.10, 17.10, 20.10:
Wiadomości lokalne;
5.50 Powieść 6.10 Hity i winylu; 6.43, 23 .45 Ewangelia;
6.52 Przegląd prasy; 7.25 Patron dnia; 7 .44, 15.44, : ,,Wykop" drogowy ; 7 .40, 18.10
Serwis Sportowy; 8.40, 15.10:
Serwis ekonomic z ny: 9.35
Gość PLUSA; 10.10, 21.10
News in English; 10.35 „Za
du ż o, za mało" - konkurs;
12.40 „Rozmowy pewnej pani
z pewnym księd zem"; 13.40
Propozycje kulturalne; 13.52
Książki z plusem; 18.13 „Zakopiań skie prognozy"; 18.4(
Wiadomości z życia Kościoła
18.52 Religia, Etyka, Kościół .
przegląd tygodników; 19.4(
,,Pluszowy kącik" - dobranocka; Legendy rock' n' rolla - W
Zyner i W. Furmaniak; 23.S:
Lektura przed północą: O.O:
Radio PLUS Noc; 4.00 Pora
nek muzyczny Radia PLUS
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7) miara 8)

WO: 1) zmywacz do paznokci 2) naturalna sceneńa 3) dymna, lub samochodowa 4) nicpoń, hultaj 5) rekonesans 6) donośny głos, wrzask 11) do przechowywania prochów zmarłych 12) napad, natarcie 14) wybrany kolor w kartach 15)
pole orne 16) pierwowzór, przedstawiciel rodzaju 18) czło
wiek o poczuciu dobrego smaku i piękna 19) sprowadzanie
z zagranicy 20) epoka kamienia gładzonego 21) owoc, a także łobuziak 22) wielooki strażnik w mitologii greckiej 23)
maciora dzika

-n1agram-

być

puree przywe-

rządzane

dług własnej

receptury
z fantazją,
znawstwem
i polotem zaw od owego
kuchmistrza.
_
Kartofle - · , --;.;:;;;;:.,,,..,,:c:;;:,,.,-1/......;
.--:r;... .> -~"''>-.
umyć, obrać~~.....-:.
ugotować

;;:,::;c::2~,arr

wodzie. Odcedzić, odpana
puree.

Obrać

czosnek i

zetrzeć

----- -- -- ---------------- --- -.

•

rzyiówka
POZIOMO:
-.... I) farmer, zajmuje się hodowlą
4) pokój w zamku
6) biały lub czarny w pianinie
7) pnie się po murze
PIONOWO:
1) łóżko między drzewami
2) wieżowiec w USA
3) kuzyn dyni o czerwonym miąższu i zielonej skórce
4) kwietnik
5) plakat na murze

H. Vennick 1918

Kontrola diagramu: B: Ka6,
Gd3, Gd4 p. b2, f3 Cz. Khl, p. b5,
f4, h5, h2. Białe zaczynają i wygrywają. Za rozwiązanie przyznajemy 5 pkt. Nagrodę w naszym
konkursie otrzymuje p. M. Aleksandrowicz 83-400 Kościerzyna
ul. Dębowa 3A/4. Gratulujemy!
Nagrodę wysyłamy pocztą. Ponadto prawidłowe rozwiązanie
w naszym „Pucharze Jata" nadesłali: S. Chojnacki (Malbork), A.
Adolph (Puck), E. Śniegórski
(Kościerzyna), Z. Tyndzik (Sopot), P. Fersner (Gdańsk), R.
Szymczak (Gdynia), P. Poniewierski (Gdańsk), A. Kirszenstein
(Gniew), J. Konofalski (Gdańsk).

Mistrzostwa Świata Juniorów
Zakończyły się

świata

mistrzostwa
juniorów we wszystkich
· -- ·-

-

- - ---

w brydiu iak w iyciu
Manewrem Deschapelles nazywamy
zagranie polegające na wyrobieniu dojścia do
partnera na forty.
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Licytacja

w

Rozwi zanie zadań z23 lipca:
Krzyżówka

rodzinna

ZADANIE 1
POZIOMO: orientalizm (1-A), 6)
azbest (3-A), 7) aparat (4-F), 9) zwrotnik
(5-A), 12) prapremiera (7-A), 13) karkówka (9-D), 17) nizina ( 10-A). 18) marzec (I 1-F), 19) kontrabanda (13-A); PIONOWO: I) oracz (I-A). 2) imbir (1-C), 3)
tytan (1-F). 4) lewak (1-H), 5) zakamarek
(1-J), 8) pismak (4-G). IO) wyrobisko (5B), 11) tarpan (5-E), 13) kikut (9-D), 14)
rampa (9-F), 15) wazon (9-I), 16) akcja
(9-K).

ZADANIE 2
POZIOMO: I) szczepionka (1-A), 6)
wektor (3-A), 7) obiekt (4-F), 9) konwalia
(5-A), 12) wywietrznik (7-A), 13) szmaragd (9-D), 17) reduta (10-A), 18) majaki
(11-F). 19) bestialstwo (13-A); PIONOWO: I) siwek (I-A), 2) cekin (1-C), 3)
parol (1-F), 4) orgia (1-H), 5) korkociąg

E

s

PAS
~

Cześć dzieciaki!
Krzyżówka:

POZIOMO: kącik, grypa, akord, chaos,
iloraz. elipsa, kwiat, panna. astma; PIONOWO: cytryna. kaczka, cwaniak, kaseta, kobieta, galop, deska
Rebus: Poszła pani do piwnicy szukać
kredy i tablicy.
Nagrody wylosowali: Kamil Bielak,
Nowy Dwór Gdański. ul. 3 Maja 14/7,
Monika Gaweł, Gdynia. ul. adm. Unruga
51 B/10 i Wojciech Okuniewski, Gdańsk,
JOLKA
POZIOMO: I-A trik, 1-E plon, I- ul. mjr. Hubala 22.
Po odbiór nagród prosimy zgłosić się
I kram, 2-A rabat, 2-F odkuwka, 3-A zbir,
w
Domu Prasy. Gdańsk, Targ Drzewny
3-E kwas, 3-J erg, 4-A ekskrementy, 5A pastel. 5-G anion, 6-A areopag, 6- 3/7, pokój 202 (Il piętro). Zamiejscowym
H okres. 7-A kanka, 7-F sennik; PIONO- nagrody wysyłamy pocztą.
Czytelnicy, którzy w terminie do
WO: A-I trzepak, B-1 rab, B-4 kara, C-1
17
.VIII.
nadeślą prawidłowe rozwiązania
ibis. C-5 sen, D-1 kark, D-5 tok, E-3 krepa. F-1 lowelas, G-1 oda, G-4 mag, H-2 pod adresem „Dziennika Bałtyckiego·• ksenon, I-1 kurnik, J-2 weto, K-1 AK, K- 80-886 Gda!JSk, skrytka pocztowa nr 419
- z dopiskiem: ,.Krzyżówka rodzinna",
3 rynek, L-1 magnes.
„Diagram" lub „Cześć dzieciaki" - wezmą
Nagrodę wylosowała Anna K. Kwiatkowska, Gdańsk, ul. Dąbrowszczaków 4 udział w losowaniu nagród. Rozwiązanie
dzisiejszych zadań podamy za 2 tygodnie.
G/10.

(1-J), 8) biorca (4-G), 10) ożywienie (5B), 11) areszt (5-E), 13) sufit (9-D), 14)
mamka (9-F), 15) akant (9-1). 16) dziwo
(9-K).
Nagrody wylosowali: Stanisław Frankowski, Gdańsk, ul. Zakopiań&ka 41 m 5,
Wacek Klemp, Gdynia, ul. Zgoda 4 m 9
i Monika Kozłowska, Elbląg. ul. Wspólna
30/2.
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rozmiarów
rondlu, który
następnie wstawiamy do rynienki z wrzą
cą wodą. Dodać ser i bardzo intcsywnie
mieszać drew..,/
..
nianą łyżką, aż
uzyskani_a
· • -~ 1ednorodneJ,
"~·
lśniącej, ciągli
wej masy. Dopraw 1c
pieprzem,
solą.
Rys. B. Kruszewska
ewentualnie
papryką.
Po
wystawieniu z rynienki, można podawat'. Smacznego!
kova (Słowacja) 8,0 3. A. Skripczenko (Mołdawia) 8,0 10. O.
Bartosik 7,0. Chłopcy: I. Z. Almasi (Węgry) 8,5 2. W. Jemielin
(Rosja) 8.5 3. K. Kulaots (Estonia) 8.5 40. Ł. Dworakowski 4,0.
Łącznie startowało 580 zawodników z 78 krajów.

Nie Wl~o
~la filatelistów

Vejan193 (Dania)
Chłopcy: I. V. Borowikow
(Ukraina) 8,5 2. A. Oniszuk

(Ukraina) 8.0 3. A. Aleksandrow
(Białoruś) 8,0. Nasz reprezentant
R. Kempiński z rezultatem 5 ,5
pkt. zajął 20 miejsce. Tak więc po
raz pierwszy od 7 lat nasza ekipa
powraca z Mistrzostw Świata bez
medalu. Czyżby po 7 latach tiustych miało nastać 7 lat chudvch?
Popatrzmy na próbki twórc;ości
nowo kreowanych medalistów
Mistrzostw Świata.
Gambit Hetmański

E. Bacrot (Francja) - T. Orsag

(Węgry)
l . d4 dS 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4.

Zamieszczamy drugi znaczek
z zaplanowanych na 15 bm. o nominale J500 zł. przedstawiający
wizerunek Matki Jedności i Wiary
- tj. MB Leśniańskiej, małó znany
na, naszym terenie. Obraz znajduje
się pod opieką ojców paulinów
w Leśnej Podlaskiej. małym miasteczku położonym nad dopływem
Krzny zasilając·ej wody Bugu. Historia obrazu sięga XVII w., kiedy
to dwaj chłopcy pasący bydło na
podlaskich łąkach spostrzegli
dziwny bla.,k wśród gałęzi dzikiej
gruszy. Okazało się, że jest tam
wizerunek M. BożeJ z Dziec1ątkicm.

Ir·-----;::===--....::::==
\lurka Buj_u l.\·:-=.ui;u'tslm

I

I
cd ed 5. Gg5 Ge7 6. e3 0-0 7. Gd3
:.:.f'•;.;.., ~
I
Sc6 8. a3 a6 9. Sge2 Gg4 10. f3
/J-.,;, _
Gh5 11. Sf4 Gg6 12. Gg6 hg 13.
.;/ _;.'
Gf6 Gf6 14. Sfd5 We8 15. Sf6 gf6
16. Kf2 He7 17. Wel Wed8 18.
;~
Hb3 b6 19. Wacl Wd6 20. Se4
Wd7 21. Wc6 f5 22. Sf6 Kf8 23.
Se8 He8 24. Wecl He7 25. d5
.~LSKA 150()_zl. _
Hd8 26. Hc3 Wd5 27. Wc7 Wd2
- 28. Kgl Wdl 29. Wdl Hdl 30. \
Miejscowa ludność otociyla
Kf2 Kg8 31. Wc8 kKh7 32. Hh8 · obraz wielką czcią, a w począt 
1:0
kach XVlll w. Radziwiltowic rezydujący na Podlasiu ozdobili
obraz złotvmi sukienkami i koronami. W ĆLa~ach wojennej zawicmchy i represji obraz i mieszkań
cy tych ziem musieli przebywać
na długiej tułaczce, w ukryciu.
M .in. biskup ukrywał obraz
w bocznym ołtarzu kościoła
w Łomży, przechowywała go pewien czas siotra zakonna, ale gdy
było spokojniej wracał do Leśnej.
Tak byto w czasie Il Rzeczypospolitej i po ostatniej wojnir.
18 VIII 1963 r. ks. prymas SteWist As pik, od partnera marka.
fan Wyszyński dokonał urorzystej
Jak dalej? Bez pików na pewno kontraktu koronacji obrazu. Leśna Podlaska
nie można obłożyć, ale jak do nich dojść? należy do sanktuariów Maryjnych,
co potwierdziła Stolica Apostolska
Karami i treflami szans nie ma. Jedynie tylko w 1981 r. Fonnulanem :\lszalnym
dla Sanktuariów Maryjnych.
kierami i to jeżeli E ma trzecią damę. Należy W 1983 r. obchodlOno 300-Iecie
cudownego obrazu, a w 1984 r.
wistować w kiery, ale jaką kartą?
kościół. w którym znajduje się
Wyjście blotką nic nie pomoże. Tylko
obraz podniesiono do rangi bazylizagranie Królem kier stwarza dojście do E i ki mniejszej .
Znaczek, knpcrta FDC z datownikiem okolicznościowym proj. J.
definitywnie ,.obkłada" kontrakt.
Wysockiego będzie w sprzedazy
Zagranie to po raz pierwszy zastosował i 15 bm. w UP Leśna Podlaska. Kolejny znaczek Biuro Emisji zapoopisał najsłynniejszy gracz w wif>ta G.
\\-iada na 15 IX. Poświęcony jest
Deschapelles.
,,cichociemnym'" bohaterom AK.

J

Manewr Guillaume
~

W przedstawionym grafie występuje 5 cyfr. Każdej z nich
odpowiada inny symbol. Czy wiesz, jakie cyfry odpowiadają
poszczególnym symbolom?
·
Dla ułatwienia jedno wystąpienie cyfry 4 ujawniono już na
rysunl-..'11.

Na tarce

(Bułgaria) 8,5 3. M. Sergiejewa
(Kazachstan) 8,5. Nasza reprezentantka H. Hadryś 4,5 pkt. Chłop
cy: 1. E. Bacrot (Francja) 10,0 2.
J. Mont-Reinaud (USA) 8,5 3. V.
Ganguly (Indie) 7,5 11. M. Szymański 6,5
'12 dziewczęta: I . E. Cha~omikowa (Rosja) 8,5 2. J. Jackowa
8,0 3. C. Voicu (Rumunia) 7,5 6.
I. Rodziewicz 7 ,5 9. A. Tarachowie z 7,0 14. K. Szymanowska
6,0. Chłopcy I. E. Szaposznikow
(Rosja) 9,0 2. P. Acovalleyo (Hiszpania) 9,0 3. L. Vajda (Rumunia) 8,5 20. K. Gratka 6,5 48. A.
Dudziak 4,5.
'14 dziewczęta: l. R. Sheldon
(Anglia) 8.5 2. S. Teszelaszwili
(Gruzja) 8,5 3. T. Hoang (Wietnam) 8,0 18. A. Rutkowska 6,5.
Chłopcy: 1. V. Malakow (Rosja)
9,5 2. P. Leco (Węgry) 9,5 3. R.
Leitao (Brazylia) 8,012. P. Blehm
7,0
'16 dziewczęta: 1. E. Danielian
(Annenia) 10,0 2. N. Lakos (Wę
gry) 8 ,5 3. M. Lamineiszwili
(Gruzja) 7,5 5. J. Dworakowska
7,5 18. M. Bobrowska 6,0. Chłop
cy: 1. H. Dan Theu (Wietnam) 8.5
2. H. Getarsson (Islandia) 8.0 3.
G. Vaskovi (Brazylia) 8,0 5. M.
Kamiński 7,5
'18 dziewczęta: 1. J. Kadimowa (Azerbejdżan) 9,0 2. E. Rep-

+5
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♦ Wl09752
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mi azgę.

Bratysława '93
'10 dziewczęta: 1. A. Matwacha (Gruzja) 9,0 2. L. Georgiewa
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go na

kategoriach wiekowych, trwające
od 17 do 30.07 w Braty,ławie
i Vejan (Dania). Oto rezultaty:

pod redakcią
Piotra Sobolewskiego

utrzeć żółty, nieco wyschnię
ty ser. Puree połączyć z masłem i śmietaną. Dodać starty
czosnek i starannie wymieszać. Umieścić w sporych

/ ~ ?o

w posolonej

w jaki sposób rozmieścić cyfry 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9
w pustych polach diagramu tak, aby suma liczb w każdej kolumnie, wierszu oraz obu przekątnych była taka sama?
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barbarzyńcy, a także nieuprawna okolica 9) produkty marnej
jakości JO) dziwak 13) opowiadający 17) chata z gliny 22)
zbiór map 24) kaszka z manioku 25) majtki 26) ścięte drzewo nadające się na deski 27) dar pięknej wymowy; PIONO-
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. Jedyna wątpliwość może dotyczyć tego, czy naprawdę
Jest VIP-em. Bo to, że jest znany, lubiany i popularny nie
ulega wątpliwości. Codziennie widzimy go jako centralną
postać „Teleexpress u''.
A w kuchni
też nie jest
ostatni. Dowodem na to

IO

VIP WKUCHNI

aktor i prezenter
Puree, ale trochę inaczej

16
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Maciei Orłoś

--

Deschapelles

Z.P.
-

Uff. Przyszło - i choć nowym
nie powiało, to jednak kilka prac
uratowało sytuację. Konkurs Czytelników ,.DB" na temat „Wakacje
na wesoło" zakończył się następu
jącymi promocjami: barwne zdję
cie Kamili Benke z Gdańska; również kolor Bożeny E. Hum z Gdyni. kolor Tadeusza Kaszkura z Łę
gowa i dwa czarno-białe zdjęcia.
pierwsze niezastąpionego i niezawodnego konkursowicza Zenona
Brożka ze Stegny, drugie Janusza
Jasiaka z Gdańska-Wrzeszcza.
Odpadło z obawy o niedoskonałość techniczną druku zdjęcie Anety Niedżwicdzkicj z Wrzeszcza. Ze
wzgl,;du na szczupłość miejsca nazwiska osób, których zdjęcia przyjęte zostały do zbiorów archiwum
redakcyjnego podamy w następ
nym numerze. Dodać jedynie należy, że honorarium autorskie płatne
jest po wydrukowaniu zdjęcia.
Kamila Benke, której zdjęcie
zamieściliśmy dzisiaj, zatytułowała
swoją pracę ,.Jak dobrze wstać,
skoro świt w trzech śpiworach"
i sądzę, że sens zawarty jest w liczbie osób na centymetr kwadratowy
śpiwora. Znam tego typu uczucia
nad ranem ...

Maciej Kostun

Zdjęcie

tygod

(t'' )

Str. Il

6 sierpnia 1993
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„ Pacyfik, cl1la ... ", ■ owa ksląłka znanego poety I proHika lhi91iewa
Jankowskiego, l■-re■ta wleh, ■■gród literackich za twórczośc o charakterze
11aryaistycmym I 1ellglj,lya • i••ł w swoiei warstwie te■atyunel ltarclzo lntere1ulłlłfl
relacją laeletrystycną I oceanlunego relsu cło kralów Ameryki &acliuklei: Kolumhll,
Panamy, Ekwodoru, Pen, I Chlle • ał po połvcl11lowochllliskl port Puerto Montt.
Bohaterami są ale tylko luclzie lłatku I lego 11le111leckoięąc1nl pasałerowle, 11ie
tylko egzotyc11I mle11kdcy południowoamerykańskich wybrzeły I t■iemnlcąch
Andów, ale przede w11ystklm dwa oceany: Atlantyk I Pacyfik. To właśnie webec
„Ocea1u• I iakby w i•t• tlthokim rytmie dziele się la niezwykła ksiąłka, lttcłąca
swoistym pa■iętalkie111 cą notatnikiem pisana, który swoi• iycle związał z mone111 i
szeroko, ho róW11lei ■etafląu■le, ro1undaaą morskością.
Dlatego „Pacyfik, dnia ... " nie iest tylko leszcze iellną pisarską relacią 1
clalekomorsklel poclróiy. Jest utworem pełnym ływel poezll, Hryc11ych ■apltc,
wrałllwych oltserwacll I głfbokkh refleksil hlstol')'CIIIO•obycniowych. Dzlł cbwkule■y
·
oltszel'lly fragment otwieralący tę niezwykłą kslffikę.

Jestem. Jednak jestem na
statku. Za chwilę odcumujemy
i zacznie się moja sprawa
z morzem. jej dalszy, oby dobry, ciąg.
Napisałem to zdanie przed
trzema godzinami i nie potrafiłem dodać ani słowa. Zatkała
mnie szczenięca radość. dusiła,
aż jak korek z butli wystrzeliłem z kabiny i pognal~m po
wszystkich pokładach. Slcpiami obwąchiwałem cały statek
. po ostatni właz. Zerkałem przy
tym, czy nikt nie patrzy, bo
gdyby ktoś za mną nadążył
wzrokiem. pewnie by pomyślał, że jeszcze łajba nie wyplą
tała się z portu, a już staremu
odbiło. Wreszcie u szczytu, na
pokładzie pelengowym, sam na
sam z ziejącym kominem, odtańczyłem jakiś murzyński taniec . Moglem nawet pozwolić
sobie na barbarzyńskie wy krzykniki i pohukiwania. bo
pokład pelengowy to jedno
z najgłośniejszych miejsc na
.. Kromerze,.. Metalowa dżun
gla warkotów i syczeń oraz
wszelkich dźwięków mieszanych skutecznie zagłuszała
moje zdziczenie. Potem patrzyłem z burt, z baku, z rufy,
a chciałem patrzeć zewsząd naraz. Tymczasem dawno odeszliśmy od nabrzeża Wiślanego
i rzecznym zygzakiem, a potem krętą, jakby roztańczoną
razem ze mną ścieiką pomi~dz:1 zielonymi i czerwonymi
bojami zatoczyliśmy s i ę
w Gdańską Zatokę . Statek
osiadł miękko i cały jak ja
w żarliwym słońcu oddal pilota. wymachującego nam ręka
mi.

A potem? Potem zabolały
korzonki i reumatyczny łokieć
wprowadzi! dyskretną korektę
do mur1,yńskich uniesień . Korek pokornie wrócił do butli.
Ale i tak - pełno w niej słońca!

'

2

Żywe jest polskie wybrzeże .
I ma coś z natury Polaków .
Zielony las wzdłuż plaży nagle
rwie się i rozprasza za horyzontem, a gdy si,; wydaje, że
już tylko pustka - zieleń lasu
i pól wraca napiętym wzgórzem.jednym. drugim, trzecim.
powstaje jakby sama z siebie,
bez jakichś karłowatych zapowiedzi. Ale zapada się po
chwili i znowu snuje się tylko
wątła nić złotego piasku, cicha
nadzieja na dalsze wzgórza lub
dramatyczne klify.

3
Zachodzi słońce nad Bałty 
kiem. Jak to wyrazić, żeby nie
opisywać , nie przegrać z góry jak Żeromski, wielu Żerom
skich. Przecież nie chodzi
o „najpiękniejszy widok na
świe c ie ". Tu dzieje się jakaś
wielka prawda. Dotkliwa. Na
granicy ekstazy i bólu. Jest ,

która jest. Opisywać takie słoń
ce to jakby chcieć je oblizać ję
zykiem, wspinając się na palcach. Jakby chcieć wyrazić Boga „dowodem na istnienie'' ...
Klękano przed słońcem, padano na twarz i chyba to był jedyny udany opis.

4
Od czwartej dwadzieścia,
z łbem zanurzonym w bulaju
jak w kuble wody, próbow:iłem
się dobudzić do wczorajszych
uniesień. Ale morze przesuwało się szarą transmisyjną taśmą
wschodzącego
słońca przepaliła ten jakiś kopalniano-żmudny taśmociąg .
Do herbaty naprószyła złotego

i dopiero gruda

wreszcie zawe mnie trochę
wczorajszej radości i zacząłem
się gimnastykować , po chwili
osiadłem znowu . Nawet ulubiony prolog Janowej Ewangelii „Na początku było Słowo· ·
nie przywrócił mnie wczorajpyłu.

Lecz

trzepotało

choć

i wirującym w ramionach globusem. Ona po tym swoim
oniemieniu w Sochach - rozstrzelaniu rodziców i rodzinnej
wsi, chciała, musiała się czegoś uchwycić , czegoś - kogoś
z witalnym nadmiarem, z optymizmem choćby dzikim i niepogłębionym. ale naturalnym
i gorącym jak lawa. Musieliśmy się zejść - góra i dolina.
Więc gdy wczoraj siwy Murzyn, tańcząc dokoła komina.
wywoływał imię swojej żony,
to właściwie wywoływał całą
rozpierającą go tajemnicę.

6
Coraz gęściej od statków.
Zewsząd zbiegają się brzegi.
Czyżby już przedproża Kanału
Kilońskiego? Moje trzecie wejście w ten tak kiedyś dla mnie

egzotyczny korytarLyk z wylotem na groźne Morze Północ
ne . Tylko tym razem z tej na
mapie niebieskiej nitki nie wyplączemy się na pełne wody,
źeby złapać oddech i pójść całą
szości.
Tymczasem jak a ś wyspa naprzód do Dunkierki, tym raw bulaju. Biały, wysoki brzeg. zem nitka poplącze się z nieco
Bornholm? Jeszcze nic ma ko- grubszą nicią Łaby, która wcią
go zapytać. Wszy s c y żyją gnie nas do Hamburga.
Tymczasem wiatr od zachoosobno . Każdy stół w mesie
jest wyspą. Marynarskie rodzi- du taki , że musiałem z nim stony trzymają się swoich mary- czyć prawdziwe zapasy, aby
narzy. a ja siedzę przy facecie dostać się na dziób. A dziób
z tajemniczo zaokrąglo n ą twa- ma nasza łajba tak zadarty, że
patrząc z niego w stronę kadłu
rzą, jakby obmytą przez c zas .
Mówimy też „okrąg/o'' - o ni- ba ma się wrażenie, iź cala
czym. Na moje pytanie, czy nadbudówka z kapitańskim
jest członkiem załogi. odpo- mostkiem wydobywa się
z morskiej głębiny . Rufy, przewiedział : tak. Lekar;: czy inny
Sfinks? Dzisiaj przy śni adaniu słoniętej tą nadbudówką ,
zadam mu drugie pytanie. Mo- z dziobu nie widać, choć i ją.
nie wiadomo dlaczego, to stare
że powie. nie. Słowo do słowa,
pudło chełpliwie unosi czy rajak bywa .,na początku" ...
czej wypina. Stare pudło, mó5
wię, nie żeby już na początku
Jestem na statku! Jestem na rejsu obrażać stafek, który zrestatku! - ,.dowołuję się siebie sztą od razu przypadł mi do gui mowy" . T o c hyba c ytat stu, ale dlatego , że dwadzieścia
z wiersza Tereni. Ona w c iąż dwa lata to dla łajby wiek barmi się samocytuje . Pełno jej dziej sędziwy niż mój wiek dla
w podświadomości, choć mnie, a przecież ja nie myślę
nikogo kokietować moich lat
chciałbym jak najdłużej nie pipięćdziesiątką i piątką .
sać o niej, żeby się nic rozkleTo powiedziawszy wstaję
ić. żeby nie wróciło tamto
sprze d niespełn a dwu i pól od stolika , pomalutku, pomalutku, bo te cholerne korzonki
miesiąca ... A już pierwsze zdanie w tym zeszycie, to ze sło zdają się wrast ać w fotel. Jewami „jednak jestem", chciało szcze trochę podrepcę po kabiwszystko zaczynać od niej. Bo nie , poćwiczę wyprosty, żeby
do mesy nie włazić jak garbaty
teŻ od niej zaczyna się moje
wszystko, cale lud;,kie na se- kocur.
rio . Przed małżeństwem bylem
7
gówniarzem kopiącym piłkę,
Tak, to jest lekarz ten mój
wymykającym się życiu pod
byle c.loraźnym pretekstem, wspólstołownik. I rozgada! mi
ambitnym gówniarzem, zacie- się całkiem ciepło . Dopiero od
trzewionym w studenckich po- paru miesięcy pływa, ma plany
lemikach , z pianą na ustach i lęki. Plany: dotknąć trochę
i z pianą w duszy. Ona cierpi i- świata, np. Dalekiego Wschow ie, przez trzydzieści lat, du. Lęki: że po latach takiego
dotykania medyk kurczy się jauczyła mnie przystawać i pako fachowiec, nie ogarnia notrzeć . ,,Spójrz, te gałęzie - jak
wości swego zawodu . Wieczne
chiński rysunek, ile w nich ciszy, prawda?". Wszystkie na- utrapienie statkowych lekarzy.
sze poranne herbaty, coraz No cóż, na mnie, panie doktomniej gadatliwe, coraz bardziej rze, będzie pan mógł praktykoskupione, były przystankami wać metody stare jak świat
w głąb. Wiem, był jej potrzeb- (z Dalekim Wschodem włącz
ny taki witalny wariat z piłką nie) ...

8
Brzegi

Kanału Kilońskiego

która
wodzie. Jestem
szczęśliwy . Ludzie wstydzą się
takich oznajmień, więc i za
nich: jestem szczęśliwy . I zaraz
mimowolne przesianie: Dzię
kuję ci, Ter, za ten dar, wiem,
jaki trudny. Bardzo wiem. Ta
wiedza smuży się i boli na samym dnie mojej szczęśliwości .
Ale - przyrzekam raz jeszcze jak długo będę umiał, nie dopuszczę jej do głosu , żeby nie
wklęsn4ć i nie zmarnować
twojego poświęcenia. Może
nawet uda mi się z tego oddalenia zrobić coś dobrego dla nas
wspólnych?
Te brzegi tutaj, choć z niemiecką precyzją utrzymane
w kamiennych ryzach, zdają
się występować z brzegów,
wierzchołkami drzew wiążąc
się z chmurami i wiatrem.

kipią wiosenną zielenią,

udziela

się

9
cholerna zazdrość . Ile oni przez te siedem
lat od mojego ubiegłego rejsu
naprzerzucali nowych mostów
nad kanałem . Wspaniałych, napiętych jak struny, których
końca nie widać. Mkną po nich
czyste i barwne jak muzyczne
dźwięki pociągi , samochody ,
cały rozpędzony dwudziesty
wiek. A jeszcze pod mostem,
uwieszony na stalówkach , nie
dotykając wody ,.przepływa"
od brzegu do br1,cgu powietrzny prom, kolorowy i jakiś zabawkowo-baśniowy. A i po
obu brzegach baśń : domki, wille , zakłady pracy - wszystkie
niepodobne do sąsiednich
Zazdrość,

kształtem, barwą, architekturą .
I ani kącika z osypuj ącym się

tynkiem , ani jednej brudnej
ściany, choćbyś przez lornetę
wypatrzył sobie nieufne ślepia.
Pomyśleć, ile by u nas trzeba było na coś takiego „wieloletnich planów", ,,kosztownych
inwestycji", ,.centralnych zatwierdzeń", ,,terminowych poślizgów'· - zanim wreszcie ...
zaczęłoby się sypać , pękać
i „wymagać przyspieszonych

YD
~

M

ój stary byt austriackim nadporucznikiem rezerwy na fronci e
wschodnim w 1914 roku .
Z wojennych przeżyć najmocniej utkwi! mu rajd ros:,jskich
lotnikótt', zrzu c ającyc h na
maszerującą kolumnę stalowe
strzałki formatu wiec::.nego
pióra. Z kilkuset metrów nabierały przyspieszenia do
kwadratu, więc trafiając cesarsko-królewskiego huzara
w kask, wyła zi ły końskim
brzuchem. Opo wieść wydawała mi się okrutna , a najbardziej żałowałem kon i
Właśnie u częs ;:, czalem do
szkółki jazdy konnej rotmistrza lappy (w stanie spoczynku ... ) i rozumiałem, że
padały one bez patriotycznej
motywacji , ufając jeźdźcom
i wędzidłu .

Mama z przejęciem czytała
niemieckich pacyfistów - Remarqua, Renna,
Zweiga, Glaesera i Pliviera ukazujące całą nędz ę okopów: brud, wszy, głód, śmierć
od zabłąkanej kuli. W Rzeszy
naziści dzieła te dawno wyklęli i nakazali spalić, u nas
funkcjonowafy w lichych na
ogól przekładach. Wierzy/em
mamie , że wojna światowa
1914-1918 by/a wojną ostatnią i nigdy nie powtórzy się
zbiorowe sza l eństwo narodów i ich przywódców.
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Ale już w 193 l roku Japonia najec h a ł a na Ch in y,
a w 1935 roku Wiochy Mussolin iego zaję ty Ab isyn ię.
W rok potem His::.panie zaczęli s ię wzaj emnie wyb ijać
w krwawej wojnie domowej z czynny m udz iałem R::.es::.y,
Włoch i ZSRR. Byty to zale-

kości

Ro myślania oczn•
•
I s1e
dwie preludia do czekającej
nas li wojny św iatow ej,
a p okój absolutny, fatwo wyliczyć, trwa/ led wie kilkanaście lat.
Druga światówka na uczyła l11d::.kość, że nie ma c::.vnów tak ciemnvch i okrcitnych, pr::.ed jakimi zawaha/by się homo sapiens . Jego
umy sł i wyobra~n i a, jego
elastyczne sumienie ... Holocaust, lagry Kołymy , bomba
na Hirosz imę, Katy1i , hekatomba powstmiczej Warszawy - w niczym przecież nie
ustęp owa ły masowym rze ::,iom Dżingis Chana i Attyli,
krucj atom na innowierców,
zac i ek łości o pryczn ików
Iwan a G roźn ego albo sto-

MoJe prywatne zm,mw1en1e wybon. y
sprowadza się do tego, że najbardziej ceniony przeze mnie kandydat na posła jest
niestety w koalicji, którą cenię mniej od
niego. Ale w ogóle rozkr~cającej sit; kam
panii wyborczej kibicuję jak filozof, naj
wyżej dziwiąc się temu. a bawiąc się tam
tym.
Zabawne Jesr np. zestawienie optyrm
stycznych relacji agitatorów z wynikami
tzw. obserwacji uczestniczącej KPN
twierdzi. że w całym kraju tylko dwa razy
zamkni~to drzwi przed agitatorem, do~wiadczenie wcJherowskie_ sugerowatob.~.
że tak cudnie jednak nie jest. Liberałowie
uważaj ą swoje happeningi za udane
i przyjmowane z sympatią . Mają zapewne
dobre przyrządy do pomiaru skute,;zności, ja mam tylko dwoje uszu. Ale tymi to
uszami słyszałam w jarmarkową niedzie
lę , jak miody człowiek na hasło serwowa
ne przez rozdawaczy ulotek „Milion no
wych miejsc pracy" odpowiedział „Mi)ion nowych gruszek na wierzbie"
A starsi panowie, nie tak pomysłowi jak
student, posłużyli się obiegowym już an
tysloganem: ,.liberaly-aferaly".
We wrześniu prezydent nasłuchał sJv
gwizdów za prywatyzację, która przecież
nie jego obciąża, tylko ministra Le wan
dowskiego. Liberałowie chyba o tym wie
dzą, bo wśród ich wędlin wyborczych

pr:;:,ecivmików, m ówią
cych - o ironio - tym samym
językiem. Przeciwników wywodzących się z tego samego
slo wimiskiego pnia, o którym powiadano, że łagodny
i luhi sielanki ... Choć toczona w lokalnej skali, j est ta
wojna okrutniejszą od obu
wojen ś wiato wych; poj ma nym do niewo li wyłupuje się
oczy żywcem i ucina genitalia tępym nożem . Wspania ła
Dwunastka EWG wraz z nami , ubogimi krewnymi, jest
,1, obliczu wydarzeń be„wolna i bezsilna . Stąd wniosek,
iż na przys z łość, m oże nie
tak odległą i tak abstrakcyjną jak nam się wydaje, musimy być gotowi na powtórkę
dację

prywatyzaCJa !ezy gdzies tam na brzeżku
połmiska jako skromny serdelek. Nato•
miast dziwię się liberałom. 'że nie zadbali
we właściwym czasie o duży i co ważniej
~ze stabilny elektorat hylych drobnych
właściciell, czekających na zwrot nieru
chomości 1.agrabionych wbrew ustawie
nacjonalizacyjnej z 1946 r. Wniosków
o zwrot tego mienia jest już podobno sto
tysięcy . Zważywszy, że za każdym stoi co
najmniej JO osób (spadkobiercy, ich mał
żonkowie itp.) w tej chwili wściekłych
i gotowych do czynów gwałtownych (por.
siłową rewindykację p / Krystowskiej

w Warszawie), jest lO m1hon głosów spisanych lekką ręką na straty. Liberałowie
bardziej liczą na głosy nowo uwłaszczo
nyrh, ak ten rachunek może nie wyjść.
BBWR też daje powody do rozbawionych zdziwień . Same paradoksy: głów
nym magnesem przyciągającym stronni
ków jest prezydent, którego przecież wg
jego wla,nych deklaracji w Bloku nie ma
Hasła tej partii są raczej populi3tyczne
opiekuńcze. ale mózg ekonomiczny famy
Olechowski, je:,t zwolennikiem budowa
nia mocarnej gospodarki metodą japoń
ską, czyli tyraniem za mały pieniądz, ale
za to do zdechu. Otóż nie jest to „druga
Japonia", którą by polubił polski robotnik
Co ważniejsze zaś, nasi kapitaliści nowe•

kowicie vdmiennie

między ~ietjz.~mi

Rzadko nachodzę się tyle po
ulicach Trójmiasta. ile w ciągu
tych niespełna dwóch dni nała
ziłem się po „Kromerze". Ten
stupięćdziesięciometrowy pły

,
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anurzony (a i zadurzany) w ~aszubach Zbi gniew Zakiewicz snuje
na lamach „ Gwiazdy
Morza" kaszubsko-wa kacyjn e wynur~enia. Po ra;:,
któryś próbuje µ a nowo zdefiniować powody swego zauroczenia tą krainą. W jego trele
wkrada s ię j ednak, niczym
w koncert Jankiela . fałszywy
akord, ., j ak syk węża". Nie
mistrz to jednak fafs zuje;
akord j est obcv , nie z tej muzy ki , któ rą r ozb rz m i e w ają
Kaszubv, lecz z m11zvki me chanicŹn ej, p rzyw lec::.onej
tam przez - jakżeby inac::.ej! młodzież .
.,Na Kaszuby zjeżdża m ło
dz ież z namiotami, skrzyn ką
piwa i obowią;:,kowym tranzystorem. Cieszę się ich radością życia , która ka;:.e im porzucić wygodne mieszka nie
i iść na clzfód i niewygodę namiotowego życia . Widzę jednak, że nie umieją oni znieśc'
samotności, gdy człowiek stanie naprzeciw świata pr;:_yrod y, sam na sam . Wówczas
można pojąć kim się jest nap ra wdę i jaką na t u r ę ma
ś wia t . Jest to nauka trndna,
ale ko niec::. na. Tymczas em
m łodz i są u w ięzie n i w swej
grupie, są »zbiorowi« i hała
śliwi ( ...) i żyć bez zbiorowości nie potrafią . A jak wiadomo, współczesna podkultura
młod::.ieżmrn wytv,:or:::yla swój
swoisty folklor, którego nieodląc;:, nym skfadnikiem jest
ha~as p uszczanych _na_,cały re-

Piszę to pod wra żeniem
s tów rosyjskiego wicepremiera w Bo nn o "nowej osi
M oskwa- B erlin", a także
n ieformalne go spotkania
Jelcyna z Kohlem w Irkucku,
gdzie ohaj panowie na peł
n ym luz ie, w kos::.ulkach
z krótkimi rękawami, tytufując się per " lieber Boria"
i "da ragoj Gielmut" gwarzyli pewnie o pr::,yszloś c i
kontynen tu. A może nawet
świata?
Oś Moskwa -Berlin, jeśli

wstanie ukuta , musi bvć uło
żyskowana gd:;:,ieś w Ókolicy
Mazowsza i tam może naj- '
mocniej trzeć. To wynika po
p rostu z praw mecha11iki.

fanChrzan

go chowu me maJą samurajskiego etosu
potrzebnego do nieubłaganej walki o do
minację swego kraju (w tym wypM.ku go
spodarczą) i nic podniecają ich rosnące
wskaźniki sukcesu rodzimej gospodark.
Co poniektórzy le<hyie dorwawszy się do
pierwszego mili::o.rda, fundują sobie luksu
sowy standard życ i a i kombi nują. jak b)
ulokować pieniądze w interesie solidnieJ
szym niż Polska.
No i jeszcze jed.:11, s\~1eżutk1 powód do
rolbawienia w przedwyborczym panopticum: premier Suchocka zgromiła urzędm
ków administrncji rządowej w randze wo

,. tranzystorów" to przeszłość)
- reszta się zgadza. Tak się
bowiem składa , że ja również
na parę dni da/em nura w Kaszuby i potwierdzam; sprawdziłem na własne uszy. Tyle,
że m oj e doświadcze n ia są
bardziej drastyczne.
Oto garść obserwacji
n i e k t o r y c h zachowmi
n i e k t ó r v c h mfodl'clz ludzi. bo przecież nie dotyczą

e

Jewodow za kandydowanie do parlamentu. A kandydujący ze szczebla wyższego
niż wojewódzki to , przepraw,am, ktio to
ktio to?
Politycy ob1ecuJą, mruga1ąc nuędzy so
bą, ~yborcy uśmiechają się do agitato
.rów , teź. mrugając . Wypada więc tylko
·przypomnieć wierszyk Syrokomli o kot
ku, co mruga z płotka.
,,A kiedy kotkowym zwy-:olaJCtn i.aw1c
dziem i zdradzim si,;: wzajem,
Niech żadne z nas si\ me żali. bo my
śmy oboje mrugali"
· Można jeszcze ~powazmec I prze,tac
mrugać. Ale komu się będzi e ch c iało'
Niestety, tylko tym „spoza układu", wię<
bez szans.

niż

na co

d::.ień .
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remontów" .
Ciężka sprawa dla Polaka oglądać zgniły Zachód.

rogal ma tyle „spacerowego" miejsca wzdłuż burt, na
baku i nawet na rufie (bo
nadbudówka z mostkiem, nietypowo jak n a współczesny
statek „przesunięta" została
w stronę środka), że każde spenetrowanie jego uliczek, ście
żek i zaułków wymaga dobrej
godziny . Wracasz zasłużenie
głodny lub gotowy do następnej herbaty· Zbigniew Jankowski

tego wszystkiego co się ludzkiedykolwiek tragicznego przydarzy/o - i kto wie,
czy nie w udoskonalonym
wvdaniu .
· Któż da nam dziś gwara11cję , że także tu. nad Wisłą,
na otwartej równinie między
Wschodem i Zachodem. idealnej wprost do toc::.enia woj en - nigdy nie powtórzą się
najazdy, wojny bez wypowiedzenia, wyniszczające bitwy,
okupacje i zabory , powstania na rodowe? Kto na s
o chroni przed nasuwającym
się na kraj ciemnym skrzydiem Ili wojny światowej?

som Wielkiej Inkwizycji . Raz
j eszcze się okazało , że nadan e na Synaju przyka::.ania
dekalogu, albo jak inni wolą
wrodz one normy mo ra ln e ,
pękają jak bańka gdy hestia
dr::,emią ca w czlowiekli po c::.uje s łodk o -lep ki zapach
krwi ...
W sercu supercywili::owan ej Europy , n a dają c ej to n
gdy m owa o poszanowaniu
pra w je dnos tki , w pię kn ej
scenerii lazurowego morza,
skalistych gór i soczystej zieleni Bałkan ów, toczy się od
s zesnastu m i esięcy woj n a
obliczana na fizyczną likwi-

Przed e ws zystkim: pe łny
luz, be::. licunia się z kimkolwiek i czvmkolwiek. A nawet
na z/ość ·wszystkim zgredom,
których taka swoboda irytuje.
W pierwszym rzędzie: hałaśli
wość. I nie chodzi mi gfównie
o h a ła ś l iw o ś ć m uzycz n ą .
Zniosę luz-blues, luz-rap i disco-luz, metal-luz nawet - byle o sensownej porze dnia,
a nie w środk u n ocy . N ie
z niosę jednak po be łto wego
be/kotu na ca ły reg ulator ,
czyli pełne gardło . Jest oczywiste, że jeśli uciekam z miasta, to żeby posłuchać ciszy,
a n ie pijanego b luzgu.
A choćby i tr::.eiwego, bo i taki coraz częściej się trafia.
Notabene „podpowiadany"
czasem przez zblazowanych

Janina Wieczerska
wyuzdaniem. Nie brzydule zatem, lecz bidule godne politowania . nie za,{ irytacji . Natomiast fakt, że z pięknych, mło
dych ust sypią się co rusz kurwy, chuje, pierdolenia - godny jest zasmuconego namysłu .
Czy tylko z kompleksów bierze się ta moda.
, ., I oto wiecwme - żali się
Zakiewicz - widziane o zachodzie słońca jezioro, pełne
uroków i dziwnego milczenia
który wchodzi
św i ata ,
w mrocmość nocy, jest mordo wa ne przez miejską , mecha11iczną muzykę . Głos po
wodzie niesie się daleko i cisza je::.iora umiera nieodwołalnie . Nawet wodne ptaki
zdają s ię milknąć zawstydzone".
Nato miast od dużo bardziej jadowitej mowy ryns::.to-

tęczy
one ws:: y st kich. Na potę
w czambuł hurtownietwo moralne jestem po prostu
za ,r1ądry.
Zakiewicz sugeruje, że ta
młodzież nie potrafi się odenrnć od swojej codzienności,
taska ze sobą w plecakach ca-

piające

łą miejską wrzaskliwość ży

cia, c::ego slys;:,alnym symbolem są owe niesz.c:.ęsne .,tranzystory". Jesliby tak byto mfodzież nie pojmowałaby
istoty wypoczynku, który polega przecież na wypr;:,ężeniu
siebie z kieratu codziennych
czynności - co nie musi zaraz
równać się rozp r ::.ężen i u.

Gdyby jednak razem z muzyką
taszczvfa na wakacje codzienne obyc::.aje - by/ob:,: miejsc~m( s'.raszno. Wolę
młodzież

rockmanów; refren z powtarzającą się fra::ą „odpierdol
się kurwo" sfyszalem z zapale m wykrzykiwany p rzez ...
dziewczyny do wtóru bodaj
., Piersiom".
Ze smutkiem stwierdzam,
że częściej bluzgają intymnymi częściami i czynnościam i
ciała d::.iewczyn_v niż chłopcy .
I to im mniej ma taka - jak są
d::.i - zewnętrznej urody, tym
gęstszym i głośniejszym bluzgiem szpanuje.
To chyba jakaś próba zrekompensowania sobie niedostatku gładkiej bu„i i zarazem
jakieś gigantyczne nieporozumienie. Jako stary i wytrawny
::.nawca kobiet wiem bowiem,
;:.e nie ma brzydkich dziewcząt
i fr nawet potwo!a ~najdzie

kowej, nie przepuszczonej
przez oczys;:,c:.alnię kultury.
dokonuje się systematyczne
zatruwanie środowiska mło
dzieżowego (każdego zresztą),

od przebywania w którym j u:.
nie tylko pfoną wstydem lica
i więdną uszy. ale i wrzad::.ieją dusze .
Oczywiście wiem. że to moje ględzenie żadnej nastolatki
(-ka) nie odwiedzie od słow
nego gnoju. I n ie z taką
nadzieją pogr::.miewam z oddali , jak odchodząca burza.
Odchodząca burza nie jest już
bowiem groźna. Odchodząca
burza mówi o samrm odchodzeniu wszystkiegÓ, zmianie ,
przemianie, a zatem - wypogodzeniu. I tym pogodnym,
f!o_god~onym z p_rz~1'.1Jjaln_o-
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Kiedy w czerwcu ub.r. pnedstawiall• podatków, że zosuną zachowane warunki umov.11e
ś111y na naszych łamach rodzint trans• z EWG w sprawach celnych, itp. Zreszą firma •Volporterów T4 Volkswagena, nawet nie kswagen - Poznań" nie zostanie powołana z dnia na
przypuszczaliśmy, ie na Ich montai w Pol• dzień. Najpimv zostanie zorganizowana spółka •Tarsce trzeba będzie leszcze czekać ponad pan", w której skład wejdzie 200 najv.~ększych wierok. Rozmowy pomitdzy FSR w Antonin• rzycieli dawnej FSR. Będą oni mieli swe udziały
ku a koncernem VW były jui wówczas w spółce w zamian za zrzeczenie się (umorzenie)
mocno :r:aawansowane. Zresztą pnebie• swych długów. Nie są to jednak wszyscy wierzyciegały one przez cały czas bez zbytniego le FSR. Mniejsi, w liczbie 1200, otrzymają swe należrozgłosu • tło prasy przeciekały z kolel•
nych etapów rozmów tylko skąpe wia•
tłomości. Bardzie! głośno było wówcias
o kontraktach, jakle miały być zawarte
pomiędzy FSO i General Motors w spra•
wie montaiu opli a1tra na ieraniu. DzU
te umowy nadal jawią się lak miraie na
pustyni, natomiast rzeczywisty marlai
pomiędzy FSR a Volkswagenem jest jui
,
faktem.
Oczyv.iście, w naszym kraju wszystko, co łączy się
zewentualną produkcją (lub monużem) nowoczesnych samochodów osobowych średniej klasy, bu(17j daleko 'l\cięk'>Ze zainteresowanie_niż sprawy samochodów dostawczych. Warto jednak przypomnieć,
:ie FSR w Antoninlm k.Poznania. stała jeszcze do niedawnJ1 przed realnym widmem bankructwa. Od likwida,ji uchronił ją - tak się przynajmniej wszyscy
spodzirwają • zawarty w maju br. kontrakt z Volks'l\c·agenem. Zresztą, niektórzy zakończenie tej sprawy łączą z niespodziewaną ofertą Sobiesława Zasady, jaką złożył on pod adresem FSR. Działając
7 upoważnienia koncernu Mercedes Benz AG, proponował on wykupienie fabl}·ki i uruchomienie tam
montowni lub produkcji samochodów terenowych.
Trud no bardziej szczegółowo wypowiadać się
na temat kontraktu, który sformułował zasady powsunia i funkcjonowania finny .Volkswagen - Poznań". Nie są bowiem znane wszystkię jego szczegóły, co je;;t zresztą zjawiskiem naturalnym w tego
rodzaju biznesie. Wiadomo jednak że VW będzie
korzystał z określonych udogodnień w dziedzinie

ne z części dostarczanych z Niemiec. W prl)'Szlym roku ma być tu zmontowanych ok. 5 tys. transporterów. Docelowo przewiduje sir; produkcję z; tys.
szt tych pojazdów. 2h11 na te samchody byłby upewniony, oprócz rynku krajowego, również w krajach
środkowoeuropejskich i na Wschodzie. Honkery są
natomiast przewidziane dla wojska. Seria 50 szt.
tych pojazdów tr.tlila w ramach kontyngentu O:'l'Z do
Jugosławii i zdaniem fachowców zdała tam trudny egzamin.
Historia zawierania kontraktów zarówno przez
FSM jak i FSR z kontrahentami zagranicznymi wskazuje jednak, że prywatyzacja polskich fabryk motoryzacyjnych to proces trudny i długotrwały. Nie speł
niły się przepowiednie widu naszych wysokich
urzędników państwowych, którzy jeszcze kilka lat temu uważali, że obcy kapitał bardzo ochoczo i szybko przystąpi do współpracy z nas2ymi wytwórniami.
Nie spełniły się wszakże i nadzieje naszych potencjalnych, krajowych klientów uważających, że p1ywatyzacja fabryk połączona z obcym kapitałem, przyniesie w efekcie nie tylko wzrost konkurencji na naszym
rynku, ale również obniżkę cen na produkowane
w Polsce pojazdy.
Z tych też względów kontrakt zawarty w Pozna•
niu, ma zapewne wic;ksze znaczenie dla załogi l'SR
w Antoninku, której groziła utrata pracy niż dla całego ogółu społeczeństwa. To wcale jednak nie znaczy, i.e udany model transponera T4 rodem z \f'/// nie
znajdzie u nas swych odbiorców wywodzących się
z różnych sfer gospodarczych. Daleko posunięta
unifikacja tychże pojazdów umożliwia bowiem dostosowanie ich do rozmaitych warunków terenolowany, że w miarę potrzeby „Volksv.>agen • Poznań"
wych i funkcjonalnych. Przypomnijmy, że rodzinę tę
będzie przejmowała pozostałe obiekty „Tarpana".
uzupełniają jeszcze mikrobusy carawelle o przeróż
VW.
Doprowadziłoby to do zwiększenia udziałów
nych zastosowaniach. Można więc mieć nadzieję,
W starych zakładach, gdzie produkowano tarpany,
że tranSportery montowane w Antoninku będą miabędzie działała spółka" Tarpan" i zajmie się ona wyły zapewniony zbyt w naszym kraju. Pierwsze egtwarzaniem honkerów. Zresztą w ich produkcji obie
zemplarze mąją opuścić fabrykę w bieżącym miefinny będą współpracowały ze sobą.
Szczepan Kryda
Natomiast transportery T4 na razie będą składa- siącu.

zdów. Wartość aportu rzeczowego strony polskiej
ocenia się na ok. 30 mln DM. Niemcy mają "-1lieść
10,2 mln DM. Z tych relacji wynika, i.e strona polska
zachowa 75 proc. udziałów w spółce. Przypomnijmy,
że w b. FSM udział ten wynosił ok. 1Oproc.
W stosunku do początkowych rozmów jest to
dość istotna zmiana. Wtedy zakładano, że strona
niemiecka będzie miała aż 91 proc. udziałów w tym
przedsięwzięciu. Kontrakt został jednak tak sformu-

ności w gotówce. Przypomnijmy jeszcze, i.e długi
FSR wynosiły blisko bilion zł.
Wracając do powołania firmy „Volks'l\c>agen -Poznań", przewiduje się, że przejmie ona ok. 60 proc.
najlepszych i najnowocześniejszych obiektów b. FSR
Na obszarze ok. 35 tys. mkw. mieści się m.in. magazyn i krajalnia blach karoseryjnych, tłocznia, spawalnia, malarnia oraz główne linie montażu poja-
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.Byle do wyborów"-wzdychają znajomi biznesmtni z tzw. sektora samochodowego. Nowa klasa
średnia, mpelnie niepomna doświadcze11, liczy naiwnie, że zaraz po wyborach do władzy wróci rozum, wicepremierostwo gospodarcze obejmie ktoś
poważny, pl)wat)?.aeja ru;'Z)· z kop)ta, a ministersrwo
finansów zajmować się będzie stymulacją rozwoju gospodarczego, a nie ogałacaniem szarego obyw.itela
z resztek pieniędzy. Obywatele „nieszarzy" przecież
podatków nie płacą, bo ich firmy są w „głębokim
deficycie"._
Kilka dni temu KERM. czyli biuro polityczne od
gospodarki, zdecydo\\>al, że zaporowe stawki celne
na importowane auta trzeba będzie utrzymać je•
szcze dłużej niż uma"'ialiśmy się z EWG, a do Polski
nie będzie wolno sprowadzać woz6w starszych niiii trzyletnie. Ten sam KERM miał wprawdzie bardzo
duźo czasu na to, aby dopmwadzić do wejścia GM
na żerań, ale jakoś dotąd mu się to nie udało. Gdyby da zaporowe miały chronić polski przemysł samochodowy, od biedy rozumialb)m pana Goryszewskiego, który KERM-owi przewodniczy, choć
separacja od świata sprzyja jedynie bezkarnemu
wzrostov.i cen .Polonezów" i innnych tworów samo-
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Francuzi
kupuiq mniei samochodów

tap C zlo dzi eia !
Wychodzisz ze sklepu z torbami pełnymi zakupów, a tu na parkingu nie ma samochodu. Przed
rhwilą uciekli nim dwaj chłopcy. Natychmiastowy telefon na policję uruchamia elektroniczny system ści
gania. Funkcjonlriusz lokalizuje na komputerze twój
samochód. Zawiadamia bl)"gldę, która wyrusza w teren wyposażona w odbiornik. Dopada podejrzanych
w pobliżu garażu, do którego chcieli wprowadzić
samochód. Przy okazji policja wykrywa w garażu
trzy inne skradzione samochody i aresztuje 7Jodziei.
Odzyskujesz swój samochód i wracasz do domu, zanim kupione w sklepie lody zdążyły się roztopić.
To jest, niestety, tylko reklamowa histOl)ika, emitowana w radiu amerykańskim, autorstv.>a pevmego
producenta unądzeń zabezpieczających przed kradzieżą i przytoczona w „Newsweeku". Z kolei brosrurka reklamująca Crimestopper Security Products
doradza stosowanie przerażliwie '\l,)iącej syreny dla
odstraszania wlam)waczy do pojazdów. Gdzie indziej zaleca się zdalnie kierowane urządzenia blokujące paliwo. Inżynierowie prześcigają się w pomysłach, aby tylko powstrzym ać falę kradzieży
samochodów. Tylko w 1991 roku skradziono w Sta•
nach Zjednoczonych 1,7 mln pojazdów.Tam gdzie
ludzie boją się przestępców, tam zaraz powstaje rynek, któl)' potrafi wykorzystać te obawy. Eksperci oceniaj a. że wartość urlądzeń zabezpieczających przed
kradzieżą wyniesie w prl)'Szlym roku 800 milionów
dolarów (3;5 mln dolarów w 1989 roku). Ale czy te
gadżety są skuteczne' Zdaniem specjalistów, 30 proc.
kradzieży samochodów jest d ziełem znudzonych
nastolatków, których może odstraszyć zwykły, tani
system alarmowy. Dalsze 25 proc. to dzieło osmstów ubezpieczeniowych. Natomiast w przypadku
umiejętnych, profesjonalnych złodziei urządzenia
zabapicczające są póktycznie bezuźyteczne. I tak np.
Club, urlądl.enie unieruchamiające kierov.nicę, może być problemem dla wyrostków, ale wytra\\11y zlodLiej łatwo rozbije je siekier.i.

*

Gospodarczotwórcza dziaWność osobników zbliżonych poglądami do v.icepremiera Goryszewskiego, kosztowała Polskę dziesiątki, jeśli nie setki miliardów złotych. Metoda ceł zaporowych (6oo procent)
W}""'Olala wszystkie afery przem}tnicze, metoda latania budieru podnoszeniem cen i podatków za.
rżnęła niejedną „owcę" zamiast ją strzyc. Efekty podnoszenia cel są takie, że nikt ani wódki, ani
papierosów, ani wielu innych towarów oficjalnie do
Polski nie sprowadza. Towary owszem są-pieniędzy
z cła i podatku nie ma. Teraz następna grupa oszustów zarobi na banderolach. Faktycznie, byle do wyborów. Głupiej już przecież być nie może !
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paust\\ ub1egaiących się o przeprowalie'l1r jednej z eliminacji Fommły I w swoim kraJU \\'}ltąpily także Chiny. Wyśdg mia!bysię odby('
w m,tJs<.TI'ł.1JSC1 Zhuhai leżącej w prowincji Guanglong 'la pe lndniu te~o kraju w 1996 roku. Z ini.Jat}wa tą wystąpiło Chińskie Ministerstwo Rolnim,a l R)hllówstwa wspier1ne przez grupę
mwe,t;,ir •w z Hongkongu
'Ila >ocZątku marca br. prn:pru,v&d.wno p1cru
~1.c wy cigi uliczne chcąc zoriento\\--:ić ~k; jąkin1
1intercsow&ni("m spolecze1istwa będą się cieszyy \i; zawodach vmęło udział 127 samochodów
a 1mpreze obejrzało kil.kaset tysięcy 'ł.idzów (!)
Organilatorzy doszli do wnio~ku. że na brak publilzności chcące, zobaczyć najlepszych kierowców "'Tścii:owych w akqi me moźna narzekać.
Wśród

-

chodopodobnych , a nie chroni własnego przemysłu.
Natomiast pomysł aby do Polski sprowadzać wyłącz
nie wozy do trzech lat popieram, pod warunkiem,
że ktoś '1.TCSZcie wyda zakaz UŻ}wania pojazdów ta·
kich jak Trabant i że nonny zatruwania powietrza
w nowych Polonezach będl, odpowiadały mniej wię
cej lo-letnim Mercedesom. Na razie odpowiadają
2o-letnim.

Około dwóch trzecich skradzionych samochodów nie zostało nigdy odzyskanych • to się teraz
zmienia dzięki elektronicznym urządzeniom posmkiwawczym. Jak infonnuje „Newsweek", wydział policji w Nowym Jorku oraz siedem stanowych placówek policyjnych nawiązało ostatnio współpracę
z LoJack Corp., które dostarcza policji odbiorników
i pobiera od klientów po 600 dolarów za nadajniki
połączone z systemami policyjnymi. Towarzystwo
LoJack tv,.ierdzi, i.e dzięki temu systemowi odzyskano wiele skradzionych pojazdów.
Chipsy komputerowe mogą być rozwiązaniem,
ale ta technologia ma jak dotąd ograniczone zastosowanie. Firma General Motors wprowadziła PASSKey w swoim samochodzie corvette, dzięki czemu
liczba kradzieży tego pojazdu zmniejszyła się w pierwszym roku o 50 proc. Obecnie jest to standardowe
wyposażenie 15 najnowszych modeli GM, w związ
ku zczym cena każdego z nich podniosła się o około 300 dolarów.
Jest jeszcze jedno, nieco staromodne rozwiąza
nie: więcej policjantów. W stanie Michigan wprowadzono juź w 1986 roku 1-<lolarową dopłatę do każ.
dego ubezpieczonego samochodu, a uzyskane tą
drogą 5,5 mln dolarów rocznie przeznacza się na
zwiększenie liczby policjantów i prokuratorów zajmujących się glóv.11ie sprawami kradzieży samochodów. Wrezultacie liczba kradzieŻ)' pojazdów w tym
stanic spadła o 13 proc.
Te rezultaty wywarły wrażenie na ustawodawcach, na złodziejach pevmo nie. Obecnie już wł 1 stanach USA żąda się dopłat ubezpieczeniowych, co
W}WOluje sprzeciw towarzystw asekuracyjnych. Na
razie trzeba pamiętać o zamykaniu drzv.i samochodów i wyjmowaniu kluczyków -ze stag,iki. Wsamym
tylko 1991 roku 200 tys. samochodów w Ameryce zostało skradzionych z kluczykami wetkniętymi w sta-

ąikę.

Na francuskim l)'IUCII samochodowym podaż aut spadku sprzedaży jego samochodów o 26,3 prow piel'WSZ}m półroczu br. zmalała o 17,9 procent do cent, pozostaje największym zagraniczn~m dostaw813 400 sztuk. Od stycznia do końca czerwca 1992 cą pojazdów samochodowych na 1111ku francuskim.
r. zarejestrowano we Francji o 177 700 aut więcej . Jego udział - to 8,5 procent wszystkich 1..-upionych
Firma Renault spodziewa się, że na swe produkty w t)m kraju aut w półroczu 92. Drugim najpoważ
znajdzie w tym roku 1,8 mln nabywców - liczy się niejszym importerem Francji okazał się Ford (8,4
procent), który wyprzedził General Moton; (5,7 prowięc z 15-procentowym spadkiem zainteresowania
cent).
SW}mi wozami.
Na liście samochodowych hitó"' pierwsze miej61 ,7 procent rynku wewnętrznego wypełnili
w t}m roku sami Francuzi. Renault utrzyma! w t}m sce zajmuje bezapelacyjnie Renault Clio (10,5 proswój udział na poziomie 31,5 procent wyprzedzając cent całości sprzedaży). NajpopularniejsZ)m wozem
lokalnego rywala, koncern Peugeota o 1,5 procent. luksusowym we Francji pozostaje Renault Safrane
Wytwórcy spod znaku „Lwa" udało się osiągnąć ten (2,9 procent), który budzi większe zaufanie od liwynik jedynie dzięki wzmożonemu zainteresowa- muzyn marki Mercedes (1.1 procent) i B~!W (1.2
niu jego produktami w czerwcu br., a szczególnie - procent). Auto nr 1 na rynku niemieckim w pieru·szym półroczu br., VW Golf, sklasyfikowane zostało
marki Citroen.
Koncern Vokswagen, mimo „spektakularnego" nad Sekwaną na siódmej pozycji (3,5 procent).

Polscy kierowcy wyścigo"i mają za sobą połowę sezonu. Do tej pory odbyły się 3 eliminacje spośród 6 ·
zaplanowanych na ten rok. \X' połowie maja przy słonecznej pogodzie prLeprowadzona została 1 impreza
w Poznaniu na torze „ł.av.ica". Poza v.rścigarni krajowymi rozegrany został także międzjnarodowy puchar
. Fiesta Cup'' oraz W}'Ścig Fonnuły .Ford" z udziałem naszych młodych utalentowanych kierowców, którzy
do tej po,y jeżdzili na kartingach. Na nastepne dwie eliminacje ,ściganci" zostali zaproszeni do Miedzianej
Góry kolo Kielc oraz ponownie do Poznania. Pomimo, że pogoda najW"fl'3Źlliej nie dopisała, kibice którzy
zgromadzili się wokół toru nie nanekali na brak sponowych emocji. Poniżej podaję wyniki uzyskane przez
kierowców Automobilklubu Morskiego w poszczególnych eliminacjach tego półrocza.

I el. WSMP · Poznań: 15-16.05
klasa H2 • samochody turystyczne o poj. silnika pow. 1600 cm sześc. - Il m • Krzysztof Gałecki. audi coupe
klasa EZ - Fonnuła Mundial 1600 cm sześc. - XI m. • Jacek Szmidt

li el. WSMP • Kielce: 18-19.06
kl. H2 pow. 1600 cm sześc. - Im - Tadeusz Myszkier
kl. El• Formula 1300 cm sześc. - IV m •Janusz Sączyński ; VII m. Robert Gajór, IX m. Andrzej Grabowski
kl. EZ - Formula 1600 cm sześc. • Vili m • Jacek Szmidt

Ili el. WSMP · Poznań 10· 11.07
kl. H2 pow. 1600 cm sześc. - V m - Krzysztof Gałecki; XI m • Zdzisław UlkoMóki; XV m • Zygmunt
Konieczek
kl. El • Formula 1300 m sześc. - I m -Janusz Sączyński; X m • Roben Gajór, XV m • Andrzej Grabowski
kl. EZ - Formula 1600 cm sześc. • IX m •Jact:k Szmidt
Po wakaqjntj przmvie kierowcy spotkają sic; jeszcze +5.09 w Toruniu, 24-25.09 w Kielcach i po raz ostatni
9-1 O. IO w Poznaniu gdzie odbędzie się uroczyste zakończenie sezonu oraz wTęczenie pucharów najlepszym.
Czy kierowca z Automobilklubu Morskiego sięgnie w t)m sezonie po najwy'LSzy {}tul? Na razie dobrze
zapo"iada się Krzysztof Gałecki, który jeździ w barwach Rafinerii Gdańskiej . Zajmuje do tej pon· 2 miejsce
po 3 eliminacjach. a więc z dużymi szansami na ostateczne zv.rcięstwo.

Ford inw es u1e w Po lsc e
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Płońsk

• produkcia pokryć siedzeń • iesieniq 1994 • WGdańsku • nowe centrum

prace nad budową fabryki Forda w Polsce. Fabryka produkować bt•
cizie pokrycia siedzeń przeznaczone na
I eksport cło Forda I Innych europeisklch fa.
bryk, zapewnlaląc zatrudnienie ponad
1OOO luclzlom.

Ada Jankisz

Motoryzacia

DG3Jm~~JGJGJ [P73V0JD0~GJ
Ekologia 7.ac)'.Jna wpływać także na pojazdy jednośladowe. W zakładach Peugeot Motocycles opracowa•
no konstrukcję nowego pojazdu o napędzie elektrycznym. Dostosowany do warunków ruchu miejskiego
motorower osiągami doróv.1mje '11,iaściwościom tradyąjncgo mopedu z pięćdzicsięciocentymetrowym
silnikiem ~pali nowym, jest natomiast cichy i nie zanieczyszcza środo.,,,~ska. Prędkość maksymalna pojazdu
"'Tnosi 45 km/h.
Nowa konstrukcja jest, jak na motorower, dość ciężka. Jednak z blisko 90 kg masy pojazdu, ponad 30
kg prlypida na akumulatory, a silnik wraz z osprzętem waży 8 kg. Natomiast lepsze vvykorzystanie mocy
i dn7.a elastyczność napęd u elektrycznego sprawiają, że pojazd w ruchu nie ust(,'pnje halaśli"'ym i dymią
cym braciom. Mniejszy zasięg, około 40 kn1, nie jest wielką przeszkodą. Ładowanie akumulatorów odbywa się zwykle z domowych gniazd elektrycznych, natomiast specjalne urządzenia do szybkiego lado'ł->ania
poz1nllją uzupełnić zapas energii w czasie zaledwir kilkunastu minut.
Opracowanie prototypu i jego badania to pierwszy etap elekuyfikacji jednosladów. POZ}'t}Wne wyniki
duś,~iadczeń pozwalają poważnie myśleć o uruchomieniu sel}·jnej produkcji -zelc~flkowanych mopedów.
Nastcpnym ctapt'm, do którego trwają już intensywne przygotowania. będzie opracowanie całkiem oryli!•
Z. U.
n;unej konwukcji. w pełni clo:,tosowanej do nowego źródła napędu.

Trwałą

Nov.>a wytwórnia zlokalizowana jest w Płońsku.

60 km na zachód od Warszawy. Zajmuje powierzchmetrów kwadratowych na jednym poziomie. Oczekuje się, że produkcja rozpocznie się ;esie•
nią 1994 r., począwszy od ok. 600 OOO zestawów
rocznie do Forda Escorta, Oriona. Produkcja mięk
szy się jesienią 1995 r. do ok. 1,1 mln zestawów
rocznie obejmując także v.rrosażenie dla Fiesty.
Przedstaw.iając nową inwestycję. prezes Forda
na Europę.Jacques Nasser powiedział : ,,Wybierając
lokalizację dla nowej fabryki, kierowaliśmy się wie•
loma kryteriami; korzystne poloienie. dobre połą
czenia komunikaqine, podaż siły roboczej, przewidywane koszty i pozytyv,na polityka rządowa co do
tworzenia nowego przemysłu. Polska odpowiada
t)m wszystkim kr),1eriom. Dodajmy jeszcze, że biorąc pod uwagę kraje Europy środkowej, gwalto"'nie
rozwijające gospodarkę rynkową, ta nowa fabl}-ka daje nam możliwruć zaistnienia i ustabiliwwania się na
jednym z największych rynków tej części kontynenru".J. Nasser dodał: .Po uzyskaniu pełnej mocy produkqinej, nasza nowa fabryka będzie najlepsza z za.
kładów tego typu na śv.-iecie • z jakością i wydajnością
światowej klasy. Wniesie ona ponadto poważny
wkład w gospodarkę lokalną. glóv.nie jeżeli chodzi
o zatrudnienie, technologię i zyski z eksportu".
l.estawy pokryć siedicń składają się na ogól zdzie\\ięciu części, z któl)·ch k.w:ia stanowi oddzielną ca•

nię 20 tys.

I

!ość przeznaczoną do poszczególnych części całego
systemu. Wytwao.ane będą w wielu kolorach, z róż•
nego rodzaju materiałów, ikanin naturalnych, winylowych i skóry. \l:' fabryce wprov.>adzona będzie
najnow~za technologia W}twm.ania siedzeń. włącz
nie z kontrolowanym elektronicznie, całkowicie
skomputeryzowanym krojeniem zagłówków.
Ma.•;zyny krojące mogą ró\\11ież przyjmować dane przekazywane elektronicznie z odległych finn na
cal}m świecie, co pnzwala na jednoczesne wprowadzanie zmian do szablonów w wielu fab11-kach bez
potrzeby wprov.>adzenia nowego oprzyrządowania.
Zatrudnieni w nowej tabryce zostaną wszechstronnie prteszkolcni w ciągu 6 miesięcy przed
uruchomieniem produkcji. Niektórzy pracownią· przejdą szkolenie w zakładach Forda
poza Polską.
Nowa fabryka wchłonie także placówki sprzedaży Forda
w Polsce. Ford ma
teraz
już
w całej
Pol-

sce sieć sprzedaży i 46 dealerów. W 1992 r. sprzedano 4200 samochodów. w roku 1993 prze"'iduje się
zv.1ększenie sprzedaży o ok 7; proc. Z globalną produkcją 158 OOO samochodów w 1992 r. Polska jest naj\vięksZ)m rynkiem samochodowym we wschodniej
Europie. pominąwszy były Związek Radziecki.
Już wcześniej, w lipcu br., Ford otwofZ)i w Mikołowie, kolo Kato\\~C pieru,zy w Europie środko
wej ośrodek ~zkolenioW}·, który pfZ)·goto'\l,11jc personel techniczny i dealerów z Polski oraz z całej
Europy środkowej.
Fabry• ,

ka w Płońsku będzie trzecim tego t)-pu zakładem
otwartym przez Forda w Europie środkowej i znaczą
cym wkładem w gospodarczy rozwój tego regionu.
Ostatnio Ford nabył Autopal, pnoducenta ośv.ic•
tlenia samochodowego v.1mienników ciepła w Rrpublice Czeskiej, a w 1992 r. OIB'Of'Z)i na Węgrzech
nową fabrykę produkującą pompy paliwowe i cewki zapłonowe.
Warto dodać,że wkrótce rozpocznie się budo\\>a
nowoczesnego centrum sprzedaży i obsługi Forda
w Gdańsku.

6sierpnia 1993
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Aktualnie na1nowoczesnie1sze,
mikroprocesorowe autoalarmy firm
amerykańskiej PRESTIGE

I POLICA SERVICE
llferu/f nowe połtczenl•
eułolraram/ łMrr:edee

oraz tirmy
SCOT i FOX
36 miesięcy gwarancji !!I

plus

bezpłatne znakowani
Zdalne sterowanie, centralne zamki. blokada zapłonu
ANTYSKANING, czyli blokada
przed rozkodowaniem z zewnątrz
bokada skrzyni biegów
SOPOT, al. Niepodległości 658

tel. 51-76-97

z Gdyni,

PARrt

Gdańska
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Ptyn przeciwpotowy ,,ABSOLUT VITAL DRY- ma w swoim składzie chlorek glinu Związki glinu mają własności ściągające, bakteriobójcze i przeciwpotowe: Stosowane w antyperspirantach i dezodorantach uznane są za
substancje nie powodujące uczuleń. Jednakże mogą się zdarzyć przypadki
uczuleń, wtedy należy zaniechać stosowania. Należy pamiętać, aby nie uży
wać preparatu po depilacji włosów lub po goleniu. Stosować w miarę potrzeby co drugi lub trzeci dzień a nawet co tydzień. Mechanizm dziafania
preparatu polega na hamowaniu przez jony glinu pocenia. Istnieje teoria,
że chlorek glinu powoduje większą przepuszczalność kanalików potowych
i pot przenika przez nie do otaczającego naskórka i skóry.
Ptyn przeciwpotowy .ABSOLUT VITAL DRY" firmy .CAT2Y OD PO/AND"
jest przeznaczony dla kobiet i mężczyzn. Ponieważ nie posiada kompozycji
zapachowej, nie koliduje z pelfumami i innymi kosmetykami. Pfyn należy
stosować na umytą i osuszoną skórę pod pachami, na stopach czy dfoniach. Zapewnia absolutny komfort w sytuacjach intymnych, a także
w miejscach publicznych. Prawidłowo stosowany może być wspaniafym zabezpieczeniem przed nadmiernym poceniem w upalne drn: w komunikacji
miejskiej, w sklepach czy kinie. Nie musimy się obawiać nieprzyjemnego zapachu, mając przy sobie .ABSOLUT VITAL DRY". Jest on bardzo wydajny
pomimo mafych rozmiarów , wspaniale zabezpieczony przed nadmiernym
wyciekaniem pfynu z pojemnika. Zamiast kulki ma bowiem specjalny materia{, który pokrywa skórę cienką warstwą pfynu, akurat w takiej ilości jakiej
potrzeba. Mamy nadzieję, że ten skuteczny preparat okaże się równie nieodzownyjak pasta do zębów i mydfo.
Płyn przeciwpotowy ,,ABSOLUT VITAL DRY- można kupić w aptekach,
sklepach zielarskich i drogeriach na terenie całey Polski. Sprzedaż hurtową
prowadzą wszystkie Oddziafy Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego „CEFARM" oraz Biuro Handlowe producenta mieszczące się pod adresem:
• CJffZY OF POUWD' 00-0 71 Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 13
tel. 26-05-66, tlx 813 615 hewa pl,
fax 26 li li
Zakład Produkcyjny w Wesołej k/Warsza~
tel. 139-303 i 139-503

Rezerwacja i sprzedat·

.

20-07-27, 20-89-50

po,a
J) 0 f I

~·In
43.3 mln

li

:!:

310.9 mln

Io

GDAŃSK, UL.CZARNY DWÓR 12, TELJFAX: (058) 5314 82, 5317 07
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SKLEP FIRMOWY:

GDAŃSK-WRZESZCZ. UL. SŁOWACKIEG037 A, TEL.

HURTOWNIA:

57-59-52

GDYNIA-CISOWA, UL. ZBOZOWA 39, TEL. 23-62-33
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SERWIS

I

HAUS

Glazura

~ZVBKO

S•fat gwarancji f

TRANSPORT

Łazienki

~
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SPOLECZNEGO
Gdańsk

ul.

Płocka

3

w Gdańsku-Ujeścisku
❖

realizacja do końca 1993 r.
budowa w oparciu o środki własne
❖ możliwość łączenia mieszkań w pionie i poziomie

❖

Gdańska Spółdzielnia

Budownictwa
Mieszkaniowego dysponuje mieszkaniami
na sprzedaż.

sieci sprzedaży

Kandydaci powinni posiadać::
• pomieszczenia na salon oraz punkt serwisowy
• środki finansowe na prowadzenie działalności i zabezpieczenie

Szczegółowych

Gdańsk ul. Płocka 3 (na lerenie osiedla)

tel. 32-27-22, 32-12-37

uzyskać w siedzibie
Spółdzielni mieszczącej się w Gdańsku,
przy ul. Gdyńskich Kosynierów 11,

Przedstawiciel Generalnego Wykonawcy
Gdańsk ul. Łódzka 3
tel. 32-40-71
Zapraszamy codziennie w godz. 8.00-15.00

tel. 31-93-12

WYŁĄCZNY nYSTRYBUTOA NA POLSKĘ Pót.NOCNĄ P.H.U." ZDANOWICZ'
:o

informacji udziela:

Dział Członkowski Spółdzielni

Informacje można

IBERIA MOTOR COMPANY S.A.
Augustówka 3, 02-981 Warszawa
FAX: 642 06 49

i

TANIE, ATRAKCYJNE
MIESZKANIA

•

się

IL

//,"/

-=#'

80-180

Ol> 5
LIPCA TAŃSZA
GLAZURA I
ŁAZIENKI

I DE'AMCE'RCrW'

~

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWY

Lutego 23
WRZESZCZ, Grunwaldzka es
SOPOT, AI-Nlepodległoacl 646

TANIO

ZPCV

poszukuje
do dynamicznie rozwijającej

~

NASZĄ SATYSFAKCJI\ .,.,,4✓

OSIEDLA

GDYNIA, 1 O

OKNA I DRZWI

R-1332/pm

,

nx

WINI ~OllDNlc

Gdynia 81-029
ul. Północna 9A
tel.: 23 40 44
fax: 23 73 58

I

W USTACH DO PRODUCENTA.

~ , ZADOWOLENIE KLIENTÓW JEST

Warunki konkursu:

il

JAK DOBRY I SKUTECZNY JEST .ABSOLUT VITAL DRYo CZYM WIE JUŻ K!LKA MILIONÓW POlAKÓW.
WIELU Z NICH WYRAZIŁO SWOJE PODZIĘKOWANIE

~

wypełnić ankietę - kupon konkursowy dołączony
do pralki i przesłać do producenta

.I11

OflZł'
SPRÓBUJ I PRZEKONAJ SIĘ

BHP 08REDNIO OD PRODUCENTOW

ELGAZ !

I

~
O-: I

■

lloweokna

I:

47698
32019

PRACA

=i

KSIĘGI podatkowe. VAT, rozliczenia 4116-72
3200

AKTYWNYM zebranie, 7 sierpnia, godzina
11.00, Dom Kul1ury, Osiedle 'Morena·,
Wrzeszcz. ul. Nałkowsl\iej 3
A-1243

EKSPEDIENTKĘ

do spożywczego zatrudnię.

32-21-07

48123

FIRMA zatrudni operatywnego. inteligentnego,
prowadzącego bardzo dobrze samochód męż
czyznę. Gdynia, ul. Beniowskiego 7 A. Tel. 2096-76, 21-97-69
741

KLUB Paradis za1rudm panie· 51-49-60

1047

KONCESJONOWANE Pośrednie ■
two Pracy "Gapro". Sopot, Niepodległości 797 A. Oddział Gdynia, Śląska
35137, budynek B, pokój 213

ZATRUDNIĘ fryzjerkę damsko-męską. Zakład
Fryzjerski 'Iwona·. Gdynia, Abrahama 83 543
ZATRUDNIĘ samodzielnego kucharza, w pełni
dyspozycyjnego. do pracy w pobliżu Wejherowa
-z zakwa1erowaniem na miejscu. Tel. 20-07-82
m
ZATRUDNIMY dziewczyny. Atrakcyjne zarobki.
Tel. 535-461
ZATRUDNIMY szwaczki, prasowaczy. Tel. 5715-15. 53-14-63
2701

44573

KSIĘGI

przychodów i rozchodów prowadzi
agenqa (od 300 OOO). Tel. 32-57-57
, 7361
MIIJSTROW budowlanych, lynkarzy, cieśli, las1rykarzy zatrudni Przedsiębmrstwo Budowlane
EKO, Gdańsk, Abrahama 2
1804

PRACA we Włoszech w res1auracji (kelnerki,
hostessy, tanceoo). Zarobki 30 mln. Zakwaterowanie, wyżywienie. Uczciwość gwarantowana.
Iława, woj. Olsztyn -18-39-01
<om

PRACOWNIA denlystyczna organizuje z pokursy pracy w porcelanie
prowadzo~e przez amerykańskiego wykładow
cę. 41-33-38, 32-95·33

czą1kiem września

47699

PRZVJMĘ kobietę do pilnowania dzieci. Tel. 31·
15-20 (9.00-17.00)
PRZYJMĘ

uczniów. Stolarnia, Wejherowo. 72·

22-45-50

2570

PRZEKAZ- Biuro Obrotu Nieruchomościami, Gdańsk, Waty Piastowskie
Solidarnościj p.127, 31-82-17

24 (gmach
A-85

APEKS • Agenqa Nieruchomości - obrót -po·
radnictwo - wyceny - geodezja. Matejki 6,
Gdańsk-Wrzeszcz, 47-02-22, 47-18-96

A·1298

BIURO Prawne Conti ku~ - sprzeda atrakcyjne mieszkania. lokale i działki na terenie Trójmiasta. 41-32-92
3191

DOM jednorodzinny, piętrowy, wolno stojący,
Tel. (069) 3163-46
ma
działka 1300 mkw. wTczewie

DZIAŁKA budowlana, śródmieście - sprzedam.

53-00-85

m92

DZIAŁKĘ budowlaną zagospodarowaną w Kolbudach sprzedam lub wydzierżawię. Tel. 31-08-

60

4811!;

DZIAŁKĘ rzemieślniczą • Gdynia - naprzeciw
'Polifarbu" sprzedam. Tel. 20-62-85 wieczorem
4n12

UCZNIÓW do foto· 23-88-40, 16.00 -18.00

A 12'6

ZATRUDNIĘ szewca. Wrzeszcz, Sychly 20

2400

56-99-14

48013

6012

SPRZEDAM dom, działkę nad jeziorem w Borach Tucholskich. Łódź -34-79-50
48043

SPRZEDAM działkę budowlaną na
Tel. 20-66-09

Dąbrowie.
4'693

SPRZEDAM dz[alkę rekreacyjną o pow.1,74 ha
przy jeziorze Wysokie Brodro k/Brodnicy. woj.
toruńskie. Czesław Kruszewski, 2mijewko, 87305 Zbiczno
44572

STAN zerowy. szeregowiec. Oksywie. Oferty
46341. Gdynia. ul. Władysława IV/24
46341

PASŁĘK • ogród, zatxJdowania, dom 5-pokojowe, 2 kuchnie, korzystnie sprzedam. 31-47 lub
23-41
3353

POŁOWĘ bliźniaka

wOsowej. całość 270
mkw., stan surowy, przyłącza pod domem,
sprzedam lub inne propozycje. 53-75-59 3481

ROLNICZA Spćłdziei1ia Produkcyjna wKarwiń
skich Biotach posiada wsprzedaży działki rolni•
cze pod rekreację oddalone 200 mod morza,
okolice Karwi, atrakcyjnie niskie ceny. Tel. 737633 i 737-715
ROZPOCZĘTĄ txJdowę sprzedam. 43-45-~

chodów osobowych. dostawczych, ciężarowych
· szyby czo1owe, boczne, tylne • W07J eyroQei·
skie. japońskie, amerykańskie. Gdansk■
Wrzeszcz 41-49-92, Kościuszki 8,
Gdańsk-Orunia, tel/fax 39-0220+29 wew. 2~0. Jedności Robotnicz~ 223 (El·
tor). Gdynia telJfax 20-49-n, Kapitańska
4. Wydajemy także fak1ury VAT

CAR-GLASS. Autoszyby
osobowe, dostawcze, Przymorze, Czarny Dwór t O, róg Jana Pawia li i Zielonej Drogi, 53-49-98
42657
KUPIĘ samochody powypadkowe, 41-39·
'3480

LAKIERNICTWO • bla•
charstwo. Ramowy Sł(•
stem na~rawy nadwozi.
Rumia Tatrzańska 20,
tel. 71-~8-29, zniżka 25 o/o
LAWETĘ wypożyczam . 41-24-30

2764

IMOTORYZACYJNE I

antywłamaniowe.

56-51-71

rały.

Komputerowy ban~ danych. 'Autoland',
Gdańsk-Zaspa, Pilotów 1. Tel. 41-51-40w,i
73

WYPOŻYCZALNIA samochodów
29635

WYPOŻYCZALNIA samochodów,
dostawczych. mikrobusów. "Tex', VW,
Mercedes. 41-24-30

AUTO SZYBY dachy uchylne

-montaż - sprzedaż. Auto Glas. Gdańsk-Oliwa, Grunwaklzka 487, tel. 52-12-65, fax 52-12-62
373

AUTO-MOTOR · strojenie silników,
naprawy mechaniczne VW, Opel, Ford, Fiat.
Gdańsk, Rzeczpospo1itej 26 (przy pętli tramwajowej 12). Tel. 56-41-01
47674

AUTOHANDEL kra,owe. zagraniczne. 51-26-59
39642

AUTOHANDEL. skup, sprzedaz. zamiana, 53-19-61
38613

4811 1

SOLIDARNOSC CHASE D.T.

MERCEDESA 124, 200 Dokazyjnie sprzedam.
Tel. Elbląg. 723-86

BANK

3484

NISSAN Terano 2,7 TO, 1992 r. -sprzedam. 20-

85·89

Oddział w Gdańsku
ul. Elżbietańska 2
80-894 Gdańsk

48088

PROMOCJA • znakowanie, autoalarmy,
blokady, Elbląg, 34-52-96, Gdańsk. 52-17-61

tel. (0-58) 3 I 70 31
fax (0-58) 31 31 47

162

oprocentowane są według następujących stawek:'1

SKODA Favoril. Raty, leasing, gotówka
Przymorze, Ar1<.ońska 2. tel. 52-12-58 wew. 45
30376

Termin lokaty (w miesiącach)

,s2,9

1
mies.

SPRZEDAM pilnie FSO 1500, 86. 5-biegowy.
(069) 31-05-98

WYPOŻYCZALNIA samochodów.

41-50-75 lub 954

2707

WYPOŻYCZALNIA samochodów

FIAT 125, 88 r. sprzedam. Starogard Gd. Tel.
224-66
FSO 1500, 1991 r. kupię. Tel. 32-76-23

*)

48101

SPRZEDAM Kadetta 1,2. 1986, jeden
właściciel, srebrny metalik. sian doskonały. Tel.
51-31-74
44626

KUPIĘ Audi, Mercedes· 22·49-56
KUPIĘ

48120

KUPIĘ

3641

24
mies.

w skali rocznej

powyżej

I mld

zł

na okres 1 ł 2 mies.
są

indywidualnie

TWOJE PIENIĄDZE ROSNĄ ZNAMI

j3

SPRZEDAM

OWCZARKI kaukaskie.

MEBLE używane amerikań
skeJ holenderskie. Super
tanio. Tel. 32-58-01 , 10.00-18.00

AMERYKAŃSKA dachówka bitumiczna. 32-17-

Gdańsk-Siedlce, Wyczółkowskiego 83

2733

WYPO2YCZALNIA 'Automar", Zuki, Nysa. 5245.79

46503

WYPO2YCZALNIA Zuków. 57-61-94

73

6009

WYP02YCZALNIA przyczep -lawely, 53-19-61

AMIGI • najtaniej "Nexus", 31-83·
43

DESKI bar, parkiely. boazerie, 52-1632

WYPO2YCZALNIA · osobowe, lawely. 25-1492.
'2250

ZUKI, ciężarowe. 230-730
1856

ATRAKCYJNĄ działkę ogrodniczą wJasieniu.
Tel. 32-87·55
48105

'6460

BOAZERIA liściasta, mozaika pałacowa. 57.53.
59

DOMKI ogrodowe, 52-16-32
1855

DWUPOKOJOWE, garaż, własnościowe
sprzedam. 53-37-75
44649

GARAZE blaszane. DagStar -57-29-20

'6111

46044

NEXUS • najtańsze komputery PC, hurt,
deta1. komis komputerowy. 31-83-43. Gdańsk,

BOAZERIA, tel. 71-45-04

Rzeźnicka

BOAZERIĘ. 57-54-31

'6459

CEMENT, wapno, papy, lepik, siatki
ogrodzeniowe, styropian, wełna mineralna,
taczki, gwoździe, ceg~. gazobeton • dostawy.
Gdynia, Śląska (Tramocean), 21·68-46 w. 239,
Ollluże, Kontenerowa, 21-34-n
612

48658

934

WYPO2YCZALNIA Polonezów. 24-18-22

Poloneza Caro po wypadku. Tel. 25-26-

21

12
mies.

WYPO2YCZALNIA samochodów. 31 -86-31 w.

Fiata 126p po wypadku. Tel. 56-58-88

KUPIĘ Opla Rekorda r. 77+81 do remontu
kapilalr.ego. Tel. 31-92-16

9
mies.

SOLIDARNOŚĆ CHASE D.T. BANK S.A.

23494

4105

48009

6
mies.

stawki oprocentowania negocjowane

WYPO2YCZALNIA samochodów "JWJ'. 52-36·
23

32-47

po 19.00

wysokość oprocentowania

zakładanych

VW Passat Varianl Syncro L, 1992. sprzedam.
24-18-05

48127

3558

5
mies.

Dla lokat w kwocie

SPRZEDAM Mercedes 190 D, prod. 91, 35 OOO
km. Tel. 71-21-39

WYPOZYCZALNIA samochodów. Tel. 208-761

R-1121

4

mies,

Minimalna kwota lokaty terminowej:
20 mln zł dla klientów indywidualnych
50 mln zł dla firm i instytucji

SPRZEDAM aągnik siodłowy Tatra, 84 rok Tel.
23-47-66

50

3315

KUPIĘ Liaza, Warszawa. 46-19-85

3

mies.

22% 25% 32,5% 33% 33,5% 34% 35,5% 37% 38%

SPRZEDAM Kamaza wywrotkę 12 ton, 5511,
Stara izotermę. Starogard Gd. Tel. 259-06

m52

HONDA, Suzuki. inne motocykle sprzedam. 41 ·
55-66

2
mies.

A·1319

1545

46701

2401

3173

MERCEDES 407 kontener • sprzedam. 32-6246

43390

SAMOCHODY - kupno. sprzedaż.

dostawczych. 41-39-24
<7668

MERCEDES 200 D. 1977, 47-96-34

SKUP· Sprzedaż. 32-40-12

NOWOŚĆ · przyciemnianie szyb, lelie

••

SOLIDARNOSC CHASE D.T, BANKS.A.
informuje,
że od 2 sierpnia 1993 r.

3457

3327

WYPOŻYCZALNIA samochodów
dostawczych "Nava". 39-02-20 wew. 224 1851

WYDZIERZAWIĘ 180 mkw. pomieszczeń ma·
gazynowych z biurem, 2 wiaty i 4 garaże
wGdańsku-Wrzeszm, ul. Ceglana 6 Aoraz
całą bazę po ZBM wPelplinie. Wiadomość: teleton 82-89-63

46832

LAKIERNICTWO-blacharstwo · "Bagnowsk1" •
ceny konkurencyjne. 475-694

36360

k/Kartuz. Oferty nr 3628, BO, Gdynia, Wladysla•
wa IV/24
3628

KUPIĘ C-330. Tel. 31-56-73

73

dostawczych, 41-39-24

JEZIORO z dużym domem · sprzedam. 21-6027
2776

AUTOSZYBY • Jaan do samo-

WYDZIERZAWIĘ obiekt do produkcji palet

AUTO-SZYBY, Tel. 23-68·
88. Gdynia-Cisowa, Mor•
ska 306 (koło stacji CPN}

4'6311

ZATRUDNIĘ tapicerów. Tel

44652

126p, 91/XII sprzedam. 56-15-78

525 mkw. wOtominie (2
km od obwodnicy) sprzedam. Tel. 47-69-873798

44697

USA• Loteria wizowa (42) 52-47-76; (42) 52-92·
86

SPRZEDAM działkę budowlaną 860 mkw.
wStarogardzie Gd. Tel. Tczew 31-04-31
,aoa5

DZIAŁKĘ txJdowlaną

1720

TYNKI, kat. IV firma zleci wykonanie. 24-26;)!

6005

SPRZEDAM dom i domek. Tel. 71-44-37 po
17.00

44669

STOLARZA wysoko kwa!ifikowanego, budowlanego, 7 lat praktyki warsztatoweJ. 48-36-35, 48·
29-80 Bolszewo

1558

SPRZEDAM działkę 1020, Gdynia. 21-75-96

D~MY, mieszkania, dział
ki · Kancelaria Prawnicza 'Lex". Tel. 20-61-45,

44619

SAMODZIELNEGO frezera zatrudnię · Chwarzno, Prostokątna 4 A. Tel. 24-18-08

SPRZEDAM dom szeregowy. stan surowy zamkmęly, Rotmanka. 47-90-73 po 19.00

I NIERUCHOMOŚCI I

48020

21-78

1557

SPRZEDAM dom 6-pokoi za cenę 30 lys. USD
+ mieszkanie 2-pokojowe • dzielnice Gdyni.
Chwarzno. ul. Wesly 4

39655

KRAWCOWE za1rudnię. Atrakcyjne zarobki. 29·
02-39

SPRZEDAM luksusowy domek letniskowy,
działka 700 mkw. Tel. 47-90-73 po 19.00

48753

JAMNIKI, 752-437 (16.00-17.00)
2-431

KAMERĘ
1040

wieczorem

video Sony 700. tel. 51 -35-18

6sierpnia 1993

' .. 111
l ł

L;

MGM • Wynajem kuQfio. fil)gedaż
:Okali, Grunwaldzka 116/2. 41-53•65 (10-

K!OSK wielobranżowy z lokalizacją, 2ab:anka
sprzedam lub wydzierżawię. Tel. 57-76-33 po
16.00

4661)

7

GINEKOLOGIA · lesty etążowe, po·
rady. 51-66-30

MIESZKANIA. poszukuję-48-26-57
1m
MIESZKANIA poszukuję . 52-57-05

MASZVN~. drukarska offsetowa 'Romayor 513'
52-37·00 po 20.00

MIESZKANIA, domy· 'Szmidt'. 20·

MEDICUS · 56-38·28. Przymorze, Opol-

MASZVNY stolarskie. 41-55-30

NATYCHMIASTOWY wynajem

1884

44676

MEBLE Ikea sprzedam. 43.45.33

"6656

44576

t;AJTAN'EJ bo bez KosztóN VAT. tarcica
iglas1a 1,45 • 1,8 mlrukubik; krawędziaki kl. 1 •
1,9 mln,'kubik; tarcica dębowa kl. 1.;-3 · 3-i-4,5
min/kubik. Tartak w Cliynowie. Tel. 72-89-91,
25·10·24

04 lub 5Hi2·33. Sopot, Kościuszki 58

WYNAJEM -21-96-12

SUS • dzieci, dorośli, codziennie 10.00 •

NAMIOTY 2-osobowe szwedzkie, tanio. Tel. 52·
34.34

KUPIĘ mieszkanie, 2Hi9·64

lir 37... 31-43-58

KUPIĘ

PRAKT1CA BX 20, bagażnik do Favontki. 373.
989
4!'709
PRZENOŚNY bar. 52-74-97

M4, 56 mkw., Oliwa sprzedam. 56-81-13

44643

PRZYCZEPĘ campingową

nie

używaną

sprzedam. Tel. 22-20-66

-

PUDELKI • mini-oogi. Gdańsk, Refektarsk~6

MIESZKANIA poszukuję. 563-995

SIATKA ogrodzeniowa 19 OOO mkw. Reda. ul.
Mvrelowa 1S

MIESZKANIE SO m, Chełm sprzedam. 32·~if,t

1/J

3795

SKÓRY kaletnicze. Duży wybór kolorów. 22·42·
08

video. Wspólnika z gotówką, do dużego lokalu
gastr. wezmę. Tel. 53-79-86

SPRZEDAM windę towarową. Tel. 37-37-33,
82-32-88

PARTER domu do wynajęcia. 32·60-22 Sied~

•7636

SPRZEDAM BMX, tel. 23-64-49

51"1

4-4683

POKOJU dla uczennicy szkoty pomaluralnej od
września poszukuję. 51-37· 14

SPRZEDAM tarcicę dębową, sezonowaną 100,
50, tel. 76-00-57, 72-08-00, i9.00 ·21.00

5'2

4469"

SZNAUCERY średnie, czarne. 72-16-15

POKóJ odnajmę pani. Tel. 47-97-49

'4668

POSZUKUJĘ mieszkania. 21-96-12

TANIO C-64, stacja dys~ów, dyskietki. 56·~;t2

4102

523

POSZUKUJĘ M-3, Przymorzedo wynajęcia. 56·

U2YWANE meble skórzane. Tanio. 32-96·
42
4l16

75-91

VNRO8Y z bursztynu. Tel. 51-05-92

46823

lokalu na handel, usługi -centrum
Gdyni, Sopotu. 21}88-24

48128

POSZUKUJĘ

ZAMRA2ARKĘ, \el. 32-76-23

POSZUKUJĘ

2513

2ABĘ i owerloki czterc- i lrzynitkowy. Tel. 71 ·

31-15po16.00

KUPI~
2795

SZUKAMY slalych dostaw tarcicy obrzynanej,
p1acimy do 7 200 DCO zł. Ex Drew Sp. z o.o.
Chojnice. 0531-76707, fax 72273
R-1262

ZŁOM kolorowy, 51-12-88. Posiadam transport.
42873

95

2563

"Lokum".

AGENCJA
ARTUS ·

I Zgłoszenia bezpłatne.
_

44680

71-34-39

ASTRA • Wynajem
93-29

ZAMIENIĘ mieszkanie wGdańsku na Starogard
Gdański. Adres: Wallenroda 11 Am 6

10<2

BIZNESMENI, cudzoziem•
cy • czekają! Wynajmą
komfortowe mieszkania, domy. loka·
le, 5307-61, 56-41-40 „Hanna" 24856

'8134

mieszkanie kwaterunkowe 3-pokojowe wSopocie na 2-pokojowe. 248-553 po lGJsD
ZAMIENIĘ

43538

ZEZ · naświetlania, ćwiczenia. Wrzeszcz,

DO wynajtcia mieszkania
• poszukuJę, 53-07-61 23927

Uphagena 8, 41-30-40

1

3459

KANCELARIA „lnto" ·
· kupno mieszkań. nieruchomo c1.
Gdynia, Abrahama IO, 20-98-93
sprzedaż

KUPIĘ mlesz~.anie do trzeciego ~ętra. 5115·85
685

CHIRURG,wizyty domowe. 52-58-682912
CURODENTAL . Gabine!y stomatolo.9iczne czynne codziennie również wnie•
dziele 8.00 • 20.00 Gdańsk. Pańska 6(naprzecr11 Hali Targowej) 31-69-58

3W)

błędnie podaliśmy godzinę mszy św. żałobn ej
Msza św. żałobna odprawiona zostanie

3910/1

6 sierpnia 1993 r. o godz. 11.30
w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego,
Sopot-Brodwin o.
Za błąd przepraszamy.

z głębokim żalem zawiadamiamy,
że

dnia 30 lipca 1993 r.
Zięć

zginął

tragicznie nasz drogi

i Szwagier
ś.

MARIU SZ MASIE RAK
Pogrzeb

6 sierpnia 1993 r. o godz. 12.00
na cmentarzu Łostowice.

odbędzie się

Teściowie

PRZEPROWADZKI meblowozem. 51-53-54,
11·19

BLACHARSTWO · dekarstwo, 24-0S-29

PRZEPROWADZKI, transport. 57-93-45, 53-70-

3633

58

LOMBARD · pożyczki pod zastaw. So·
pot, Haffnera 2411, 51-47-12

46799

PRZEPROWADZKI, 56-40-68

46462

LOMBARD · pożyczki pod zastaw, Welfy

Piastowskie 1 (zieleniak), pok. 107, I piętro.
374-234, 374.534

26162

869

REKLAMA, 32-03-42

TANIE pożyczki, zapraszamy pożyczko·

'6455

46088

REWELACYJNE drzwi harmonijkowe 53·1l?2~

dawców. 39-00-02

RTV, video. 56-33-74. 53-12-71 w. 46

VIDEO-RONDO · Wypoży.
czalnia kaset video,
dzierżawa..1 w_y__miana, 20·
8476
32-86, 20-~8-87
WHO'S that boy. Miody? Inteli·
gentny? Utalentowany muzycznie? Tak! Po·

3241

SOLIDNY zesp5f, wesela, zabawy, tel. 23·31:;J4

46762

•2849

Nep-

BIAŁA
2340·21

limuzyna •nowa• wynajem.
37650

BIURO rachunkowe Pruszcz

DOMOFONY, 25·55-1 O
DRZWI dodatkowe, drewniane.41-79-91

DRZWI dodatkowe, antywłamanio
we, tapicerka, kraty, bramy, ogrodzenia,
23-26-86, 22-27-97
mo
DRZWI dodatkowe harmonijkowe, 57-32·1~

47567

ELEKTROINSTALACYJNE, 52-48-01

FOLIE i szyby antywłamaniowe,
'Lumen'. 32-27-40 do 22.00

3335

ELEKTROINSTALATORSTWO, 20-43-44

GAZOWE· hydrauliczne. 31-74-06

PRALKI, lodówki zamra•
żarki, naprawa. 24-29-18g:,5

GAZOWE, 53-71-22

UKŁADANIE, cyklinowanie. 32·40-44

WIDEOFILMOWANIE, 32·40-13

3450

WYKONUJĘ schody dębowe, sosnowe, drzwi
harmonijkowe, obudowa, Mryny. 52-78-33 616

ZESPOŁY

PREZENTER . przyjęcia, wesela. 32·

HYDRAULICZNE, 51·96-38

"6711

2ALUZJEpozorne, ~onowe. 31-66-66

3460

'7799

ZALUZJE poziome, ~onowe. 52-73·82

3461

'8053

ZALUZJE ~onowe, poziome, 3146-40

ROLETY antywłamanio•
we 'Sohns-Pol', tel./tax 39-92-65 41481
ROLETY zabezpieczające
bramy zwijane. Marlux • 51-44-05
47685
ROLLGATE •reole!y przeaWNlamaniowe, zwijane kraty, bramy. 31-10-11 w. 31

°'
31

SOS dla domu!!! Masz kłopot•
chcesz ll"/jść do tealru, \\"/Jechać na wycieczkę
bez dzieci. nie lubisz myć okien, sp!Ząlać mieszkania zadzwoń · 39-95-30 - Firma 'Mek.si' ci
pomoże

•7659

45397

TAPICERSKIE w domu klienta. 2374·88

2562

TELENEPTUN, inne. 32-47-08, 23·
05-95

1761

tragiczną

HYDRAULICZNE, 32-86-97

muzyczne: wesela, bale, wieczorki

534~89

10/11, 31-51-11. mikrobus - Koeln • codziennie.
Przewozy międzynarodowe. Wczasy. Wyciecz·
ki.
R-929

46761

!455

HYDRAULICZNE. 43·17-10

2ALUZJE pionowe, rolety, markizy, parasole,
drzwi harmonijkowe, produkcja, montaż ,
Gdańsk, Rajska 1, 31 ·31-23

1649

KAFELKOWANIE, 53-44·85
KAFELKOWANIE, hydraulika. 56-15-78

2392
• 7667

ZALUZJE ~orvpoziom, 23·34-74
ZALUZJE, 32·38-96

KRATY, bramy, ogrodzenia. 21-83-19

2ALUZJE, 24-35-66

KRATY, zabudowy, ogrodzenia, 47-91-89
MALOWANIE mebi-32·81 ·69

36688
254ll

2ALUZJE, 32-18-49

42805

'8118
!!Ce

2005

ZWIR przywiozę. 22-22-66

3114

ZWIR przywiozę. 48-54·76

lat 26
Pogrzeb odbędzie się 6 sierpnia 1993 r. o godz. 12.00
na cmentarzu Łostowickim .
Żona z Synkiem

ko nd o le ncji.

BTU 'Maciek" - Prz~azdy -Niemcy. 47·98~~ 76
CONSORT-TRAVEL, Gdańsk, Heweliusza 11,
31-36-36 wew. 410. Superwczasy
Morze Czarne, Krym, wodolot + samolot 3 970
OOO, Na~ańsze bilety autokarowe, lotnicze. 398
MAXITOUR • Przewozy • Marsylia, Nicea, Lyon, Paryż, Londyn, Benelux. Codziennie Hamburg, Koloma, Rzym. Wczasy, kolonie, ubezpieczenia. 41-21-82
PENSJONAT 'Jarowit' wZakopanem oferuje
pokoje z umywalką • do dyspozycji kuchnie
i świetlice. Zakopane, Zwierzyniecka 11, tel. (O·
165) 124·56
4053
PRZEJAZDY, wycieczki Londyn,
days'. 41·27-61

Paryż.

'HoLi584

PRZEWOlY • Rzym, Florencja, Bolonia, Wenecja, Wiedeń. Klimatyzacja, video, 31·12-15, 31·
4042
4639)
SAMIDE, 22-13-47. Przewozy rodzin marynarzy. Wynajem m:krobusów.
46252
TYDZIEŃ whotelach Wioch i Hiszpanii już za 2
mrnony-'Auto- Europa·. 52-32·51
256

WENECJA . Rzym • Monte Cassino • Florenqa
·Asyż· Pompea • Wezuwiusz • Zat. Neapolitań
ska • Cattolica - Padwa • Sycylia. Wypoczynek
nad AdriatyllJem. Wyżywienie, noclegi. przewodnicy, autokar. Biuro Podróży s.c. Rospooo. 31 ·
30-0S, 53-74--04
320
WIZV Hiszpania, Kanada, Grecia, Niemcy (do
pracy). 'Holidays·. 4t-27-61
565

ZGUBY
UNIEWA2NIAM pieczątkę treści: Hurtownia
"Patra' Patrycja Choma, Gdynia, Warszawska
45, nr ident. VATS86-000-23-14
n,

3797

ANIOŁKI

Charliego czel<aią. 56·

49-30

46602

ATENA catodooowa.32-11-20

48009

BINGO · Superoferta Cafodo·

bowej Agencji Towarzyskiej. 56-41·98

46605

EDEN . 23-40-85

2717

FOKUS· 51-62-44

25888

MESSALINA · 39-47-06
PUSSY CAT· 57·82·99
ROZI. Agencja calooobowa. 41-10-50
SAMBA-23-32-20
SAR ITTA.24-08-43

356
3512

TOP Service, zaprasza, 56·98-96
WENUS •najniższe ceny, 31 ·65-48
CORA, 57-48-78

43411

2016

, 1503

DANA. zaprasza Panów, 53-06-48

3488

KLUB Paradis zaprasza 20.00 - 6.00. Sopot,
Zeromsk1ego 6• 51-49-60
1046

70-29
NIEWOLNICA Isaura zaprasza. 53·46602,1

JURMA ŁA wczasy,

36666

Swietlo•

gorsk sanatorium, $-Petersburg• 72-21·66

RENOMOWANY Towarzyski Klub ' Manuella'
zaprasza całą dobę, 24-35-48
2653
SANDRA, 22·24·61

2675

WNUCZKI Celinyzapraszają. 56·15-97

'6Eil~

2

TRANSPO RT-I

2682

KONTYNENTY -An,!!lia- kurst [ęzy
kowe, • wycieczki: Paryż• f urodl S•
neyland •wczasy, 374-406, 374-664
R-928

NEPTUN Gdańsk, Powstańców Warszawskich 3, 32-34·22, koncesjonowane prze·
wozy do N:em1ec,
36895

Z głębokim zalem zawiadamiamy, że dnia 2 sierpnia 1993 r.
zginął tragicznie na st anowisku pracy nasz dług oletni Pracownik

czynny całą dobę 752-472. Jastarnia (Półwysep
Helski)
2794

3099

13-24, 20-73-62, 41-12-31 wew. 63

PRZESYŁKI eks_presowe,
przewozy ładunków "V A N" Gdańs k
Letmca, Sucha 31, 43-23-06: Warszawa 38-92·
14 wew. 204. N ajtańszy transport na liniach
sta~dardowych : Warszawa, Gdańsk. Elbląg,
Białystok, Poznan, Szczecin, Łódź , Bydgoszcz,
Toruń, Częstochowa, Kraków.
1522

Z uczuciem żalu przyjęliśmy wiadomość
o przedwczesnej śm i erci

ś. łp.

MARIU SZ MASIE RAK

1595

INTEX •bilety lotnicze, wycieczki, przewozy, Sopot, MonteCassino, 51-53·65

KOMFORTOWY 4-gwiazd•
k owy autokar Mercedes • czwartki - nie·
dzieła • Hamburg, Bremen, "Olivia - 31 ·

.C.2271

3001

Wycieczki. 51·33·88

ATRAKCYJNE wycieczki • Wyspy Kanaryjskie,
Cypr, Izrael, Wiochy. 'Holidays'. 41-27-61 586

MAXIMUMrelaxu zapewni Ci Klub 'Miami'

Leotour
2826

I

KASY. wagi elektroniczne - sprzedaż, naprawa, konserwacja. 32-51-68
1546

KRATY, ogrodzenia, bramy. 32·33·10

1456

2ALUZJE tanio - 26-46-74

międzynarodowe.

ISABEL • supertanie przewozy Gdańsk•
Hamburg, posiłek. napoje, ubezpieczenie wceniebiletu, 41-98-89. 53-01-49
45609

2ALUZJE ~onowe, poziome, 71-05-05

JOWISZ, Neptun, 24-24·30

HAMBURG • Bremen Kolonia 2 x w tygodniu kom•
fortow_ymi autokaram i
z Mak•Tourist, tel. 31-36·
30
3657
HIGH-SOCIETY · Elżbietańska

HYDRAULICZNE, 23-70-61

ś. ł p.

nieskła d an ie

inne. Wycieczki, rotele · Paryż, ubezpieczenia,
wynajem mikrobusów.
2653

•5370

470Zl

HYDRAULICZNE, 31·34·38

EURO-TOUR Sopot. Helska 11. 51 ·
66-60. Przewozy międzynarodowe: Paryż Lille, Belgia, Lyon • Szwajcaria (nagrody),

676

HYDRAULICZNE, tel. 39-97-27 · przepychanie
kanafizacji.
'7600

25883

EST. Przejazdy aulokarowe · Niemcy,
31·55·25 Brama Wyżynna (siedziba PTTK),
Biuro Brokerów, 31-28-61 /407 (siedziba
NOT). Panda • Tczew, 069.'31·
46·60
2652

1641

47775

46819

niedziaiek, sroda, piątek, Globex, 20·07·27, 20·
37-06
2654

3319

VIDEOFILMOWANIE, 56-85-19

HYDRAULICZNE · miedź, tradycyjne. 56-70·85

BERLIN · Hamburg · Bus, po·

2821

VIDEOFILMOWANIE, 55.53.95

45<7'

3154

SUSZENIE drewna (D-69) 88-25·

KURS prawo jazdy, wszystkie kategorie.
'Credo'. 32-32-18
46606

mozaiki. 22·02-71

Naitańsze

przewozy cudzym samochodem, autokarami,
mikrobusami, 374-406, 374-664
R-926

4712~

WIDEOFILMOWANIE, 41-74-54

GAZOWE, 32·28·30

AUTOCENTRALA

3448

PRAWNICZE usługi. Kancelaria
Prawnicza 'Lex". Tel. 20-61-45, 22-45-50 2801
63-81

Novell, Unix, MS Windows, CIC++ , podstawy.
Tel. 51-72-63
3145

UKŁADANIE parkie1u,

,
118

FIRMA Parkietus · 51 ·26·04 układa
parkiet (v,fasny, powierzony)_ Rachunki. Gwa•
rancja. Najlaniej

NAPRAWA lodówek, za•
mrażarek. Gwarancja. 52•
16-53

2552

TRANSPORT, 47-68•1O

YOU TOO Monte Cassino 51, Przewozy

I PODRÓŻE

=•

43200

WŁOCHY . obozy. wycieczki . Paryż,

1

TURYSTYKA

46256

'6752

TRANSPORT, 57-70·96

'6764

PRZVJMĘ wspólnika do prowadzenia finny. 53·
12·22
2719

34 m sześc,

TRANSPORT, 48-51-83

SUPERATRAKCJA Paryż + Eu·
rodisneylaoo • 3 300 OOO· Podróżnik, 31-6~·&I

m

419n

TRANSPORT,kraj, zagranica. 57-90-33

grzeczn.

POZYCZKI, lokaty. 41-78-42. od 11.00- 17

R1'.l20

3337

47568

21-18·88
przociwsłoneczne.

DRZWI przecillwlamaniowe. 56·22·43

1650

31-40-13

TRANSPORT 18 t - naczepa 11 m. Stocznia
2ulawy Piaskowiec k/Ostaszewa. Tel. 0·507
1166 Fax 0·507, 1188, Tu 057504

2388

3439

DRZWI, żaluzje,51-95-11

- ]

357'

1

2789

POSZUKUJĘ wspólnika, gotól\1\a. Tel.

54llO

TRANSPORT międzynarodowy,
podnośnik, 4t. 79·12·28

4'634

LOKATY -kredyty. "Aureus' 41-12-31 w. ~

13476

TELEWIZVJNE, 20-21-52

1007

Tel. 23-53-36

34'ó/1

TELEWIZYJNE, 32-81-69

DOMOFONY, 43·22·20

żaluzje, 56-85-40

965

369'1

TELEWIZVJNE Colormat,
tun.32-37-30, 23-5Hl4

11011

szukuję sponsora. pragnę poznać ciel<arich lu·

dzi. Jestem naprawdę inny.

CZVSZCZENIE, dywanów, tapiceoo, 56-~J1

BIURO rachunkowe . 21-62-39,

DRZWI,

\~1

TELEWIZVJNE, dojazd bezpłalny. 52-44·60

21-96·96

3580

•6478

CZYSZCZENIE dywanów, ta~cerki (samocho·
dowej). 21-07-33
6002

DEKARSKIE, 27-93·72

2391

staw pod samochody, ATV, Sopot, Sikorskiego
7,51-16-88

BARRISOL · nowa jakość sufitu. Sufit,
który rozciąga Twoją wyobraźnię. (058) 52·48·
23

mgr. WOJCIE CHA
TOMC ZAKA

KRZVS ZTOF MISZT A
lat 33

źonie, Dzieciom i Rodzinie Zmarłego szczere wyrazy współczucia

Byłego Przewodn iczącego RNM iG w

składają Zarząd i Współpracown icy Przedsiębiorstw a
Budowlanego #Kokoszki# S.A. w Gdańs ku.

Pelplinie.

Serdeczne wyrazy ża lu i współczucia Rodzinie
składają Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dniu 6 sierpnia 1993 r.
o godz. 10.00 w koście l e parafialnym w Gd a ńsku-Kokoszkach.
Pogrzeb w t ym samym d niu po mszy św.

w Pelplinie.

A-H38

3749

nam co dzień swoje wielkie serce,
Nasze troski brałeś na swoje ramiona
Pamięć o Tobi:, będzie żyła wiecznie
. 30 1·Ipca 1993 r.
. d nia
.
. d am,amy,
. Iem zawIa
ł b ok'Im za
Onan,eskona
ze
Z gę
zmarł śmiercią tragiczną nasz najukochańszy Syn, Wnuk, Brat i Ojciec Ch rzest ny
Oddawałeś

ś.

tp.

LOMBARD •błyskawiczne pożyczki, za-

LOKATY· kredyty. 41-45-80

SOFT•Tronik . Szkolenia z zakresu:

n

344<

CZVSZCZENIE dywanów, tapiceoo, 56-51-71,
24-81-87

56

Proszę

vis dworca Wrzeszcz. 41-24-32

LOKATY - pożyczki. 20-57-29

WYJAZDOWE ambulatorium chirurgiczne, 31·
25-26
23657

o

LOMBARD • pożyczki pieniężne vis-a·

TELEWIZVJNE Sony inne · video. 32·
37-30, 23.51.04

W dniu 30 lipca 1993 r. zg i n ął śmiercią
nasz ukochany Mąż i Tatuś

ZBIGNI EWA
ROZK W ITALS KIEGO

3251

3632

BIURO rachunkowe Oliwa, Derdowskiego 2614,
52-24·38
3917•

2707

39 F. Tel.

2351

PRZEPROWADZKI -transport. 32-51-31

m

Kołobrzeska

CZVSZCZENIE dywanów, tapicerki. 41-32~

TOMREX organizuje wyjazdy do kliniki
ginekologicznej wKa!iningradz1e. Tel. 52-08-33

SPROS TOWAN I E
W nekrologu
ś. t p.

·-

ul.

53-04-68

PRALKI, 23-34-82

BALKONY • zabudowa, oszklenie wjednym
dniu. 56-40-89

n

LOMBARD· samochody, RTV. złoto.
Gdańsk-Przymorze,

AUTOALARMY -alarmy,23-12·09
2141

9)7

NAUKA

1561

460

1'59

TELESERWIS · video, 25-21-97

SPECJALISTA neurolog. doktor medycyny Jan
N iżnikiewicz, Przymorze, Szczecińska 32.
Rejestracja 56-12-49, również wizyty domowe

ALKMEDYK ·porady.stany poalkoholowe. esperal. 3i-89-53, 20-68-16
~

wynaię~ia mieszkania, domy.

lokale. PoszukuJemy. 47-67-64

'6209/

PRALKI, 32-80-10

CZVSZCZENIE dywanów, tapicerki. 32-14~

WYJAZDOWA Pomoc Lekarska, EKG,
całodobowo. 57-63-25, 56-27-40

LEKARSKIE

2555

CZVSZCZENIEdywanów, 1apicer11i, 56-53·9fu

DRZWI atestowane. Zniżka PZU 15 o/o,

3305

życzki.

TELENAPRAWY. przestrajanie, 56-30-01

domofonowe„ etc. Au1oryzac1a, sprzedaż,
serwis, 52-,0-14
'3524

SWORD ESKULAP · Specjalistyczne gabinety
lekarskie, Gdańsk-Przymorze, al. Rzeczypospo·
litej 8, tel./fax: 56-14-13. Czynne cd ponie·
działku do piątku 15.00 · 19.00. Rejestratja tele•
fooiczna 10.00 ·18.30
4457

PRALKI, 56-15-15

TAPICERSKIEuklienta - gwaranCJa.23-4

COMMON • instalacje
alarmowe, antenowe,

25-41 •

2S56

Gdynia, Morska 171, 23-10·54

46807

Szwajcana, Welfy Jagiellońskie • 31-34-78. ~ Jia

LOMBARD . pożyczki, komis. Pod
samochody - niskoprocentowe po·

CYKLINOWANIE, 47-90-58

47671

DIOGENES• wynajem, Piastowska 7,

52-12-46 wew. 260. Zgłoszenia bezpłatne

52-73-62 4'674

masaż.

13389

TANI transport. 23-86-71

3-0757

pożyczki.
46374

CYKLINOWANIE, 20-74-81

PRALKI . naprnwa. 41·50·86

SEKSUOLOG, 41-52-29

3551

ZAMIENIĘ mieszkanie 3-pokojowe wSzczecinie
na kawalerkę wTrójmieście, 48-51-83 , 6751

24·83·83, 51·

REHABILITACJA, fizykoterap,a.
90, 21·93-59

LOMBARD · najtańsze

9

PRALKI, 32-55-21

3339

CHŁODNICZE, 51-70-91; po 14.00

45700

56-43

78-18, ulgi.

Gdańsk 3Hi2·08

PRALKI, 48-51-79

POLNORD-TOUR Gdańsk. Na Pia·

PRZEWOZY· Koeln.'Hallo',41-

2073

J

3-01

nie. Wczasy, kolonie. Wycieczki • Paryż, łon·
dyn, Hiszpania, Majorka. Indie, Sri Lanka, 31·
79-14, 31·40-01, 20-73-62, 41 -12-31 wew. 63.
Zapraszamy.
2663

51

2746

AUTO• kosmetyka - czyszczenie tapiceoo. 51·

CYKLINOWANIE, 57-26-19

51-47·09

PRYWATNA Specjalistyczna Poradnia
Cukrzycowa, Gdańsk, Podwale Grodzkie 2,
codziennie pon.-pt. 14.00 • 1800, tel. 38-51-63

ANTENY, 23-73-38

OLIVIA •autokarami do Niemiec codzie~-

ASTROLOG · Wróżenie - Tarot. 51-40-. RTV· złoto, 20-39·24. Gdynia, I Armii WP

1314

PRALKI, 56-2247

WIDEO • naprawa. 56-35-97, 24-80-05.

2564

1019

2796

WYNAJMĘ halę produkcyjną 200 m, 52-73,:.~~3

47480

_

DO

48113

PARKIECIARSKIE, 23-58· 17

20·66-66, Ekspozy1ura NOT, Rajska 6, pok.
205, 31-28-61wewn. 205. Kor.cejonowane linie
Niemcy, Belgia, Holandia, Paryż:Londyn. Kom•
fortowe autokary. Atrakcyj!le pobyty WffJXrtf'tkowe, wycieczki Wiochy, Francia, Londyn.
Wczasy Kasz•;by, góry.
2655

51-70-62. 'JMM' Odzyskiwanie należności
,.121 ,
(równieżRFNJ, 9.00- 17.00

LOMBARD samochodowy

•7536

PM

NORD Gdynia, Jana z Kolna 4, 20-14-05,

skach 10, 31-62-31 wew. 17, 18. Zaprasza
wczasy kraj: Lubowidz, Skorzf!ollo, Wiochy, Hi·
szpania, • wycieczki: · Włochy, Hiszpania, •
przejazdy EurQPa, • ~bez~eczenia, • wynajem
mikrobusów Berlin.
39438

4321'

284-0

NEPTUN, zadlodnie. 53-43-75

VIDEOFILMOWANIE. 23-72-59
3525

ANTENY satelitarne. 23-73-38

51-70-62, 'JMM". Bezpieczne lokaty • szybkie
pożyczki, 9.00 -17.00

•7672

NAGROBKI, 32-06·10

•759'

43409

3483

PROFESOR Jacek Jassem • choroby
nowotworowe, dr med. Ewa Jassem - choroby
płuc, astma. Rejestracja lei. 32-29· 16 do 15.00

TELEWIZYJNE. Zachodnie. 47·23·

Rok gwarantji.

51-70-62, 'JMM" · wywiad gospodarczy, 9.00 ·
17.00

23-4~;1?

99

526

CYKLINOWANIE, 56-01-95

Gdański, Wo~ka Polskiego 7. Tel. 32-57-51,363

PORÓD domowy, szkoła rodzenia. 57-10-20

TELEWIZYJNE,23-52-42

31-70-21 wew. 225 • LOMBARD k.
,1686
Zbro1owni

MASZVNOPISANIE komputerowe. Tel. 52-42·

48128

zniżki AC, 52-15-12, Gdańsk, Piastowska ~'51

43370

48063

CYKLINOWANIE, 53-09-40

AUTOALARMY · Boxer, Silicon,

PEDIATRA-wizyty, 51-74-17

MALOWANIE,tapetowanie. Elewacje.

ANTENY -31-65-27

52-43· 11

j

TELEWIZYJNE . radzieckie. 53-o9.

CYKLINOWANIE, 37-32-21

AUTO-ALARM, Cerber. 32·48·94,

1068

MALOWANIE, !apelowanie. Solid~e (rachunki).
32·89~
367i1

3649

DR med. Tamara Czajkowska-Łaniecka · specjalista pediatra i neonatolog
(noworooki, wcześniaki). Przymorze, Arkońska
59. Rejestracja 56·11-63
47614

_

TELEWIZYJNE - Jowisz, Neptun,
Helios · dojazd bezpłatny. 31-88-63, 4Hl1~

l

RÓŻNE

3534

CHŁODNICZE, 23-36-50

ANTENY,32-91-31

GABINET stomatologiczny, tel. 41-33-39.
Rejestracja codziennie po t 5.00
1832

MALOWANIE, tape1owanie, kafelkowanie, suche tynki. 23·8~94

84<

DOCENT dr hab. med. Jadwiga Roszkiewicz ·
specjalista chorób skóry, dorośli, dzieci Wtorek,
środa, 17.00 • 19.00 Oliwa, Jasia i Małgosi 13,
(od Bażyńskiego) 52-13-41
42828

GABINET stomatolog iczny,
Gdynia, ul. Starowiejska 2517. Codziennie 1O.DO
• 20.00, soboty 9.00 · 14.00 (21-67-67) 3524

TELEWIZYJNE. 32-78-48, 31-07•
02 • dojazd bezpłatny
36793

ANTENY .51-40-47

ANTENY,2245-05

Stwosza 5015. Leczenie wznieczuleniu, kosmetyka uzębienia. 52-08·29
47286

MALOWANIE, tapetowanie, wykladzmy. 23-8127

'3087

ANTENY,52-30·30

GABINET stomatologiczno•
protetyczny • Ollwa, Wita

Helos - doJazd bezpłatny. 41-69-66, 41-71-01,
53-79-22

62

OFERTY matrymonialne • 'Sandra'. 22-24-~76

46123

TELEWIZYJNE· Neptun, Jowisz,

CYKLINOWANIE, 32·77-69

ANTENY· 31·36-64

DEFANT • zespól 1mplantologii slomatologicz·
nej, Gdynia, Syrokomli 415, tel. 22-06-26 · prz~mują specjaliści stomatologii ogólnej - protefy't\i chirurgii szczękowej. Na miejscu pracownia porcelany, "Marina'• Hotel• Gabinet dentystyczny,
53-20-79, Wf!o/1. 1100, pon.-sob. 1000 · 18.00.
Pełny zakres usług.

SZUKAM mieszkania [wynajem). 23-40-5044696

WYNAJMĘ domek z telelonem.

Wynajem, 41·12-69

CENTRUM Stomatologiczne Vis•
Dent • leczenie laserem, zabiegi chirurgiczne,
także wnarkozie, 41-92·96, 41-85-04

ANTENY . GwaranCJa. 20-84-89

IPEDIATRA• wizyty• 24-86-57

Wynaimu. 37-42·91.
47675

ANTENY, 43-47-46

SPRZEDA2 lub dzierżawa pawilonu w Chyloni.
23-40·50
446'35

WYNAJMĘ mieszkanie.

43<l2

BEZOPERACYJNE odmladzan,e. 39·96·54

MEDIN • lekarze specjaliści. Rok założenia
1988. Bezoperacy1~e leczenie kamicy żółciowej,
003,4
nerkowej, prostaty. Zapisy 51 ·05·04
3

WYNAJMĘ M-2, 31 m· Zaspa. 57·22-77 po
18.00
'8098

Bezkc~kurencyjny wynajem. 41-84-42.
Wrzeszcz. Uphagena 15 (15.00 -19.00) ,.n

3329

ALARMY,37-06-89

32413

SPRZEDAM umeblowane mieszkanie M-4, tele·
ton, parter, Morena. 47.90.73 po 19.00 1559

WYNAJEM· 24-31-94, 24-41-00 (239)

2060

ALARMY -53-29·77

EKG.

'°
32

Autoalarmy · Boxer Mul·T·

Lock, 51-7649

INTERNISTA • wizyty domowe. 41-31 ·02, 24·
89-87
3514

48-61

d?my, działki. Forum Gdynia, Bema 611, 21-09·

=

SOPOT, 1-pokojowe sp!Zedam. Karlikowska 15
8/8, 9.00 -1800
48109

l'IYDZIERZAWIĘ bar gastronomiczny. Tel. 72·

ABY kupić, sprzedać, zam:en1ć mieszkania,

interniści,

INTERNISTA - WJ~ domowe. 53-42-59

3613

47-19-51

ABC -wynajem -55-90·98

zioszenia tml)!atne

47-

WYDZIERŻAWIĘ lokal, na każdą działalność.

· Oiiwa), 51-15·85
PO$9EDNICTWO- iSooot
i874
.

AGENCJA

odstąpię. Tel.

SRóDMIESCIE Gdyni· trzypokojowe ku~ę. 23·
12-70
4'655

LOKALE

[ --

<6653

SKLEP· 70 mkw. wGdyni
95-16

44575

PRZED PŁATĘ. 24-31-94

do \\"/najęcia ładnego mieszka·

nia. 5242-82

ALARMY.

36899

PAWILON handlowy 90 mkw. (piętrowy) Oliwa·
wyn31mę. 21-19-00 (9.00 · 12.00)

2716

usługi

R-1295

ODSTĄPIĘ prosperującą wypożyczalnię kaset

3111

gwarancja. 56-33-74, 53-12-71 w. 46

1934

BALTIMED · wizyty domowe,
51-81-95

3252

ALARMY • Satel • autoryzacja,

'6394

ALERGOLOG, dermatolog, lesty. 20·46-62

4002

2827

wizyty, USG,

WETERYNARYJNE

MAŁ2EŃSTWO wynajmie od zaraz dom lub
mieszkanie w bardzo dobrym stanie (nie umeblowane). Powierzchniaok. 200 mkw., 2łazien
ki, garaż, balkon lub ogród. Lokalizacja · naj·
chętniej Gdańsk lub Sopot. Te~fon kontaktowy:
41-43-66 i 41-49-80

PRZYCZEPĘ D-83, 11,51 (2)'Wlec) · tanio, 76•

spec1al1ści,

doroowe. 56-89-56

6028

'6806

23-38

VITAmedicine 51-77-11, 51·19-43profesorowie,
krioterapia

LOKAL 50 m, Gdynia odnajmę na biuro, gabi·
net, inne. 21-87-68

2718

ABLOY • zamki drzwiowe
fińskie. Vemco, Wrzeszcz
• Manhattan, paw. 29, tel.
20•24•76, montaż, serwis.
-41703

,\~~O

natychmiast pokój z kuchnią · Karwiny,
centrum, Witomino. 29-02-81

47826

25897

4'93

MALOWANIE · tapetowanie. 53-32·03 wieczo•
rem

5''9

TRANSPORTOWE .51-72-373511

"ZALLUX'. 2aluzje poziome, pionowe. Rolety.
Bezterminowa gwarancja. 31-27-84
46797

IMATRYMONIALNE I

4210

MALOWANIE, tapetowanie, 41-68-16

TELEWIZYJNE • wideo, do-

jazd bezpłatny, 25-21-97

95

USŁUGI

UROLOG · Andrzej Mate~zuk, Gdańsk,
Kaletnicza 3,7. Poniedziałki, środy 15.00 ·

ma

2760

46209

PSYCHIATRA,31·89·53

4629'

IJIKON F3, kamera Biaupunkt CR 2000 $-VHS,
51-71-07 pr,.-pt. do 16.00
44663

NUMER tel. 53... Tel. 53-12-22

3528

GDYNIA, dwupokojowe, 38 m, telefon · sprze•
dam. 22-20-64

48100

programy C-blt, 31-42-81

2081

18.00. WrzeszCL Uphagena 8, 41-3040

FIRMIE 125 mkw Oliwa· wynajmę. 52·39Jt

3626

SZYBKA, skuteczna nauka
obsługi komputerów . różne

OKULISTYCZNA Poradnia Vi•

522

WYNAJEM,21-62·39

4736<

PRAWO jazdy 'Rondo', Gdynia, Żeromskiego
31, tel. 20·81-17, 78-3542. Rozpoczęcie kursu
9.08.93, 16.30. Uczący się zriżka! Raty! 4'6-48

NORD-MEDICA, USG · 51-05·

WYNAJEM mieszkań, domów, lokali.
47-67-64 - Polstar
3•58

'1689
'5605

ooo

'6707

POSZUKUJĘ mieszkania. 24.37.30
1041

pianino - niemieckie, narty
'Fisher nowe. tel. 24-44-31

1900

PRAWO jazdy 'B', 48-72·83, 41-50-92 • 1 200

usług, 31-70-21 wew. 62, Kołodziejska 4, 'Czarna Sala Teatru·. godz. 9.00 • 18.00, soboty
9.00 · 14.00. Zapraszamy.

3m

MIKROWELLĘ,

MATEMATYKA, 57-4146

NONDENT •stomatologia, pełen zakres

i lokali. 11.00 · 19.00 • zgłoszenia
bezpłatnie. Gdańsk-Przeróbka, ul. BaJki 8 A,
317-321
mieszkań

MEBLE· tanio. Tel. 23-83-46

LinCare • kurs komputerowy, 20-55-59

ska 8 · stomatologia, protetyka, USG • slall"/,
dzieci, dorośi, EKG. Lekarze specjaliści m 99

14-03

2364

O DK 41·12·31w.34,68

2920

LEKARZ domowy 11izyty specjalistów. EKG,31-89-53, 20-68-16
25895

KONSERWATOR do lodów 6-smakowy, nowy.
73-86-€6

36697

KURSY: księgowych, sekretarek, maszynopisa·
niabkas~[.Ów walutowych, obsługi kolllluterów

47086

MALOWANIEmebli. 4347-84

TELESONY , inne, vldeonaprawy. 32-47-08, 23-05-95
1162

KURSY komputerowe. 26-38-35, 26-33·30 2719

dziennie 8.00 • 20.00, sobota 8.00 • 14.00. Re•
jestracja •31-12-58

MIESZKANIA pilnie poszukuję, 57-66-49
23928

48135

KOMIS komputerowy 'Nexus·. 31 ·83-43

DENS • Prywatny Gabinet
Dentystyczny . Długa 67/68. Co-

18)

47629

KURS 'B', tel. 32·98·88, 41 ·21-82

tp.

MARIUS Z MASIE RAK
lat 2 6

Msza święta żałobna zostanie odprawiona dnia 6 sierpnia 1993 r. o godz. 7.00
.
w kościele Podwyższenia Świętego Krzyża na Chełmie.
Pogrzeb odbędzie się dnia 6 sierpnia 1993 r. o godz. 12.00 na cment arzu tostow1ce w Gdańsku.
Pogrążeni w w ielkim ból u kochający Rodzice, Babcia, Brat z Żoną i Chrześniakiem.
Prosimy o n ieskładanie kon do l encji.
3747

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZC ZANYCH OGŁOSZEŃ

Z głę bokim ża le m zawiadamiamy, że 2 sierpnia 1993 r. zmarła
w wieku 80 lat nasza najukochańsza Zona, Mamusia, Babcia

ś.

tp.

JA NINA SZCZEŚNIEWSKA
z domu ZABOROWS KA
Msza święta żałobna odprawiona zostanie
w dniu 7 sierpnia 1993 r. o godz. 10.00
w koście l e oo. Franciszkanów (kaplica) w Gdyni.
Pogrzeb od będzie się 7 sierpn ia 1993 r , o godz.11.00
na cmentarzu Komunalnym, Gdynia-Witom ino.
O czym zawiadamia pog rążona w głębokim smut ku
Rodzina.

Wszystkim,
którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze
ś.

tp.

BOLESŁAWA
ŁUKASIKA
serdeczne
podz iękowanie składa

Rod zina.

6sierpnia 1993

PAN!:: :ii}!
•

PEWNOŚĆ
SOLIDNOŚĆ
NOWOCZESNOŚĆ

SZANOWNI

Mamy przyjemność zawiadomić, że

0111

ZAPRASZAMY DO UDZIAł.U
W WAłCACYJNEJ OFERCIE Tf GDAŃSK!
WAKACYJNA OFERTA TO:

* REKLAMA W
*
*

.B.11

Wysokie
oprocentow anie lokat
3-miesięczne
6-1niesięczne
12-miesięczne

*

- 33 %
- 38 %
- 45 %

PROGRAMIE TV
GDl\ŃSK, KANAŁ 52
3 EMISJE DZIENNIE - OPŁATA ZA 1 !
CODZIENNIE 200 TYS. WIDZÓW
MOŻLIWOŚĆ ZAPREZENTOWANIA
FIRMY PRZY NAJBARDZIEJ
P0 1?ULARNYCH PROGRAMACH

Raiffeisen Centrobank S.A.
pierwszy zagraniczny bank
otworzył swoje przedstawicielstwo w Trójmieście
~
oi:

, e'i ! a•X•l t-f:lh?
1
1

Raiffeisen Centrobank S.A.

JUŻ ZA flOO TYS. ZŁ 15 SEK. REKLAMY 3 RAZY DZIENNIE

Przedstawicielstwo w Gdańsku
ul. Heweliusza 11, XIV p.
tel. 31 16 31, 3 1 36 36, 31 68 2 1 wew. 158
fax31 27 12

Dział Marketingu 1V GDAŃSK
GDAŃSK-WRZESZCZ, UL SOBÓTKI 15

tel ./fax 41-66-2 7, tel. 41--00-11 wew. 71, 86

DE'CEtlA w''

Bank Budownictw a S.A.
Oddział Gdynia
ul. Śląska 53,
81-304 Gdynia, tel. 211-426
godz. obsługi klientów
poniedziałek - piątek 8Qll - 18Qll
oraz sobota 8® - 12QQ

Wff .llOLAOł' CIIRWA M •a1.· 111'+ VAT
2. IIJII ASFALnJM'lQ--tg+ VAT
l SloUXJ l'OW!El~KV ad12 ~-at+ VAT
4. CDlfNT l'OOlAIIDZIIP.150 •710.D«llt +VAT

TANIE!!!

----VmTAWIAMY
,,,

KOSIARKI
Dfl TRAWY
JAAN
I-IURT- DETAL
-tel.,,1-49-12
Gda1Isk• Wrzeszcz, ul. Kościuszki 8
- telJftlX 39-02-22 do 29 .... 230
Gda1isk • Orunia
ul. Jedn. Robotniczej 223 (ElTOR)

rzedaż i v.ypożyaanie
.
ornowanych
Prowadzimy sp
sukien ślubnych ren_!<ich
firm europeJS

~

~ ,.'c.:,-..;,:.,.:• ••••;,:--•••••

• ••.,: ••••••· •••••••.:.;;we.:.,;.,:...;:.a_,:;h•• •;.;.:.,;." •• .,

-lłlJfu

20-417

Gdynia, ul. Kapitańska 4

• •-..,.. • •• •• ..............

•:,..:i':'::t:tri::f;;,;.a.,;~••:•~

,~ JK©~~;rgJf o tJ:IrJal:l2.i tiJOJJ:P,~ ~t?D
GDYNIA , ul. ŚWIĘTOJAŃSKA 135
tel. 22-16-46 czynna 8.30 - 16.00
sobota 9 .00 - 15.00

l
11

Oferujemy wyroby firm:
PROCTER, BEIERSDORF, HENKEL, LEVER,
SCHWARZKOPF,EL IDA GIBBS,JOHNSON,
PALMOLIVE. COTY, GILETTE
oraz innych po a1rakcyjnych cenach.

UNILOT

lf

t
r

fj;

115 1

Producent
05-820 Piastów
ul. Ks. Skorupki 13
od Paderewskiego
tel. 53-60-41 wew. 370
(kier. Warszawa)
549S

1803/pm

11•

I'

HURTOWNIA KONTRA

~

;;;

JYP.W Jill1WilllffiBillJ{l SER!1S

37620/M

f

representative of

li

nowej generacji - jakość , styl, wygoda.
ZLOKALIZOWANE w Gdyni
·Os. ZAMEK, ul. Chabrowa,
- Os. NA WZGÓRZU, ul. Chwaszczyńska
naprzeciwko Karwin m,
- Os. DĄBROWA, ul. Kameliowa.
ZASIEDLENIE: sierpień - grudzień
1993 r. oraz 1994 r.
Biuro Sprzedaży: PB HOSSA,
ul. Sląska 35/37, pok. 324,
tel. 20-92-33 -

Producen t renomowa nych
napojów gazowany ch:
PET

.i:~ I

poszukuje w dobrym punkcie
magazynu lub części magazynu
- pow. ok. 300 m2, rampa,
telefon, pomieszczenie biurowe

WARSZAWA
tel. 37-95-22, 37-95•29
tel/fax 36-79-65
9.00-16.00

i

i

i wyłączny dystrybutor gier ł
1Bezpośredni
i
dla wszystkich w wieku
1 odzabawek
i
firm
4 do 99 lat,
największych

~

I
zachodnich!
strukcje wjęzyku polskim! Kolorowy
firmowy folder wysyłamy bezpłatnie ł
na życzenie klienta.
Zapraszamy do naaej hurtowni! ;j:[
~~
::.11 rurmw. YI
N *
::.1

ZAPRASZAMY

POLISH CANADIAN
INTERTRADE

lJzory
zachodnie

Tel. 320241, 325862w. 18
3229 64w.18
Fax321389

i

• ponad 6000 tytułów
• ponad 1200 płyt CD
• komputerowa rezerwacja kaset
• zwrot wypożyczeń komputerowych
bez kolejki
• komputerowe karty stałego klienta
z hologramem I kodem paskowym

31·31-15

do Salonu Mody ~lubnej
w Gdyni, ul. Kopernika I 5 A

GDYNIA, ul. Pomorska 38
tel. 203-286, 209-887

CENY WYPOŻYCZEŃ JUŻ OD 1500 zł

GDAŃS~;~' SANDOMIERSKA 46

fAKTURYVAT

~rt!f!P1

WYPO YCZALNIA
KASET VIDEO

IIl'Vi~~C
L...:!.!:J RONDO

Filia GDAŃSK, Grunwaldzka 1 O

5. STAL ZBRQ810WA

R957/AZ

zaprasza

43547/MM

I

i::j

CHINA S&G łPOLANDI sp, 1 o.o.
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HURTOWNIA W GDJWSKU
oferuje w ciągłej sprzedaży
hurtowej i detalicznej
po atrakcyjnych cenach następujące towary:
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American corp1oration,
one of the world's leader in the computer industry
offers unique carrie1r opportunity

POLSKI FUNDUSZ BMBRYrAl.NY
KAPITAŁ

RODZINN Y

TO NIE TYLKO MERYTURAIII

Due to expanding our presence in Pol and
we are seeking qualified people to fill the following positions:

OFERUJEMY PAŃSTWU
1. Technical Engineers - for our headoffice in Warsaw and
representatives in Gdańsk, Krakóv,,, Poznań, Wrocław
Requirements:
English fluency
•
private telephone and car
•
knowledge of DOS, NOVELL, OS/2, UNIX
•
age under 35
•
Technical Engineer will receive extensive training and will support
our customers in the region.

e DOŻYWOTNIE EMERYTURY, KTÓRYCH WYSOKOŚĆ
ZALEŻY TYLKO OD PAŃSTWA
MINIMALNA WPŁATA TO RÓWNOWARTOŚĆ
5 DOLARÓW MIESIĘCZNIE

e WALORYZACJĘ GROMADZONYCH WKŁADÓW
W STOSUNKU DO DOLARA CO CHRONI
PAŃSTWA PIENIĄDZE PRZED INFLACJĄ
NISKOOPROCENTOWANE KREDYTY

2. Administration Clerk for Custotner Service in Warsaw
headoffice responsible for:
service call dispatching
•
inventory and statistics
•
spare parts stock logistics
•
generał secretarial tasks
•

e ZAPOMOGI W WYPADKACH LOSOWYCH
e SZANSĘ NA WYLOSOWANIE SAMOCHODÓW

MIESZKAŃ ORAZ INNYCH CENNYCH NAGRÓD

„KAPITAŁ

Please submit your C .V. to: Mr. Jacek Luty
Unilot
Al. Jerozolimskie 65/79, LIM-Marriott,
00-697 W a.rszawa

POLSKI FUNDUSZ l!Ml!R.ITAl1'IY

KAPITAŁ
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RODZINNY" • EMERYTURY -BEZ ł.ASKI
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ul. Bracka 25, 00-028 Warszawa

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TRESC ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ
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Drugi dzień sopockiego chał•
la11gera tenisistek Pollsh Open
by Prokom nie był łut tak pomy•
ślny dla naszych reprezentantek.
Do ćwierćfinałów awansowała
tylko M119dale11a Mróz. Odpadły:
Monika Slarosta, Katanyna Ma•
lee 1Katanyna Teodorowlu.

Noelia Perez i Katarzyna Teodorowicz

Kerek 6: I, 6:2 mita jakby dla przekory ubrała
się w polskie barwy. Za swoją dynamiczną, urozmaiconą i widowiskową grę Mrozówna zebrała od
sopockiej publiczności wiele zasłużonych oklasków. Dzisiaj
w ćwierćfinale spotka się z Holenderką Kiene. Obie rywalki mają
podobne warunki fizyczne, choć
nasza zawodniczka wydaje się być
nieco silniejsza.
Jako ostatnia z naszych reprezentantek na kort wyszła Katarzyna Teodorowicz przeciw Niemce,
Petrze Begerow. Nasza Lawo-

Niemkę Angelę

mo

Punktualnie o godz. 11 na kort
c.:ntralny 1~y;zly Monika Starosta
i Włoszka, Adriana Sena-Zanetti.
Po!ka wygrała pierwszego seta
6:4, a w drugim prowadziła wyrówna;ią grę do stanu 3:3. Niewysoka, ale krępej budowy Włoszka
widz:1c, że Polka utyka z powodu

że

en1 o
■

Obok sopockiego challangera tenisistek odbywa się wiele
imprez towarzyszących. Jedną
z nich były wybory miss turmeJu. Wyniki ogłoszono
w klubie Non Stop przy molu.
Miss publiczności została Hiszpanka, Noelia Perez. Dziennikarze wybrali natomiast Katarzynę Teodorowicz. Oto, co
powiedziały reporterowi „DB''
zaraz po ogłoszeniu wyników:

_eolishJ)pe11 by Prokom

Tylko Magda!
kontuzji kolana, zaczęła grać ką dniczka była bardzo spięta,
wobec których nasza w efekcie oddala oba sety prawie
zawodniczka była bezradna. Tego bez walki I :6, 1:6.
Występ Polek ocenia 29-krotna
seta przegrała 4:6, a następnego
mistrzyni Polski. obecnie trener
3:6.
Katarzyna Malec rozpoczęła kadry tenisistek, Barbara Olsza. bardzo dobrze przeciw Monique Bardzo dobrze zaprezentowała się
Kiene. Trzymała długonogą Ho- Mrozówna, co znalazło odbicie
lenderkę daleko od siatki i szybko
w wyniku. Jej mecz przeciwko
objęła prowad7enie w pierwszym
Kiene zapowiada się bardzo atraksecie 4: I. Od tego momentu jed- cyjnie a wypady do siatki Magdy
nak role sit; odwróciły. Nasza zamogą przechylić szalę na jej kowodniczka posyłała zbyt krótkie
rzyść. O poraźce Starosty zadecywykorzystywała
skrzętnie
co
piłki,
jej rywalka, ganiając Malce zjed- dował ból nogi. Stoczyła wyrównej strony kortu na drugi. Emocje nany pojedynek, który w normalnej swojej dyspozycji powinna bybyły tylko w pierwszym secie.
w którvm Malec miała nawet w IO ła wygrać. Malcówna nagle zupeł
gemie ·setbola. Szansy niestety, nie nie zasłabła. To niepokojące, że
wykorzy,tała, Holenderka wygrała
słabość przyszła w momencie, kiegema doprowadzając do remisu dy powinna dostać wiatr w plecy.
5:5, a następnie całego seta 7:5. Stanęła i przegrała przede wszystW drugim secie Kiene wyraźnie kim ze sobą, a nie z przeciwniczpanowała nad sytuacją i wygrała
ką. Teodorowicz miała dzisiaj wygładko 15:2.
jątkowo slaby dzień i właściwie
Do5konalą formę zaprezentonie podjęta walki.
wała sopocianka Magdalena Mróz.

N. Perez: Jestem bardzo mile zaskoczona. Poprawiło mi
się samopoczucie po przegranym meczu ze Słowaczką. Wygrałam już podobny konkurs
podczas turnieju we Włoszech
w Arachenie.
K. Teodorowicz: Z tego typu konkursami spotkałam się
tylko w Polsce. Podczas ostatniego pucharu federacji wygrałyśmy inny konkurs, na najla-

śliwe skrćty,

Dzisiaj wieczorem na torze
w szwedzkiej miejscowości Vetlanda od~dzie się drugi półfina
łowy turniej Indywidualnych Mistrzostw Swiata na Żużlu. W stawce 16 zawodników wystartują trzej
Polacy: Tomasz Gollob, Piotr
Swist i Jacek Krzyżaniak. To juź
nasze trzy ostatnie szanse na
awans do światowego finału, który
pod koniec miesiąca odbędzie sit;
w Pocking (Niemcy). Wszak
w pierwszym turnieju półfinało
wym tylko tłem dla tych, którzy
wywalczyli awans byli Sławomir
Drabik i Piotr Paluch.
Gdy mówimy „polski żużel", to
myślimy obecnie Tomasz Gollob.
Oczywiście w odniesieniu do

Jeszcze
trzy szanse
szans w międzynarodowym towarzystwie. Gollob ma w tym roku
wiele sukcesów. Ostatnio zadziwił
fachc,wców bardzo dobrym wystę
pem w mistrzostwach świata par.
Właśnie jemu przyznaje się najwięcej szans na wywalczenie
awansu do finału.
Są też tacy, którzy już widzą
młodego i uzdolnionego Po_laka na
podium medalistów IMS. Sam
,.profesor" Hans Nielsen twierdzi
jednak, że to jeszcze nie czas Golloba, bo w tym finale to on zostanie mistrzem świata.
Tymczasem jednak dzisiaj Gollob musi się uporać z silną stawką
rywali i zająć jedno z ośmiu
pierwszych miejsc w Vetlandzie.
Zadanie wcale jednak nie będzie
łatwe. Dość powiedzieć, źe na liście startowej znajdują się tej klasy źużlowcy co Szwedzi Per Jonsson czy Tony Rickardsson. Amervkanie Sam Ermolenko, Ronnie
ĆCrey, Anglicy Joe Screen, Chńs
Louis Cl)' wreszcie Duńczyk Tommy Knudsen. Pojedzie też w VetlandLie zawodnik Wybrzeża
Gdańsk, Marvyn Cox.

Graią

D1lś kolejna porcla wla■
domoścl o c10łowych lekko•

atletach • faworytach 1bll
łających się w Stuttgarcie
mlstnostw świata.
0

Stefka
Kostadinowa
Ma wielkie szanse zostania
mistrzynią świata w skoku
wzwyż. ,,Stuknęło'' jej wprawdzie w marcu już 28 lat, ale należy do kategorii tych sportsmenek, które jak kiedyś nasza
Irena Szewińska, długo potrafią utrzymać wysoką wydolno~ć zawodniczą. Do mierzą
cej 181 cm i ważącej 59 kg
Bułgarki należy rekord świata 2,09 m, ustanowiony przez
Stefki; w I987 r. Jako 15-letnia
dziewczyna pokonała poprzeczkę na wysokości 1,84,
a równe 2 metry przeszła jako
19-latka. Dwa lata po ustanowieniu rekordu świata doznała
kontuzji kolana. Musiała wówczas poddać się także operacji
stopy. Wróciła na skocznię
w 1991 r., osiągając 2,03 .
W ub. roku zaliCZ)la 2,05, a jej
najlepszy tegoroczny rezultat
wvnosi 2,04. Trenerem Stefki
je-st jej mąż Nicki Petrow,
a idolem Siergiej Bubka, u którego ceni długą owocną karierę, niesamowitą silę woli oraz
umiejętność zwyciężania. Natomiast czas sam na sam przy

w Zurych u
Rewią lekkoatletycznych gwiazd był
ll'jtyng w Zurychu. Impreza zakończyła
się wczoraj bardzo późno, już po rozpoczęciu drnku naszej gazety, dlatego dziś
po<lajem~ najciekawsze wyniki.
Padło aż pięć najlepszych tegorocznych rezultatów na świecie. O wyniku
Hctke Drechsler w skoku w da! - 7,21 infom1owaliśmy wczoraj. Obok t-;iemki na
lisię najlepszych osiągnięć w br. wpisali
s,ę: na 400 m pp! kobiet Sally Gunnell
(W. Brytania) - 53,52, na 5 OOO m męż
czyzn Khalid Skah (Maroko)· 13.04,67,
na 3 OOO m z pneszkodami Moses Kiptanui (Kenia) - ~.10,29 oraz Ameryk.anie
(Drummond, Cason, Smith i Dees)
w sztafecie 4 x 100 m · 37 !}9.
Skok wzwyi wygrał Troy Kemp fYJ.
B:il,ama) - 2,34. Dopiero piąty był rekordzista świata Javier Sotomayor (Kuba) 2,30, zaś Jedyny startujący w Zurychu Polak Artur Partyka siódmy - 2,25. Kolejność w biegu na 100 m: 1. L. Burrell
(USA) - 10,02, 2. L. Christie (JJ, Bryt.) ·
I0.03, 3. J. Drummond (USA) - 10,05, 4.
C. Lewis (USA) - 10.07. 5. A. Cason
(US,\) - 10.1 l.

świecach chciałaby spędzić

J

udają się

z prezydentem Clintonem i Si-

Bt-524 GDYNIA ul. Balladyny 15
lei. (0-58) ?1 08 18
fax. (0-58) 21 66 77

Mistr7.ostwa
Polski Kobiet
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N. Perez: We Włoszech ma
to większe znaczenie niź np.
we Francji czy Niemczech.
Tam kibice cenią przede wszystkim styl gry i umiejętności .
K. Teodorowicz: Na pewno
ma to jakieś znaczenie, choć
publiczność zawsze jest po
stronie zawodniczek z kraju,
w którym się gra.
- Jak się czujecie w Sopocie?
N. Perez: Doskonale. Turniej jest dobrze zorganizowany, a ludzie bardzo życzliwi.
K. Teodorowicz: Wspaniale.
Przecież je~tem u siebie w domu.

do Legnicy.

Miedź

wygrała w środę zaległy mecz
z Gwardią Koszalin i wspólli-

deruje tabeli. Gdynianie z kolei
nie .,powąchali" jeszcze chociażby jednego punktu w tych
rozgrywkach. Jak zapewnił nas
dyrektor klubu Józef Kotowicz, do meczu z Miedzią Arka powinna już przystąpić
z nowym zawodnikiem, Leonidem Leonidowem. Z Gdyni ślą
też faksy za wschodnią granicę
z pytaniem, co się dzieje z Aleksandrem Waniuszkinem, który ma podpisany z Arką kontrakt do ko1'1ca 1994 r.
W nie mniej daleką podróż,
do Wałbrzycha, wybiera się FC
Lechia Gdańsk, I KP Wał
brzych i Lechia zgodnie zamykają II-ligową tabelę. Kto się
pierwszy wyrwie z tego rejonu
,,piłkarskiej niedoli"? W przeszłości Lechia w Wałbrzychu
nie przegrywała. Miejmy
nadzieję, źe i teraz biało-zielo
ni wrócą przynajmniej z remisem.
W pozostałych meczach
grupy pierwszej II ligi grać bępracuje sit; inaczej.
Mój trening siłowy nie polega
na wolnym lecz szybkim, dynamicznym wykonywaniu ćwi
czeń. Wiele kotiiet już zrozumiało, że umiejętnie dawkowany trening siłowy dobrze wpły
wa na atrakcyjność sylwetki
i sprawność, dlatego coraz wię
cej dziewcząt i pań odwiedza
siłownie i centra usprawniania."

śni. Dziś

lekkoatletyki (2)
lvestrem Stallone. Najbardziej
współczuje dzieciom, którzy
nie mają rodziców. Takich jest
w Bułgarii wiele.
Na lamach zuryskiego „Sportu·· Kosta<linowa wypowiedziała się na temat roli treningu
siłowego. Stwierdziła ro.in.:
,,Dla skoczkiń wzwyż regularny trening
w siłow
ni stanic-

zbędny element w procesie dochodzenia do
wysokiej formy i utrzymywania jej. Jest wiele
form siłowego treningu.
Osobiście z ekstremalnie
wysokimi ciężarami pracuję ! \
rzadko i krótkimi cyklami. '
Są zajęcia podczas których
całym moim obciąźeniem
są jedynie ważące 20 kg
,,puste" sztangi bez ciężar
ków. W czasie maksymalnego obciążenia robię jednak także pólg!ębokie przysiady z 200 kg na plecach,
przy czym kręgosłup chronię
pasem gurtowym. Na pytanie,
czy po takich zajęciach, nie ma
przerostu mięśni i czy taki trening nie grozi zdeformowaniem zgrabnej, smuklej sylwetki kobiecej, odpowiedziała:
,,Przedtem podczas treningu siłowego rzeczywiście pracowano tak, że w miarę szybko tworzyły się u kobiety „góry'' mię-

j
Tymczasem
najgroźniejsza rywalka Stefki, Heike
Henkel ma
ze
kłopoty
stopą, która ją boli. Podczas
zawodów w Kolonii widownia
wraz z nią przeżywała jej ból
i słabszą w związku z tym formę. Heike nie pokonała poprzeczki na wysokości 1 ,94
i musiała zadowolić się rezultatem 1,91, co dało jej 5 miej5ce. Henkel ma jednak nadzieję, że w Stuttgarcie wystartuje,

nasi partnerzy:

profesjonalne
systemy
informatyczne

N. Perez: Są to uczucia nieporównywalne. Aby wygrać na
korcie, trzeba bardzo ciężko
pracować. Zwycięstwa w konkursach miss nie kosztują nic.
Zawdzięcza się je jedynie naturze.
K. Teodorowicz: Wybory to
tylko miły dodatek do turnieju.
Lepiej przejść jedną rundę
w turnieju. Wyborami moźe
będę bardziej interesować się
po zakończeniu kariery tenisistki.
- Czy dzięki urodzie gra się
wam łatwiej, bo macie za sobą

Rozmawia!: Adam Suska

iui wszyscy

Gwia1dy światowei

Gala

(ko)

Jedna z tenisowych miss - Katarzyna Teodorowicz
Fot. B. Nieznalski

Od soboty grać już będą Lech? Dwa zespoły z czołówki
wszyscy. Do I- i II-ligowców poprzedniego sezonu i być może w bramce poznańskiej wydołączą teź zespoły z III-ligowego makroregionu „Pomo- stąpi już Jarosław Bak.o. Są też
rze··. Zacznijmy jednak od te- derby w Krakowie i ciekawa
go, co w ekstraklasie. Zapo- bydgoska potyczka Zawiszy
wiada się ciekawa kolejka spo- z Górnikiem.
Tymczasem na zapleczu
tkań. Grają: Stal Mielec - Poekstraklasy, w Trójmie~cie. tylgoń Szczecin, Legia Warszawa
- Widzew Łódź, Ruch Cho- ko jeden mecz. W sobotę
rrow - Lech Poznań, GKS Ka- o godz. 17 Bałtyk Gdynia
towice - Siarka Tarnobrzeg, podejmować będzie beniaminka II ligi Elanę Toruń. Oba zeWisła Kraków - Hutnik Kraków, Stal Stalowa Wola - Za- społy z tą samą liczbą punktów, ale nikogo nie trzeba
głębie Lubin, Zawisza Bydgoszcz - Górnik Zabrze, Warta przekonywać, iź akcje gospodarzy stoją znacznie wyżej.
Poznań - Polonia Poznań, ŁKS
Wprawdzie Bałtyk przegrywa!
Łódź - Tygodnik Miliarder
w poprzednim sezonie z Elaną,
Pniewy.
Które z tych potyczek moż ale był to Bałtyk II grający
na by polecić si.czególnej uwa- wówczas w III lidze. Teraz
dze kibiców? Odpowiedź na podopieczni trenera Krzysztofa
pytanie, czy Pogoń zmyli po- Szkody są zdecydowanymi faworyt am i. Pewnie będą też
goń drużyn mających tak jak
szczecinianie apetyt na fotel li- chcieli zmazać niekorzystne
dera otrzymamy w Mielcu. wraźenie po wysokiej porażce
W stolicy Legia - Widzew. Jak 0:3 z Slęzą we Wrocławiu.
Dwie pozostałe nasze druży
na razie obie drużyny z ambicjami, ale też bez spodziewa- ny grają na wyjazdach. Znaczny, wyników w tym sezonie. nie trudniejsze zadanie czeka
A , xz w Chorzowie Ruch - gdyńską Arkę. Żółto-niebiescy

Gaw)

ności?

sympatię publiczności?

Adam Suska

Bezlitośnie ograła filigranową

dniejsze stroje. Są to dla mnie
bardzo mile punkty programu.
- Co sprawia wam większą
satysfakcję, zwycięstwa na
korcie, czy w konkursach pięk

PROKOM ..
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Raków Częstochowa - Stilon Gorzów, Olimpia Poznań Lechia Dzierżoniów, ś ląsk
Wrocław - Ślęza Wrocław,
Chrobry Głogów - Naprzód
R ydultowy, Odra Wodzisław Gwardia Koszalin, Polonia Bytom - GKS Tychy.
Rozpoczyna sezon ID liga.
Aż pięć spotkań w naszym regionie. W sobotę o godz. I 5
mecz KS Lechia Gdańsk - Pomezania Malbork. Godzinę później rozpoczną się spotkania
Powiśle Dzierzgoń - Pogoń Lę
bork i Polonia Elbląg - Legia
Chełmża. Także w sobott;, ale
o godz. 17 III-ligowa inauguracja w Kwidzynie, gdzie Rodło
zagra z Gopła nią Inowrocław.
W niedzielę o godz. 16 Gryf
Wejherowo podejmować bę
dzie spadkowicza z II ligi,
Chemika Bydgoszcz. Na wyjazdach zagrają natomiast Polonia Gdańsk z Wdą Świecie,
Wierzyca Starogard z Gryfem
Słupsk i Wisła Tczew ze Stomilem Grudziądz.

dą:

BARAN: Tak się zloiy, że w nadchodzącym tygodniu ~dziesz zmuszony(a) poświęcić sporo uwagi i wysiłku innym. Nk okazuj swego zni~cierpliwienia. Przecież młodsi .i mniej doświadczeni oczekują od Ciebie pomocy. Te trudne chwile z pewnością zrekompensuje Ci upewnienie, że ktoś na kim
tak bardzo Ci zależy, naprawdę Cię kocha. Czeka
Cię wiele bogatych w radosne wydarzenia chwil.

Kevin Young
Niespełna 27-letni obecnie
Amerykanin Kevin Young (na
naszym zdjęciu), zwycięzca
olimpijski z Barcelony - w znakomitym zresztą czasie nowego rekordu świata 46,78, jest
głównym faworytem biegu na
400 m przez plotki na MŚ
w Stuttgarcie. W młodości wychowała go ulica. Ocierał się
w Los Angeles o włamywa
czy, handlarzy narkotykami
i wszelkiego innego rodzaju
przestępców. Wie, jak ciężki
był los wielu murzyńskich
dzieci . Dlatego chyba po zakończeniu kariery sportowej
chce być nauczycielem. Do
dLieci ma zresztą ogromną sła
bość. Chętnie udaje się na spotkania z nimi do szkól i wycią
ga z kieszeni swój zloty medal
olimpijski. Nosi go zresztą nie
tylko wtedy, ale czasami tak
na wszelki wypadek, gdy wychodzi i wyjeżdża z dl,mu - już:
w renomowanej dzielnicy Los
Angeles. ,.Olimpiada jest
w USA ważna, ale tylko
w dniach, kiedy igrzyska sit;
odbywają, później bardzo wie1e osób o niej zapomina·• zwierzy! się Young dziennikarzom. Dlatego zloty medal słu
ży mu niejako za przepustkę,
gdyż po jego okazaniu ludzie
przypominają sobie jednak bohaterów tamtych dni.
Paweł Kowalski

Rekordo wy
kontrak t
Najdroższym graczem profesjonalnej ligi futbolu amerykańskiego (NFL) stal się
obrońca Steve Young z klubu
San Francisco. Podpisał on rekordowy pięcioletni kontrakt,
w myśl którego otrzyma 26,75
milionów dolarów. Ponad 2
miliony chce multimilioner
przeznaczyć na swoją fundację
(ko)
,,Forever Young".

Choć mogą v.ystąpić trudności,
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Janusz Wozniak
ale czy zdąźy być w tak świet
nej fonnie,jak w ub. roku?

to nie
problemów z pokonywaniem ich. Działaj tylko rozsądnie i spokojnie.
Bardzo korzystny byłby krótki choćby wyjazd na
działkę czy gdzieś poza miasto. Tylko pamiętaj
o bliskiej Ci osobie, ona bardzo chce towarzyszyć
Ci w tym wypadzie. Zagraj w lotto, bo „chodzą"
wokół Ciebie pieniądze.

WAGA:

powinieneś(aś) mieć większych

BYK: Sporo zajęć spowoduje, że będziesz zmę
czony. Ale na wszystko jest rada, jern będziesz
chcial(a) zapomnieć o c.1lym świecie - rzuć się
w wir zabawy. Zrób to koniecznie! Uważaj tylko,
aby nie nadwerężać zbytnio swego budżetu - przyda
się nieco oszczędności, tym bardziej że szykuje się
niezwykle atrakcyjny wyjazd - moie aż za ocean?

SKORPION: Możesz liczyć w tym tygodniu na
i energii. W dalszym ciągu będziesz w doskonalej kondycji. Tylko sam komplikujesz sobie
pracę, czy nie za bardzo się miotasz od jednej sprawy do drugiej? Zwróć też uwagi; na to, co jesz i pijesz. Czy nie czas pomyśleć o diecie ... Nie siedź
w domu! Jeśli aura dopisze, wybierz się gdzieś na

dużo siły

daleką wycieczkę.
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BLIŻNIĘTA:

Spokojni,,,, spoi,,ojnie. Twoja sytuacja staje się klarowna, ju.i nie ma znaczenia czas.
w którym osiągniesz to, de, czego z taką determinacją zmierzaleś(aś). Poświę(: trochę czasu rodzinie.
Któryś z domowników ma dość poważny problem
i właśnie Ty możesz pom&: w jego rozwiązaniu.
~•ł--..............;,.,'f
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STRZELEC: Już od początku tygodnia będziesz
o weekendzie. Nic dziwnego, bo sporo
ostatnio pracowaleś(aś). Dłuższy odpoczynek wydaje się, na razie, nierealny. Jedyne co możesz zrobić,
to jak najszybciej uporać się z obowiązkami, a wolny czas poświęcić sprawom, które Ci sprawiają największą przyjemnok
marzyć

I
RJl~K

. 2 2VI • 22VII

RAK: Chyha tracisz zbyt wiele czasu na błahost
ki. Warto się skoncentrować na meritum sprawy
i posłuchać kogoś, kto ma doskonały pomysł na realizowanie Twych zamierw:ń. Dla nie zaangażowa
nych uczu.:iowo Raków tern doradca może się okazać „lei.Jem na cale zło". Warto wybrać się do dentysty.
LEW

2:f•vn-:-- 22vm
LEW: Unikaj stresów! Odczekaj nieco z zała
twianiem trudnych spraw, szczególnie tych, które
dotyczą finansów. Co się odwlecze, to nie uciecze tak mówi przysłowie. Zwrói: większą uwagę na to,
co inni mają Ci do powiedzenia. Tylko na tym skorzystasz. Absolutnie i koniecznie należy skorzystać
z zaproszenia przyjaciół na wspólny wypad.

KOZIOROżEC: Tydziei1 pełen niespodzianek i ...
udanych zakupów. Jeśli więc trafi Ci się okazja kupienia czegoś wyjątkowo przydatnego i po niezwykle atrakcyjnej cenie, nie wahaj się zbyt długo.
W pracy rób dokładnie to, co do Ciebie naleźy, ale
w kontaktach z ukochaną! ym) wykaż więcej fantazji. Trochę nudy wkracza w Wasz związek.

_ 1 ~ - WODNIK

i ~~J211-c-2 011
WODNIK: Warto byś przypomnial(a) sobie Wodniku, że do celu należy podążać najprostszą drogą.
Masz bowiem ostatnio skłonności do wszelkich
udziwnień, a to może tylko najzwyklejszą sprawę
skomplikować. Będziesz chyba potrzebowal(a)
chwili samotności i oderwania się od codziennych
obowiązków. Postaraj się zrelaksować.

,,,.,,,~_,,.., PAl~NA
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PANNA: Panuj nad sob~1 1 Masz wyraźne skłon
ności do zbytniego ulegania emocjom. Zrób coś
z tym wreszcie. Może jakaś pouczająca lektura,
a może posłuchać rady kogoś, kto miał podobne
problemy? Bo tak właściwie to jest teraz do\konaly
czas na rozmowy z ludźmi. ·;potkania, a nawet poważniejsze związki, Tylko te Twoje nerwy ...

RYBY: Zmobilizuj się i skoncentruj się przede
wszystkim na stawianych przed Tobą zadaniach zawodowych. Będzie to dość ważna próba Twych sil,
ale końcowe rezultaty warte będą Twego wysiłku.
Choć to będzie absorbujący tydzień. to weekend
upłynie Ci na przyjemnościach i rozrywce. Tylko
nie przesiaduj do późna, bo sen doda Ci sil. W domu
spokojnie i życzliwie.

