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Jednak
Tomaszewski?

Prokuratorzy
głosowali

lreneu11 Tomauewski iest
najlepszym kandydatem na
stanowisko prokuratora wo·
jewódi:kiego w Gdańsku •
uznali wuoraj w tajnJIII glo·
sowanlu cllonkowie i:groma·
di:enia prokuratorów wole·
wóddwa gdańskiego. Decy·
zia o nominacji naleiy do
ministra sprawledliwoścl.

Rozmowa z prof. dr. hab. med. Zdzisławem Wajdą,
rektorem Akademii Medycznej w Gdańsku

Od kilku dni wiadomo było,
o fotel szefa Prokuratury
Wojewódzkiej w Gdańsku
ubiegają się Ireneusz Tomaszewski Ueszcze w ubiegłym
roku był zastępcą prokuratora
wojewódzkiego, ostatnich kilkanaście miesięcy przepracował w Prokuraturze Apelacyjnej w Gdańsku) oraz Janusz
Kaczmarek (prokurator rejonowy w Gdyni). W ostatniej
chwili doszła kandydatura Witolda Hazuki, naczelnika wydziału śledczego Prokuratury
Wojewódzkiej w Gdańsku.
Zgromadzenie prokuratorów
województwa gdańskiego to
ciało doradcze, składające się z
31 członków. Ostateczną decyzję podejmie jednak w najbliż
szym czasie minister sprawie-

- Gdańska Akademia Medyczna świętuje dziś swoje
50-lecie. Pół wieku to okres
zobowiązujący do podsumowań, ale i do przypomnienia
historii uczelni. Mało kto dziś
parnię~: jakie były początki

że

ak.ademn ...
- Myślę także, iż mało kto
również pamięta, że Akademia Medyczna jest pierwszą
polską uczelnią medyczną w
I OOO-letniej historii Gdańska.

anatomię
cynę wykładano w

Co prawda

W warszaw,kleJ Sall Kon•

nie

,,....,., """" .,, w ,,.,,,

musi, zastosować się do sugestii zgromadzenia prokuratorów. W praktyce, nominację
może więc otrzymać każdy z
(ROD)
trzech kandydatów.

koncert 1uclano Pavarottle·
go. W repertuane znalazły
sł~ arie z oper Giacomo Puc•
clnlego i Giuseppe Verdiego
or~i: pleśni neapolltańskie.

dliwości,

który

Rybacy

może;-ehoć

..,.

Arty,ta kflkakrotnie lllso•
-

Mimo kolosalnych cen biletów (najdroższy 9 mln zł) Sala
Kongresowa zapełniła siy do
ostatniego miejsca. Większość
na widowni nic stanowili jcd-

nak melomani, lecz Judzie biznesu Prawdziwi miłośnicy
belcanta zgromadzili się na
placu przed Pałacem Kultury i
Nauki, gdzie na gigantycznym
ekranie mogli podziwiać
kunszt „króla tenorów".

Doktorat honoris causa
dla prof. Paolo Bru niego
ter rybacki „Dar-300"
ładunkiem nielegalnie
łowionych dorszy został zatrzymany na morzu
przez statek patrolowy Morskiego Oddziału Straży Granicznej „SG-312 Kaper 2", w
odległości 37 mil morskich na
północ od Mielna. Jego załoga
twierdziła, że wybiera się do
jednego z zagranicznych portów.
- Do zatrzymania jednostki
rybackiej doszło w trakcie kontroli polskiej strefy ekonomicznej na Bałtyku - powiedział
nam kpt. Grzegorz Goryński,
rzecznik prasowy komendanta
z

zjum Akademickim, założo
nym w 1558 roku, jednak samodzielnej uczelni medycznej
nigdy przedtem nie było.
Warto także powiedzieć, że
nasza uczelnia jest najstarszą
samodzielną akademią medyczną w Polsce.
A historia? Tworzyli ją ludzie. Na początku - kadra profesorów z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, którzy
po przyłączeniu tego miasta
do Związku Radzieckiego,
przenieśli się do Gdańska.
Wraz z wybitnymi profesorami przyjechali ich asystenci,
laboranci, a także wileńscy lekarze. To dzięki ich ogromnej
wiedzy, ale i pionierskiemu
entuzjazmowi, już w sześć
miesięcy po przyłączeniu
;f
Gdańska do macierzy, poj1 wstała Akademia Lekarska w
Gdańsku. Wkrótce do wileń
Sławomirowi C., wlaścicie- '.' skiej kadry dołączyli wracają
cy z Zachodu tułacze wojenni.
łowi l!rywatnej firm~ marketinI tu, w Gdańsku, znaleźli
goweJ z Kwidzyna kilkakrotnie /·
możliwości do dalszego rozgrożono, że jeśli się nie opłaci, [\:
to spot!<,a go coś złego. W mi- ~;. woju.
- Które dyscypliny memoną srodę, ok. godz. 14, po I'
dyczne rozwijały się w Gdań
haracz przybyli dwaj mężczy- t
sku na poc:zątlru najprężniej?
'
źni...
- Akademia Medyczna
Zajechali mercedesem: Mi- ,;
rosław K., mieszkaniec Sopotu }l miała wówczas za zadanie odi Andrzej M., mieszkający we ~l tworzyć służbę zdrowia na zuwsi pod Pruszczem Gd. Zażą- itł pełnie dziewiczym pod tym
dali od Sławomira C. pienię- Jt względem terenie, jakim było
dzy. Wtedy do akcji wkroczyła tr Wybrzeże gdańskie. To był
policja. Jeden z policjantów !P teren, który nie miał tradycji
wystrzelił w stronę uciekają- % polskiej medycyny, jak np.
cych haraczowników, raniąc fi· Warszawa czy Kraków. Silą
Mirosława K., który następnie jt rzeczy trzeba było zacząć od
przewieziony został do szpita- \ , odtwarzania podstawowych
la. Jego wspólnik został zatrzy- 'h kierunków medycyny. Skui\ pialiśmy się na medycynie
,
many.
wewnętrznej, czyli internie,
Kwidzyńska prokuratura od ( ·
pediatrii, chirurgii, ginekolopewnego czasu prowadzi i
gii. Staraliśmy się także odśledztwo w tej sprawie. Sła- t
twarzać struktury służby zdrowomir C. zgłosił bowiem pró- :;
(p) r wia i to była bardzo ważna
, by szantażu.
mis'a.

I W Kwidzynie
Jubileusz
A ademii Medycznei Kula zamiast

klusuią

l[

i medyGimna-

MOSG. - W jego ładowni znaleziono 400 skrzynek z dorszami, czyli ok. 4 ton ryb o szacunkowej wartości ok. 15 tys.
zł. W dzienniku pokładowym
brakowało informacji o zło
wionych dorszach.
Okazało się też, że rybacy z
,,Dar-300" nie mieli prawa ło
wić dorszy, gdyż wyczerpali
już tegoroczny limit przyznany
tej jednostce.
Wczoraj o godz. 2.25 kłu
sowniczy kuter doprowadzono
do portu w Darłowie i przekazano do dyspozycji Urzędu
Morskiego w Słupsku.

Jacek Sieński

6października, piątek, imieniny Artura, Bronisława, Brunona, Emila, Fryderyki,
Romana
1620 r. - zm. Stanisław Ż.Ólkiewski, hetman
1745 r. - ur. Franciszek Smuglewicz, malarz
1788 r. - początek obrad Sejmu Wielkiego
1873 r. -zm. Paweł Strzelecki, podróżnik
1882 r. -ur. Karol Szy1ruinowski, kompozytor
1887 r. -ur. Charles Edouard le Corbusier (wf. Jeanneret Gris), architekt
szwajcarski
1889 r. -ur. Maria Dąbrowska, pisarka
1914 r. - ur. Thor Heyerdahl, norn,eski podróżnik
1970 r. -zm. Julian Przyboś, poeta
1985 r. - terrorystycme uprowadzenie w/oskiego „pasażera" ,,Achille Lauro"
1990 r. - zm. Henryk Vogelfiinger -,,Tońcio" z Wesołej lwowskiej Fali
Paweł Strzelecki, urodzony w Gtuszynie pod Poznaniem (w miejscu dworku
stoi skromny i ułomny obelisk), zasłuży! się odkryciami w Australii, której jeden ze
szczytów nazwa/ Gó~ą Kościuszki. Wyemigrowawszy po nieudanej próbie upr~
wadzenia ukocha11e1 Adyny Turno, wierność dla niej zaświadcza! trwającą do
końca zycia korespondencją. By/ członkiem angielskiego Królewskiego Towarzystwa Geograficvzego, wyróżnionym jego honorami.
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Hanna Gronkiewicz-Waltz w

- Który okres w półwiecz
nej historii Akademii Medycznej lub jakie jej osiągnię
cia uważa pan rektor za najbardziej znaczące?
- Wicie ich było i to zarówno w dziedzinie nauki, diagnostyki, jak i
terapii. Myślę
jednak, że naj-

- To prawda. Jestem z trzeciego rocznika studentów tej ..,
uczelni. W 1952 roku otrzymałem dyplom lekarza i zostałem asystentem kliniki chirurgicznej. Moim kierownikiem i mistrzem był znakomi-

większym
osiągnięciem

jest wyszkolenie ponad 17
tysięcy lekarzy, stomatologów i farmaceutów. Wielu
z nich zdobyło
najwyższe tytuły naukowe,
stanowią kadrę profesornaszej
ską
uczelni.
Mieliśmy
też szczęście i

satysfakcję
żyć w okresie
kolosalnego
postępu techniki i medycyny w świecie.
A ponieważ

posiadał iśmy

ambicje dorównania temu poziomowi, dziś jesteśmy bardzo blisko. Ta pogoń cały
czas trwa i jest inspiracją naszych działań.
Niezwykle ciekawy jest
okres ostatnich kilku lat. Mamy swobodę w rozwiązywa
niu naszych problemów, choć
jednocześnie coraz mniej pieniędzy. Wiele zależy jednak
od inwencji kierowników klinik, którzy umieją z tej swobody skorzystać. Znajdują
sponsorów, zdobywają cenną
aparaturę, dzięki czemu mogą
prowadzić nowoczesne badania. W dziedzinie radiologii
czy kardiologii mamy aparaturę bardzo bliską wymaganiom światowym. I co najważniejsze, każdy pracownik
potrafi się nią posługiwać .
- Cały ten postęp w gdań
skiej uczelni medycznej był
także pańskim, panie profeson.e, udziałem. O ile wiem, całe swoje życie zawodowe
związał pan profesor z gdań
ską Akademią Medyczną ...

Fot. Maciej Kostun
ty chirurg ze szkoły wileńskiej
- prof. Zdzisław Kieturakis,
którego zostałem sukcesorem.
Tu, w akademii, zaczynałem
pracę, tu ją będę kończył.
Akademia Medyczna w Gdań
sku pozwoliła mi na realizację
planów, dala mi dyplom, a potem, po przejściu wszystkich
szczebli kariery, zostałem szefem jednostki chirurgicznej.
No a potem wybrano mnie
rektorem. Mogę powiedzieć,
że zostało spełnione marzenie
mojego życia - jestem przez
cały czas czynnym chirurgiem . To chirurgia wyzwala
we mnie wszystkie możliwo
ści i siły. Zanim przyjdę do
Rektoratu, codziennie operuję,
robię obchody, prowadzę klinikę. To moje pierwsze zaję
cie i życiowa pasja.
- Może los zrekompensował panu profesorowi tę pasję
sprawiając, że kadencja pana
rektorskiej funkcji przypadła
na czas takiego jubileuszu...
Dokończenie

na str. 3

Tróimieście

•I
nadania doktoratu honoris causa prof. Paolo Bruniemu rozpoczęły się
wczuraj obchody jubileuszu
50-lecia Akademii Medycznej
w Gdańsku. Był to już dwudziesty drugi honorowy doktorat nadany w AMG.
Prof. Paolo Bruni związany
jest z uniwersytetem w Ankonie, gdzie wcześniej pełnił
funkcję rektora, a obecnie zajmuje się badaniami wodnych
rodników organicznych.
Wielką zasługą prof. Bruniego, jak powiedział podczas
l_audacji prof. dr hab. Mariusz
Zydowo, jest nic tylko działal
ność naukowa ale także nawią
zanie współpracy z innymi śro
dowiskami akademickimi, w
tym z Polską.
Kolejnym punktem jubileuszowych obchodów była sesja
Uroczystością

~ZZhPa
-..;1

-~
Dziś będzie zachmu·
rzenie małe. Wnocy i rano zamglenia, miejscami
mgła. Wiatr z kierunkiw
południowych slaby.
(A.)

I

H

anna Gronkiewicz-Waltz, kandydatka na urząd prezydenta RP
Fot. Robert Kwiatek
przybyła wczoraj do Trójmiasta,
historyczno-naukowa, poświę aby spotkać się z gdańszczanami na Dłu
cona dotychczasowym osią gim Targu, wygłosić wykłady inauguragnięciom tej uczelni, ale także
cyjne na Wydziale Zarządzania UG oraz w
perspektywom rozwoju po- Podyplomowym Studium Bankowości i
szczególnych dyscyplin. W Finansów.
tym samym czasie odbyło się
- Chcę być prezydentem niskich podatforum dyskusyjne rektorów ków - oświadczyła podczas konferencji
polskich akademii medycznych prasowej Hanna Gronkiewicz-Waltz. - Fina temat kierunków, metod i skalizm sprzyja wzrostowi inflacji, dlatego
warunków kształcenia w pol- postuluję obniżenie progów podatkowych
skich uczelniach medycznych.
do 20, 30 i 40 proc. i zawetuję każdą ustaWczoraj odbyło się także wę podwyższającą podatek dochodowy od
otwarcie wystawy książek me- osób fizycznych.
dycznych w Bibliotece Głów
Pani prezes stwierdziła także, że żyjemy
nej AMG. Wystawa, jak po- ciągle w PRL-bis:
'
wiedziała witając gości dyrek- 1 - Przyczyną tego jest fakt, iż nie było
tor Józefa de Lava!, składa się ,.raportu sprawozdawczo-odbio rczego".
z trzech części, obrazujących To wstyd, że nie załatwiona pozostaje
hi~torię przemian samej książ
sprawa reprywatyzacji. Brakuje lustracji,
ki. Są na niej starodruki, m. in. która jest niezbędna jeśli chodzi o stanowiatlas anatomiczny gdańskiego ska wysokich urzędników państwowych lekarza z przełomu XVII i mówiła kandydatka.
XVIII wieku Jana Adam.a KulPodczas wykładu pani prezes NBP pt.
musa.
pieniężna a polityka budżetowa"
,,Polityka
Ual

Fot. Robert Kwiatek
aula Wydziału Zarządzania UG pękała w
szwach. Hanna Gronkiewicz-Waltz skrytykowała koalicję rządową za brak efektów
w reformowaniu systemu ubezpieczeń

społecznych oraz wstrzymanie prywatyzacji. Opowiedziała się za niezależnością

NBP.

(AG is.)

Relacja z wiecu w Gdańsku na str.2
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Z GIEtDY
Notowania akcji 5 października

Akcje

Kurs
(zł)

AGROS
BIG
.BPH
BRE
BSK
BUDIMEX
BWR
BYTOM
D~BICA
ELEKTRIM
ESPEBEPE
EXBUD
IRENA
JELFA
KABELBFK
KABLE
KREDYTB
KROSNO
MOSTALEXP
MOSTALWAR
MOSTALZAB
NOVITA
OKOCIM
OPTIMUS
PBR(D\
POLIFKUTNO
POUFARBCn
POLIFARBWr
PPABANK
PROCHNJKm\
RAFAKO
REM AK
ROLIMPEX
SOKOŁOW

"

27 O
1,49 nk
82 O
42.0
1400
23,I
415 nk
47 O
33 O

8 7nk
16,3

o.o

o.o
o.o

-1.l
-2.9
-2;2
-3,6
-0,4

26,8
31.0
-0,ó
30,2
o.o
32.0 nk +3.2
24.2 nk -[,2
73
-2,7
421
-0,9
-3,2
61 nk
6,5 nk
-1,5
7,55
-0,7
13,5 nk o.o
65 Onk -1,5
29.5 - ~
217
-0,9
32.5
-1,5
9.95
-0,5
6,5 nk
o.o
25
+JO,O
15
-1,3
21 nk -0,9
IO ,
o.o
490 nk -0.4
2.26 nk -l,3
28,6 nk o.o
0,0
13.0
150
+O 7
66
o.o
915 nk -0,5
54 Onk o.o
56
-1,8
118.0nl +l,7
21.9
-14
193.0 ni 0,0

• W wydanym w czwartek oświadczeniu prezydent
Lech Wałęsa obarczył więk
szość sejmową winą za odra-'
czanie decyzji w sprawił:
konkordatu. Zwracając uw,:igę, że ta istotna umowa mię
dzynarodowa leży w parlamencie ponad dwa lata, prezydent zarzucił Sejmowi „demonstrację złej woli" w tej
sprawie

rzom 7 zobowiązań Leszka
Moczulskiego, kandydata na
prezydenta. Jeśli wygra wybory kandydat KPN to: rozwiąże
parlament, powoła skuteczny
rząd, przywróci porządek i szacunek do prawa, spowoduje, że
gospodarka będzie służyła ludziom, doprowadzi do zamoż
ności społeczeństwa, stworzy
warunki odbudowy narodowej
kultury, oświaty i nauki, politykę zagraniczną i obronną
podporządkuje polskiej racji
stanu. Zobowiąz:mia te Leszek
Moczulski złożył 4 bm. w Pań
stwowej Komisji Wyborczej.
Adam Słomka zapewni!, że
ich lider jest skłonny zrezygnować z ubiegania się o prezydenturę pod warunkiem, że po
prawej stronie sceny politycznej będzie jeden kandydat. Jego zdaniem największe szanse
mają Lech Wałęsa i Hanna
Gronkiewicz-Wal tz.

' Zmarł Mieczysław
Pszon
• 5 paźdz.iemika. zmarł w
wieku 79 lat Mieczysław
Pszon, wieloletni dziennikarz
krakowskiego „Tygodnika
Powszechnego" i zastępca redaktora naczelnego tej gazety- poinformował PAP zespól
redakcyjny Tygodnika. ,Od
polowy lat 60. staje się jednym z głównych animatorów
zbliżenia polsko-niemiecki ego. Jesienią 1989 r. ówczesny
premier Tadeusz Mazowiecki
mianuje Pszona swoim peł
nomocnikiem ds. kontaktów
z Niemcami. Razem z pełno
mocnikiem kanclcf/a Niemiec Helmuta Kohla prowadzi negocjacje, przygotowujące wizytę Kohla w Polsce
w listopadzie 1989 r. oraz
traktaty polsko-niemiecki e o
granicy współpracy

(bmk)

Bośnia

awieszenie broni

Papież Jan Paweł li po,drawiający wiernych zgromad:onych przed kiltedrą Serca Świętego w Newark.
Papież

Jan Paweł Jl przybył
w czwartek wczesnym popołu
dniem czasu warszawskiego do
nowojorskiej siedziby Narodów Zjednoczonych. Jego
odwiedziny mają być dowodem „przywiązania Stolicy
Apostolskiej do Narodów
Zjednoczonych" w roku 50-Je-

I

NATO uzgodniło, ie wstnyma kontrowersyjne plany roz•
szerzenia sojuszu o kraje Europy środkowowschodniej, aby
zyskać czas na zdobycie zgody Rosji· podała agencja Reule·
ra powołując się na iredła dyplematyczne sejuszu.
państw NATO, które rozpoczę
ło się w czwartek w Williams-

jusz, zbudował specjalne stosunki z Moskwą, zamierza odsunąć sprawę przyjmowania
nowych członków na dalszy
plan do zako,1czcnia pr7.yszlorocznych wyborów prezydenckich w Rosji i w USA
„Rzecz jest na razie zdjęta z
porządku dziennego, wszyscy
chcieli grać na czas"- powiedział Reuterowi nie wymieniony z. nazwiska dyplomata. Dodał zarazem, że mimo to moż
na oczekiwać, iż przed 1999
rokiem NATO powiększy się o
kilku nowych członków.
Decyzja, by z dokonaniem
jakiegokolwiek r7.eczywistego
postępu w rozszerzaniu paktu
wstrzyma! się do początku
1997 roku- pisze Reuter- zapa- ·
dla na serii spotkań wysokiego
szczebla przed dwudniowym
spotkaniem ministrów obrony

burgu (USA).
Ministrowie mają omówić
szczegóły planu utworzenia sil
wielonarodowych do nadzorowania pokoju w Bośni, dokonał przeglądu stosunków,z Rosją i przestudiował dokument o
tym, jak i dlaczego sojusz ma
rozszerzać się na wschód. Dokument ten, ogłoszony oficjalnie w zeszłym tygodniu w Brukseli, przedstawia uzasadnienie
poszerzenia paktu i wylicza
warunki członkostwa, takie jak
cywilny nadzór nad silami
zbrojnymi i wierność zasadom
pluralistycznej demokracji.
Dokument pomija jednak sprawy najdrażliwsze, wyjaśniając,
że rozstrzygnie się je w trakcie
szczegółowych rokowań na temat członkostwa.

(PAP)

L. Bubel

~
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Oznaczenia: USD - dolar amerykański. DEM - marka niemiecka. FRF - frank francuski. NLG - gulden holenderski , CHF - frank szwajcarski, SEK - korona szwedzka.
GBP - funt hrytyjski, !TL - lir wioski, SUR - rubel rosyjski (notowania z Moskwy).
Złoto: w złotych za gram, z Londynu - za uncję.

Podajemy ceny w 100 jednostek danej waluty (w przypadku lira i rubla - w 10 OOO)
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rzed warszawskim są
dem stanie szajka zło
dziei samochodów. W
grupie 8 mężczyzn, którym
prokuratura zarzuca kradzież
co najmniej 21 samochodów w
różnych państwach Europy,
znajduje się Jacek Z, były szef
nie istniejącej już warszawskiej
stacji telewizyjnej „Top Canal"; za jego pośrednictwem
kradzionego porsche 944 zakupi! obecny kandydat na pre7.ydenta Leszek Bubel- poinformował Ryszard Kuciński,
rzecznik Prokuratury Wojewódzkiej.
Jedną z ważniejszych postaci w szajce byt brat Jacka Ż.
Leszek Z., który wraz z innymi
kolegami z grupy działał na teren ie RFN, Francji, Węgier,
Austrii od 1987 r. do polowy
1989 r. Złodzieje stosowali
metodę „siłową": wymontowywali z upatrzonych pojazdów
korki wlewu paliwa, na ich
podstawie dorabiali kluczyki.
Wszystkie auta przerzucano do
Polski i tutaj z fałszywymi dowodami rejestracyjnymi i
ubezpieczeniami oraz fałszy
wymi lub skradzionymi tablicami rejestracyjnymi sprzedawano je.
Jacek Z. zgodnie z zarzutami prokuratury uczestniczył w
transakcjach sprzedaży 3 kradzionych samochodów .Jednemu z organizatorów i wykonawców kradzieży Janowi L.,
z zawodu ślusarzowi-spawaczowi, oprócz kradzieży samochodów prokuratura zarzuca
przemyt 686 g kokainy. (PAP)

mujące pe_rtraktacje na temat

rozszer~enia swoJeJ strukt~1ry z
potenc~alnymi_ part~erami potrzebuJą czyJcJkolwi~k zgody,
to ich sprawa. My wiemy - co
było wielokrotnie w NATO
potwierdzane. że nie istnieje
prawo weta- skomentował w
czwartek minister SZ Włady
sław Bartoszewski doniesienia,
że Pakt zamierza odłożyć rozszerzenie do uzyskania zgody
Rosji.
· Należałoby zapytac, czy
„odłożenie rozszerzenia" - czy
chodzi o proces rozmów przygotowawczych, czy sam akt
wejścia. Nikt z nas się nic
spod7.iewa, że wejdziemy do
NATO w przyszłym roku - po-

wiedział.

(PAP)

I•

I Strony konfliktu bośniackie
I go zgodziły się na wynegocjowane za pośrednictwem USA
I zawiesunie broni, mające
wejść

i

w

trwać

życic

dwa

IO

paźdticmika

miesiące. Około

25 października w Stanach
I Zjednoczonych
mają się rozpo-

cząć wstępne rozmowy pokojowe z udziałem przedstawicieli władz Bośni i Hercegowiny ,
Chorwacji oraz Serbii. Architektem porozumienia jest zastępca sekretarza stanu USA
Richard Holbrooke.

r

Wrześniowe osłabienie

koniunktury

(PAP)

• We wrześniu br. zaobserwowano niewielkie osła
bienie koniunktury w przemyśle przetwórczym i znacznie wyrai.niejsze pogorszenie
się sytuacji w budownictwie
Prognozy na najbliższe miesiące są gorsze od ocen for
mutowanych przed miesią
cem- informuje Główny
Urząd Statystyczny.

Spotkanie z Hannq Gronkiewicz • Waltz

5.Z

się wstrzymuje I ~,e~!!!~~,~Żródla te twierdzą, że so-

blik byłej Jugosławii na spotkanie w Rzymie 17 bm.
Zadeklarowano również
wspólne poparcie dla ONZ. Papież zaapelował do ONZ, by
była silna i reformowała się,
aby mogła lepiej gwarantować
pokój i sprawiedliwość. (PAP)

I Pakt Atlantycki

I

lawieszeaie broni w Bośni i Herce,owinie ma wejść w iy·
cie 1O paidzlernika· poinformował B,11 Clinton.

Fot. PAP/CAF

cia tej organizacji. Ojca Świę Jak stwierdza komunikat Białe
tego powitał sekretarz general- go Domu, omówiono „główne
ny Butros Ghali.
zasady, na których Stolica
Papież i prezydent Bill ClinApostolska i Stany Zjednoczoton przeprowadzili w środę w ne mogłyby się oprzeć w poNewark w stanie New Jersey, szukiwaniu rozwiązania konpółgodzinną rozmowę, której
fliktu". Papież poinformował
głównym tematem były perBilla Clintona, że zaprosi!
spektywy pokojowe w Bośni. wszystkich biskupów z repu-

NATO

__ l)a_n~ z ka_ntor~(5.JQ}_ __ j Londyn
,,Max"
.,Xamax··
..Silvant" I I dolar
średni)
Gdańsk
Gdańsk
Elbląg
kurs średni
Jagiellońska 10 Długa 81/8'
I Maia4l
245 ,oo
USD
242,5/243,5 243/244 242/24-ł,5 I
DEM - ~ 171,00 168,5/169,5- 169/170-- 168,5/170 1,438 FRF
48,3/48,8
4929
48,3/48,8
48,3/49
4,957
NLG - 1----152,54- ~149/150148 ,57150 -1,609
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SEK
35,22
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34,2/34,7 33,8/34,3 6,985
GBP
380/383
387,54
380/382
378/382
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14,8/15,3-ITL
14,9/15,3- l4,8/i5,3 1617,215,21
SUR
3,5/5
4,5/6
4508
Zioto
29,81
17,5/18.5
17,5/18,5 16,5117,5 382,5
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rzy mld zł pochodzące z
afer węglowych poseł Ireneusz Sekuła przeznaczy!
na kampanię prezydencką
Aleksandra Kwaśniewskiego powiedział wczoraj w Gdańsku
poseł KPN Adam Słomka. Leszek Moczulski, kandydat
KPN, może zrezygnować na
rzecz wspólnego kandydata
obozu niepodległościowego.
- Nie wydaje nłi się, żeby
oni coś zrobili Sekule, bo on
im daje bardzo duże pieniądze
na kampanię wyborczą. Nie
będą chcieli zamykać takiego
kranu z pieniędzmi. Tylko z
samych afer węglowych Sekuła przeznaczył na kampanię
prezydencką 3 mld zł - odpowiedział Adam Słomka na pytanie, kiedy posłowie odbiorą
immunitet Ireneuszowi Sekule?
Podczas wczorajszej konferencji prasowej Adama Słomki
w „Zaku" wręczono dziennika-

\ ,,.,..

-0,7
-1,4
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Na gieid~ie wzrosły kursy 7akcji
31 spadły, a J5 pozostały bez miian.
Nadwyżki ofert kupna i vniana cen, z
dużą przewagą kursów spadających,
zapowiada na kolejne sesje zmianę
tendencji. Indeksy giełdowe rynku
podstawowego spadly,,obniźyly się
obroty (do 37 mln zł). Srednia zmiana cen akcji wyniosła 1.3 proc. O
maksymalny pułap wzroslana akcji
PPABanku. Natomiast kursy minimalne zanlowaly akcje spółek.
Próchnik (-1,3 proc.), PBR (-0.9
proc.) i Vistula (- 0,5 proc.). Wdogrywkach 12 zgloszano ofert sprzedaży, wszystkie wyczerpano w całości
na pniu. Z 26 ofert kupna zaintereso1rnnie 11"zbud~ify walory tylko 5 spół·
ek. Sesję zakończono 20 nadw.#ami
kupna.
Specjalifri giełdowi pr;,ewiduN,
że na dzisiejszej sesji może nastąpić
zmiana sytuacji i być mo:e kursy akcji w;:rosną. Jednakże na gie/dz.ie
obecnie nie widać dutego zaintersowania nowych inwestorów. Gra wczy
się w zamkniętym kręgu akcjonariuszy
(W,)

Kupno

Oświadczenie

Zmiana
(oroc.)
-3,6

STALEXP
SWAK/.t·DZ
TONSIL
UNIVERSAL
VISTULA(D)
WARTA
WBK
WEDEL
WOLCZANKA
ZYWIEC
AMERBAi'U,
ll!3
+05
DOM-PLAST
-7,1
14.5
DROSED
29.6 nk -0.3
EFEKT
213
o.o
ELEKTROEX
1,83
-05
INDYK POL
93
o.o
ruTRZENKA
41,8
+15
KRAKCHEM
4.9
+3.2
PROCHEM
6,2 nk
o.o
OBROTY: 37 839 tys. z!
WIG:8358,4(-0,9); WIG 20: 838.7
(-0,8); WIRR: l 122.0 (+O.I)
Oznaczenia: nk-nadwyżka kupna;
ns-nadwyżka sprzedaży; D-kurs min,
KORONA: 50,34 zł (-8 gr)
PIOSEER: 49,09 z! (-23 gr)

/sprzedaż

I KPN: aferowe pieniądze ' KRAJ
w sprawie konkordatu
w kampanii SlD

a

J
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a wczorajsze spotkanie
z Hanną GronkiewiczWaltz, kandydatką na
urząd prezydenta RP, które
odbyło się przed Dworem Artusa w Gdańsku, przybyli licznie mieszkańcy Trójmiasta,
przedstawiciele samorządów i
miast - m. in. z Rumi, Sopotu i
Stargardu Gd.
- We~zliśmy na gdańską starówkę Złotą Bramą, tak jak
niegdyś
królowie ,Mam
nadziej<;- że.w grudniu wejdzie
pani tą bram,1 Jllko prezydent
RP - tymi słowami przywitał•
panią Gronkiewicz-Wa ltz Pa- ,
wet Adamowicz. przewodniczący rady miasta Gda1\ska
(stcf jej komitetu wyborczego
w woj. gdańskim).
- Chcę budować jedność!
, Partie postsolidamości0wc zo-

stały rozbite i nie są w wystarczającym stopniu reprezento-

wane w parlamencie - powiedziała kadnydatka z trybuny. A ja pragnę, abyśmy znaleźli
się

tam jednym blokiem. Zamierzam także zwiększyć tempo przemian gospodarczych:
dokończyć prywatyzację i re-

Wałęsą.
Młodzież

licealna wręczyła
pani Gronkiewicz-Wal tz wyniformę ubezpieczeń społecz
ki prawyborów młodzieżo
nych.
wych, w których wraz z Wałę
Mam doświadczenie w pro- są przeszła do drugie tury.
w.adzeni u reform, jeśli w pobli- ,
- Cies7.ę się z waszego poźu nie ma mężczyzny sapera,.
pracia, nie chcę abyście wyjeż
króry powinien rozbroić minę
dzali z naszego kraju, wierzę,
w budżecie, to wierżę',' ze' mnie że za lO lat będóecie żyć goto się uda ...
dniej.
Pani Gronkiewicz zdemon- Prawdziwi mężczyźni postrowala - przecinając dziesię winni glosować na kobietę! ciozłotowy banknot - jak niepowiedział
prowadzący
wiele zostaje pieniędzy w na- wiec, aktor Michał Juszczaszych kieszeniach, po zapłace kiewicz.
(MP)
niu podatków. W rundzie pytań

Komitet noblowski Królewskiej Akademii Szwedzkiej w
czwartek o godzinie 13.00 w
Sztokholmie ogłosił nazwisko
laureata literackiej Nagrody
Nobla na 1995 rok, którym został pisarz i poeta irlandzki. Seamus Heaney. Seamus Heaney,
mieszkający obecnie w Dublinie, w Republice irlandzkiej,
urodził się w 1939 roku w katolickiej rodzinie, w hrabstwie
Derry, w Irlandii Północnej .
Jest trzecim irlandzkim laureatem literackiej Nagrody Nobla.
W oświadczeniu komitetu podkreślono, że Seamusa Heaneya
uhonorowano tą nagrodą w
uznaniu za „liryczne piękno i
głębię-etyczną" jego utworów.
Utwory Heaney 'a tłumaczy! na
język polski m.in. Piotr Sommer.

-

s

I
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(bp)
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Szybki wzrost
Gospodarka światowa
może osiągną! w 1996 roku
naj.,;zybsze tempo nzrostu od
ośmiu lat, Jeśli najbardziej
rozwinięte kraje będą nadal
koordyno.wal polityką gospodarczą i wspólprncowal w zakrcs ie stabilizacji rynków
walutowych- ocenia Między
narodowy Fundusz Walutowy.
,
•

Nowa flaga i godło

Święto
ptaków

obeł

er

zaatakowano kandydatkę zarzutami o nielojalność wobec
prezydenta Wałęsy. Jeden z
Gdańszczan podziękował za to,
że stanowi alternatywę wyborczą - między Kwaśniewskim a

Najnowsze badania wskazują, że wyginięciem zagrożo

nych jest ponad l I OO gatunków ptaków. Główna przyc7.yna to zanik naturalnych siedlisk, spowodowany np. wycinaniem lasów czy intensyfikacją rolnictwa. W najbliższy
weekend będzie obchodzony
Światowy Dzień Ptaków.
Wybrzeżowy oddział Ogólnopolskiego Towarzystwa
Ochrony Ptaków zaprasza na
ptasi festyn, który odbędzie się
na sopockim molu. W programie są m.in. wycieczki prowadzone przez doświadczonych
ornitologów, cykl gier i zabaw
dydaktycznych dla dzieci.

(ken) I

• Parlament Macedonii
uchwali! w czwartek ustawę
• o zmianie godła i flagi repu. bliki. Za ustawą glosowało
· I IO ze 120 posłów, jeden byt
, przeciw, a czterech wstrzy• mało się od głosu. Zmiana
flagi i godła stała się konieczna dla normalizacji stosun
'ków z Grecją, która kwestio. nowała prawo republiki do
· używania godła i nazwy jed\ ncj z greckich prowincji. Ateny najwyraźniej obawiały si<;
ewentualnych rozszczcń terytorialnych nowej republiki.

, Bob Denard złożył bron
· • Przywódca nieudanego
przewrotu na Komorach, Bob
Denar<l, ostatecznie złożył
bron i podda! się oddziałom
·francuskim w czwartek w godz.inach południowych.

(bp)

(PAP)
Na zdjęciu irlandzki poeta Seamus Heaney - zdjęcie archiwalne~ 1993 roku.

Redakcja „Dziennika Bałtyckiego" zatrudni pomoc do
sekretariatu. Zgłoszenia w redakcji.
Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, pok. 30 I (tel. 31-35-60) w
godzinach 12-14.

Fot. lRISH INDEPENDENT

Rozkopane ulice w Gdańsku

:uwa ga kiero wcy!

Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego z żalem zawiadamia, że 4 października 1995 zmarł

I

Dzisiaj od godz. l 7 wielkie
perturbacje komunikacyjne w
rejonie skrzyżowania ulic: Nowe Ogrody, 3 Maja, Hucisko
Podwale Grodzkie, Targ Rakowy. Potrwają prawdopodobnie
do I O października.
Zawieszona zostaje komunikacja tramwajowa na ul. Hucisko.
Również w rejonie wiaduktu, nad torami kolejowymi, zostaną wyłączone z ruchu fragmenty jezdni ul. Hucisko; w
kierunku śródmieścia zmotoryzowani będą musieli na pewnych odcinkach poruszać się
po torach tramwajowych.
W związku z tymi pracami
nastąpią zmiany w komunikacji tramwajowej i autobusowej:
- tramwaj nr 12 będ,.ie kursować w obu kierunkach przez
ul. 3 Maja przed dworcem

PKS, a nr 6 i 30 - zostają zawieszone,
- uruchomiona zostanie zastępcza linia tramwajowa nr 36
na trasie: Jelitkowo. Oliwa,
Wrzeszcz, Opera. 3 Maja, Armii Krajowej, dworzec PKPJana z Kolna-Kliniczna i autobusowa nr 912 na trasie: Targ
Sienny, Kartuska. Siedlce (Nowolipie - Schuberta).
• Również dzisiaj o godz.
17 rozpoczynają się prace drogowe na skrzyżowaniu ulic:
Grunwaldzka, Miszewskiego,
Do Studzienki i w efekcie wy1:iczenic dwóch pasów ruchu
(prawego i środkowego) jezdni
al. Grunwald7.kiej w kierunku
Gdyni. Objazdy ul.: Uphagena,
Miszewskiego, Mireckiego,
Lendziona lub Kili1iskicgo i
Kościus1ki.
Zamknięty Jla mchu będzie
również fragment ul. Do Stu-

dzienki w kierunku al. Grunwaldzkiej. Objazdy ul.: Fiszera, Boh. Getta Warszawskiego,
Matejki, Jaśkowa Dolina.
W związku z pracami autobusy linii 115 i 199 będą kursowały ul. Matejki i Jaśkową
Doliną, a „B" ul.: Uphagena,
Mireckiego, Dmowskiego.
Planowane zakończenie
prac - 20 października.
• Już od godz. 5 nastąpią
też zmiany w organizacji ruchu
drogowego w rejonie skrzyżo
wania ul: Rakoczego, Nowolipie i Piekarniczej; zostanie wyłączona jezdnia ul. Nowolipie
(od Piekarniczej do Schuberta w kierunku Kartuskiej), na drugiej jezdni - wprowadzony
ruch dwukierunkowy . Te
uciążliwości potrwają prawdopodobnie do najbliższego wtorku.

(elp)

śtp.

prof. dr hab. Stanisław Mielczarski
Pogrzeb odbędzie się 7 października o godz. 11 na Cmentarzu Witomińskim.

Z głębokim ża:em i poczuciem dotkliwej straty zawiadamiamy,
że dnia 4 października 1995 r. zginął śmiercią tragiczną
najukochańszy Mąż, Ojciec, Teść i Dziadek

ś.

fp.

KAZIMIERZ GÓRCZYŃSKI
Pogrzeb odbędzie się w dniu 7 października 1995 r. o godz. 12.30
na cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku przy Bramie Oliwskiej.
Pogrążona
19511'09

w smutku

Rodzina
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a za
Barb<1ra Sz,czeeuła
malowidła ołtarzowego ,,Przemienienie Pańskie", jego ostat-

nia praca.

iAt
Barbara Piasecka-Johnson :gromadzi/a jedną z najwspanialszych na świecie kolekcji malarstwa i rzdy.

mów prawdę gołą jak należy:
Gdzieś bywał i do jakich dotarłeś rubieży?
Nazwij Judy i miasta, które zwędrowałeś,
Gdzie łotrów, a gdzie gburów, a gdzie dzicz spotkałP-ś?
Gdzie znów lud gościnny, bogów miłujący?
król Alkinoos przeOdysa. Ale kto dziś
czyta Homera, pasażerowie
promu raczej w barze whisky
sączą, lub w salonach gier czas
im przecieka przez automaty.
Stoimy na mostku kapitań-

pytał

mądrego

kupić, tam sprzedać, jakoś mu
nic wychodziło, marzył o
kontrakcie zagraniczym, żona,

dzieci ...
I nagle zdarzył się cud.
Digitas Dei.

małe

Pallas

skim, w drodze z Karlskrony
do Gdyni, właśnie Helios się
schowa/, cień poczerni! szlaki,
Andrzej opowiada o innych
morzach, innych statkach, które same zgadują myśl pana i
chęcic, trafią w najdalsze kraje,
znajdą wszystkie grody wśród
mgieł i nocy czarnych. a lecą

przez wody morskie najchyżej. ..

Żaglowiec, piękny jak pan-

na , cenny jak dzieło sztuki,
dwa smukłe maszty, kadłub nie
spawany , a nitami kuty, nadbudówki pokryte drewnem teakowym, eleganckie salony i kabiny, wykładane specjalnym
orzechem, rzeźbione, cyzelowane, mistrz to musiał robić ...

Prezent dla młodej żony
On: Seward Johnson, dziedzic firmy farmaceutycznej
Johnson and Johnson.
Ona: Barbara PiaseckaJohnson.
To był koniec lat siedemd z iesiątych , syf peerelowski
ogromniał i dławi! , Andrzej
pływał na starych statkach, na
zakazanych liniach, degrengolada, piwko, karcięta, a wszystko pod czujnym okiem okrę
towych esbeków, w bibliotece
literatura radziecka, i kilka wytartych kryminałów, do marynarskiego worka pakował zatem książki z domowych zbiorów, że by nie z wariować; nie
należał do tych oficerów, którzy potrafili robić interesy, tu

Spotkał kolegę kolegi, który
powiedział mu, że kompletuje

na amerykański żaglo
wiec. I spytał, czy ma patent
sternika. Miał.
- No. dobrze, ale za ile?
Gdy kolega wymienił sumę,
dech mu zaparło : 1458 dolarów miesięcznie. A wówczas
na kontrakcie zarabiało się
trzysta - czterysta. Na utrzymanie rodziny wystarczało w Polsce dwadzieścia.

załogę

Baza była na Florydzie
Żaglowiec nazywał się „Mazurka" i był zakotwiczony
przed willą Johnsonów, którzy
tutaj spędzali część zimy. '

.

Morze by/o pasją Sewarda JoTms;n~ . Na
Albrzykowskim.
milionerów . Wszystko na
wzór „Dynastii".
- Przez długie miesiące obserwowaliśmy Johnsonów z
bliska, można by rzec nawet intymnie. Byliśmy jak gdyby w
środku rodziny.
Ona była bardzo opiekuń
cza. A on promienia!, że żona
tak o niego dba.
Był dużo od niej starszy, to
prawda, ale w mojej rodzinie
zdarzały się małżeństwa, w
których mężowie byli starsi od
żon po dwadzieścia parę lat ,
więc tak strasznie mnie ta róż
nica wieku u Johnsonów nie
życia

radziła podróż

- my-

ślał o podróży.
Płynęli więc

do Europy.
To znaczy „Mazurka" z załogą pod dowództwem kapitana Stanisława Albrzykowskiego płynęła przez Atlantyk, pań
stwo Johnsonowie lecieli
swoim odrzutowcem, pomalowanym w paski przez Pierre'a
Cardina.

Spotykali się
w Gibraltarze

.. .pl_wwliśmy od »Jspy do wppy, od ruin do ruin ...

sekretera Ludwika XVI,
' i

więc proszę,

szokowała.
Robili wrażenie szczęśli

wych.

- Taka sama pogoda była tu
w 1917 - mówił pan Johnson
rozglądając się po morzu.
I żeglowali.
Najpierw płynęli do Wioch,
gdzie Johnsonowie mieli rezydencję ogromną, coś niby
twierdza, niby zamek, Barbara
Johnson kompletowa/a wówczas do niej meble, pomagali
jej przesuwać renesansowe
szafy, ogromne
loża, stoły długie •
jak na zamku w
Malborku .
- Pani Johnson,
która skończyła
historię sztuki we
to
Wrocławiu,
profesjonalistka .
Wiedziała co chce
mieć, czego szuka, studiowała katalogi, czyta la
książki, we wszystkich rezydencjach gromadziła

•

-

zdjęciu ; kapitanem Stamsfa~~m

„Dobór dziel nosi wyraźne
osobiste właścicielki napisał John Pope-Hennessy w
katalogu do wystawy . - Żyje
my w świecie agresywnie
świeckim. Był czas, gdy w nowojorskich rezydencjach i
apartamentach roiło się od malowideł o tematyce religijnej ,
bez względu na światopogląd
właścicieli. Dziś już tak nie
jest; malarstwo tego typu
wzbudza z reguły pewne zakłopotanie. Gdy kilka lat temu
ujrzałem po raz pierwszy
,,Chrystusa przy kolumnie"
Domenichina wystawionego na
sprzedaż w Londynie, pomyślałem sobie, że nic kupi tego
żaden kolekcjoner. A jednak,
piętno

'lf'J~~~~

Oglądamy zdjęcia. Duży

kański.

Obok - Harbor Branch Institute, w którym prowadzono badania oceanograficzne. Oczko
I
w głowie pana Johnsona .
Morze było pasją jego życia.
Navigare necesse est, vivere
non est necesse.
W młodości, podczas pierwszej wojny światowej, służył w
marynarce, był zastępcą dowódcy ścigacza lodzi podwodnych, potem, przez cale życie
żeglował wielkimi jachtami,
ostatnim była właśnie ,,Mazurka" - prezent ślubny dla Basi.
O morzu mógł mówić godzinami.

oszczędny.

Pojechaliśmy kiedyś

do

Monte Carlo.
Kucharz przegra! w kasynie
pięćset dolarów i po powrocie
pyta patrona: a pan, mister
Johnson, grai?
- Oj, niestety gratem. l niepotrzebnie, bu dużo straciłem.
- Ile? - pyta kucharz.
- Dwadzieścia dolarów.
Johnsonowie mieli wyspę
w archipelagu Bahama.
W gaju palmowym stal luksusowy bungalow, do oceanu
wchodziło się po piasku nawiezionym specjalnie z Florydy ,
żeby było przyjemniej.
Z Bahamów czy z Florydy ,
Seward Johnson codziennie łą
czy! się przez radiostację jachtu „Mazurka" ze swoim biurem
w Stanach. Radiooperatorowi
nakazywał : ale proszę połączyć
mnie przez New York, bo to
taniej .
Podnosił słuchawkę i mówił: Hallo John? Co słychać?
- All right. ''
- O key . Zadzwonię jutro.
I dzwoni!. Oczywiście znów
przez Nowy Jork.
Ale wracajmy nad Morze
- W Saint Tropez

poznaliśmy panią
zobato
p łótno powtórnie, wi• siało u pani
• Piaseckiej -

Rubinstein,

gdy

czyłem

Arcydzieła arcymistrzów
Fra Ange lico, Be llini i
Mantegna. Tycjan i Caravaggio. Rubens i Jan Vermeer.' El
Greco i Zurbaran . Ozdobą kolekcji był rysunek Rafaela do

On noc całą w wełnianym
puchu ócz nie mruży;

tkaniny flamandzkie, renesansowe rzeżby, płótna Botticellego, Rembrandta, van Gogha ... O innych już mówiliśmy.
Ale - z drugiej strony - pan
Johnson był na swój sposób

Śródziemne .

Ona nie przepadała za morzem, ale pływała, bo on to lubił. Ona z zapałem zwiedzała
zabytki i muzea, on jej nie
przeszkadzał, choć nie towarzyszy!. Dawał pieniądze na
obrazy, rzeźby, antyki.
Barbara Piasecka-Johnson
zgromadziła kolekcję, jedną z
najwspanialszych na świecie.
Częś ć zbiorów można było
oglądać w 1989 roku w Warszawie w Zamku Królewskim .
wy,,Opus sacrum" to było
darzenie artystyczne.

dom, kryty basen, korty. Nic
specjalnego. Standard amery-

dom us Dei, jest wizualnym
świadectwem tej postawy".
- Nie byłem w rezydencji
Johnsonów na Jasnej Polanie
w Princeton, w New Jersey ciągnie Andrzej . - Była tam
jednak moja znajoma Polka,
która tam przez czas jakiś pracowała. I to właśnie ona robiła
te zdjęcia, które oglądamy.
Jasna Polana to cały kompleks zabudowań, z galerią
sztuki, kaplicą, scluonem przeciwatomowym, kortami, basenem. parkiem. Piękne, kute i
stylizowane bramy wykonał
pan Skóra z Sopotu.
Meble muzealnej wartości,
m.in . słynna

mozna swobodnie wieść życie zgodne z
kanonami współczesności. .." .
Zaś prof. Aleksander Gieysztor napisał:
''Opus sacrum narasta! i narasta nadal jako organiczna całość powiązana z osobowością
mecenasa w swoim wyborze
wymagającego , troskliwego o
poziom najwyższy, wrażliwego
i świadomego artystycznej
wartości każdego z nabywanych dziel sztuki, poszukujące
go właściw ego dlań miejsca
obok innych klasą do niego
zbliżonych. Wystawa niniejsza
powstała i z tego , co jeden z
pierwszych kolekcjonerów śre
dn iow i e c z a, Suge r, na z wa!
umiłowaniem pi ę kna domu
Bożego, ex dilectione decoris

wdowę

po wielkim piani-

ście , która przyjaź niła się z
Barbarą Piasecką - ) ohnson.
Wzruszyła sic;, że pracujemy z

dala od naszych rodzin, od domów . Zaprosiła nas do siebie i
poc zę stowała upieczonymi
specjalnie dla nas makowcami.
Państwo Johnsonowie nie
urządzali wielkich przyjęć, ani

,,Ma~urka" to pre:ent dla młodej żony, zakonviw 1ny przed re:vdencją
Johnsonów na Floryd~ie.

Żaglowiec

dzcnic było zwykle diete tyczne, bez tłuszc zu. bez cukru.
Owoce, jarzyny , ryby - często
złowione przez samego pana
Johnsona, który był zapalonym
wędkarzem.

Wreszcie Morze Jońskie i
Egejskie. Korfu, Itaka, Kreta ,
Rodos. Cyklady, Sporady--·

Weszli także na statek i zasiedli Jawy
Atena im wiatr zaraz zesłała
łaskawy;

Zefir wiejący czuby fal
czemiaw ch Jadzi ...

bankietów . Kilkoro

przyjaciół ,

son

lubił

francuskie wina , je-

I wreszcie wy,pa Kos. u
Turcji, niegdyś baza
krzyżowców, przystanek przed
dalsza drogą do Ziemi Świ.;tej.
Resztki wielkiej kamiennej
twierdzy . A na kamieniach wyryte herby rodowe, tych, którzy
spieszyli wyrwać grób Chrystusa z rąk niewiernych ...
- Patrzę i oczom nic wierzę,
na jednym kamieniu herb rodowy mojej matki: krzy;,. z odia-

wybrzeży

Johnson przez Atlantyk lecieli własnym odrzutowcem pomalowanym przez
Pierre' aCardin.

Państwo

Czas zatrzyma! się, bohaterowie Homera siedzą pod oliw~
karni, wadzą się z bogami , pasą
owce, żeglują...

Kraj to skalny, rumakiem
nikt tu nie pohasa.
A choć równin tu nie ma,
urodzajna gleba
daje wyborne wino i dostatek chleba,
rosy są obfite, ziemię deszczyk zrasza,
A dla bydła i kózek wyborna tu pasza;
Niespieszni e płynę l iśmy i
my, od wyspy do wyspy , od
świ ątyni do świ ątyni , od ruin
do ruin.
Chociaż jak twierdzi Zbigniew Herbert, św i ąty ni greckiej obce jest słowo - rui na.
Nawet te najbardzie' zniszczo-

Rezydencja Johnsonówwe Włoszech.
ktoś z rodziny , troch ę wina,
długie rozmowy. Seward John-

głowica - mają doskonałość skończonej rzeźby.

rwana

ne nie są przez cały czas zbiorem kalekich fragmentów, bezwł ad ną stertą kamieni. Bęben
kolumny zaryty w piach, ode-

m anym ramieniem. ,,Krzywda" ...
- Po dwu latach zeglowania
wróciłem do kraju. Za pieniądze zarobione u Johnsonów

kUpt'fem dOm podIasem,
ładnym

miejscu .
do PLO. Płvwa
lem na starvch statkach, 11a zakaLanych liniach ...
Kiedyś usłyszałe m. że Seward Johnson umarł. Czytałem
wtedy ,.Księgę San Michcie'',
bo księgozbiory na statkach
stały sic; trochę bardziej urozmaicone, i wyobraziłem sobie,
że 11mierał tak. jak Axel Munthe.
.,Siedziałem w fotelu zmę
czony i spragniony spokoju .
Pies spał u moich nóg, od wielu dni i nocy nie odstępował
mnie ani na chwilę. Od czasu
do czasu otw iera! oczy pclne
takiego smutku i miłości , że w
moich prawie kręciły się Izy.
- Odchod zę piesku w nieznaną krainę, w daleką podróż.
Nie możesz tym razem pojechać ze mną mój przyjacielu.
Musisz pozostać tutaj, gdz ieśmy tak długo żyli razem, dzieląc smutki i radości. Nie żałuj
mnie, lecz zapomnij, jak zapomną wszyscy o nmic. Takie
jest prawo życia ."
Bo nie wiem, czy mówiłem
pan i, że Seward Johnson miał
ukochanego psa, z którym sic
nie rozstawa!.
w

Wróci łem

'Zdjęcia ze zbiorówprywatnych

Prof. Zdzisław Wajda.· 0 11 lenallJ clolnylllywac kroku uc1elnlo• europeis 111•
- Rektor, któremu zdariyła
taka szansa, powinien przyjąć to za szczęśliwe zrządzenie
losu . Naturalnie to nie tylko
zaszczyt, ale i ogromna praca
organizatorska, którą wykonujemy społecznie przez dwa lata. Powołaliśmy Komitet Obchodów, w skład którego
wchodzi wiele osób. Specjalny
naci~k położyliśmy na działal 
ność edytorską. Wydaliśmy w
formie książkow ej hi s torię
uczelni, autorstwa historyka
medy cyny, prof. Eugeniusza
Sieńkowskiego . Odrębne wydawnictwo zawiera biogramy
profesorów i docentów, którzy
już nie żyją, a przyczynili się
do rozwoju uczelni. Nakręcono
także film o historii i rozwoju
AM, dostę pny na kasetach ,
który telewizja obi ecała nam
wyemitować w II programie.
Wydany też zos tał medal pamiątkowy, znaczek akademii,
talerz ceramiczny z jubileuszowym emblematem. Uświ etnie
niem obchodów będ ą liczne
imprezy kulturalne. Po raz
pierwszy odbędzie się w Ratusię

Fot.Maciej Kostun

szu Głównomiejskim tak uroczysta promocja pięćdziesięciu
doktorów medycyny i fannacji.
Wręczy my też prof. Paolo Bruniemu - dzięki któremu wielu
pracown ików naukow ych
odbyło zagrani czne staże doktorat honoris causa.
- Cała ta oprawa związana z
jubileuszem musiała sporo kosztować. Skąd uczelnia, borykająca się z brakiem pieniędzy,
wzięła na to środki?
- Cieszę się, że pani postawiła to pytanie.

Nie wydaliśmy z budżetu
AMG ani złotówki. Wszy·
stko zawdzięczamy spo·
nsorom.
Jeste m g łęboko wdzięczny
dyrekcji Teatru „ Wybrzeże",
która nieodpłatnie udostępni a
nam swoj ą salę . Pan Bruno
Sobczak wykona! nieodpłatnie
scenografię, a drukarnia Roma
Print wydrukowała piękne zaproszenia . Takich gestów jest
znacznie więcej i c hciałbym

NASZE'' ROZMOWY
wszystkim ofiarodawcom serdecznie podziękować. Zdarzały
s i ę wpłaty osób prywatnych i
to było wzruszające.
- Okres pana kadencji zapisał się w historii Akademii Medycznej także jej innymi osią
gnięciami ...
- Przede wszystkim chciał
bym podkreślić, że wszystkie
osiagnięcia za wd zięczam y
wspólnemu wysiłkow i całej

kadry naukowej . To dzięki temu właśnie przeszliśmy do kategorii .,A" w rankingu obejmuj ącym szkoły wyższe. Zaspokaja to nie tylko nasze ambicje, co jest zrozumi ale, ale
daje też konkretne profity fi nansowe . Od tego roku akademickiego otrzymamy z budżetu
dotacje na naukę i aparaturę
badawcz ą zwiększo ne o pięć
dziesiąt procent . Taki wzrost z
pewnością odczujemy pozytywnie. Poza tym

udało namsię utrzymać
limit przyjęć na pierwsze

lata wszystkich kierun·
ków,
wynoszący o pięćd z iesiąt
osób więcej niż w innych akademiach medycznych w kraju .
W dzisiejszych „chudyc h" latach też nie jest to bez znaczenia. Z innych ważnych wydarzeń trzeba p rzypomnieć utworzeni e miedzyuczclnianego
(AMG - UG) Wyd z i ału Biotechnologii. Wydział nie obcią
ż a budżetu naszej szkoły,
utrzymuje się z własnych żró
del, a pozwala na k ształcen ie
dodatkowo trzydziestu studentów na każdym roku.
- Czy przypadkiem nie jest
to przymiarka do integracji
Akademii Medycznej z Uni-

wersytetem Gdańskim? W kraju dokonano już takiej fuzji.
- Model samodzielnej uczelni m edycznej chyba już się
przeżył. Wszystkie społeczno
śc i akademickie uczelni medycznych wypowied ziały się
za koncepcją powrotu do uniwersytetów . Nasz senat także
w yraził wolę zmierza nia do
stopniowej integracji. Nie bę
dzie to zadanie łatwe . Można
jednak uznać Wydział Biotechnologii za zalążek taki ego
zjednoczeni a obu uczelni . Bę
dzie się to odbywać ewolucyjnie i na początek będ ziemy
zmierzać do integracji intelektualnej.
- Dzisiejsi;a, uroczysta inauguracja otwiera drugie 5-lecie
akademii. Plany na przyszłość
muszą zatem sięgać XXI wieku. Czego Akademia Medyczna w Gdańsku zamierza dokonać na przełomie wieków?
- W dals zym ciągu za mierzamy dotrzymywać kroku
uczeln iom europejskim. To jest
oczywiste. bardziej teraz niż
kiedykolwiek. Czeka na, zjed-

noczenie z Europą. a nic wyosobie tego bez ujednolicenia lecznictwa.

brażam

O kadrę naukową jestem

spokojny.
To zdolni, ambitni ludzie i z
pewnością bc;dą kreować świa

towy poziom. Jednak bez odpowiedniego zaplecza - budynków, szpitali - nic da się tego
zrobić. Przecież obiekty Akadc"mii Medycznej były budowane w l 909 - 19 I I roku! Ich
modernizacja jest nieopłacalna .
Wyzwaniem dla kolejnych
w ładz uc zelni jest stworzenie
takiej bazy, która S!Jrosta standardom i wymaganiom świato
wej medycyny. Na początek niezbędne jest centrum zabiegowe, które rozwiązałoby problemy chirurgii w Akademii
Mc~yczncj.
Zyczę, aby te zamierzenia
się spełniły i dziękuję panu
rektorowi za rn'.2""''.::\\'';.

Rozmawiała: Anna Jaszowska
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PO GOSPODARCE
apisać

w Gdańsku
krytycznie o STOCZNI, to narazić się na
epitety w rodzaju: ,,Ty Wilczku!" ,,,Ty bękarcie Rakowskiego". Tym bardziej, że do stoczni wrócił w przedwyborczej
potrzebie sam Pan Prezydent.
No i był jubileusz - 50 rocznica
urodzin. A o jubilatach, jak
wiadomo, można mówić dobrze albo wcale. Toteż proszę
nie odczytywać mojego felietonu jako napadu na narc;dową
(gdańską) świ4<tość . Chcę jednak napisać o zjawisku, które
odczytuję jako swoisty ironiczny uśmiech najnowszej historii. Nic naprawdę wielkiego,
znaczącego. Ot, signum temporis - jakich wokół wiele, ale w
tym miejscu (w stoczni) trudno
się nad nim nie zadumać.
Bezrobocie jest ponoć jednym z najpoważniejszych kło
potów, jakie nas trapią odkąd
postanowiliśmy budować kapitalizm. Piszę „ponoć", nie dlatego, bym wątpił w jego istnienie lub dotkliwość. Ale obok
ludzi gorączkowo szukających
pracy i środków do życia, coraz częściej słyszy się o przedsiębiorstwach, które nie mogą
skompletować załogi. Ostatnio
dołączyła do nich historyczna
stocznia.
Koniunktura w przemyśle
okrętowym tak podobno ruszyła z kopyta, że zasypywani jesteśmy zamówieniami na nowe
statki. Stocznia Gdańska cieszy
się zaś (znowu „ponoć") tak
dobrą renomą wśród armatorów, że przyszłość miałaby
świetlaną, gdyby ... Gdyby miała „kim robić". Brakuje ludzi.
Tzn. nie byle jakich ludzi, ale
fachowców: spawaczy, kadłu
bowców itp. To mi przypomina
lata 60. i 70., gdy też ich ciągle
było za mało. Importowało się
ich więc ze wszystkich stron
Polski. Na tym polega! socjalizm, że wszystkiego (w tym i
ludzi) było wciąż za mało. Nie

I

posunąłbym się oczywiście tak
daleko, by sądzić, że powrót
kłopotów stoczni z naborem

Jak us1c1knąi kawałek I francuskiego

Jantar

e

jednej wygódki przez cały korytarz).
Stocznia Gdańska umie budować wspaniale stat ki. Ale
szkopuł w tym, że trzeba je
produkować tanio . A do tego
to już trzeba mieć zagraniczne
maszyny i urządzenia, wyposażenie, no i tych zagranicznych
fachowców pracujących za pól
darmo. w ten spo,ób zanim
zbuduje się tam drugą Japonię,
trzeba zbudować drugie Filipiny, potem Malezję, potem Ko-

ludzi potwierdza opinie o powrocie komuny . To nie tak,
stocznia „skapitalizowała się"
(nie mylić ze zdekapitalizacją) ,
tak dalece, iż nawet nie w gło
wie jej powrót do tamtych metod rozwiązywania problemów.
Prawdziwie światowy koncern
to taki, który szuka rynków zaopatrzenia tam, gdzie ceny najniższe; rynków zbytu - gdzie
ceny najwyższe ; zyski lokuje rcę.
tam, gdzie podatki najniższe; a
Numer z importem taniej sisilę roboczą czerpie z miejsc,
ty roboczej jest znany na całym
gdzie płace są najniższe.
'
świecie. My na przykład lubiNa razie, jako koncern nie w my być importowani
przez Zapel n i jeszcze światowy, stocz- chód
i tylko mamy za zie tamnia sięga tylko po zasadę ostat- tejszym związkom
zawodonią - sprowadza robotników z
wym, że krzywo na nas patrzą.
Ukrainy i Białorusi. I bardzo Na
szczęście świadomość kapidobrze - sam bylem za kapitali- talistycznych
polskich związ
zmem. Tylko po głowie koła ków zawodowych
(szczególnie
czą mi się tzw. głupie pytania.
stoczniowych) jest u nas
Np. jak to naprawdę było Uest) znacznie wyższa.
Jest to świaz tą socjalistyczną pracą'? Zwa- • domość jak.najbardziej
internalamy na socjalizm niską wy- cjonalistyczna.
Niech sobie
dajność, lenistwo, braki etyczbiedniejsi od nas łykną tego
ne, marne kwalifikacje itp. Po- cudownego ustroju.
Nic bę
wiadamy, że w socjalizmie nic
dziemy im żałować .
porządnego nie można byto
Tak naprawdę , rozumiem
wyprodukować.
dyrekcję stoczni. Importowana
Że cały ten socjalizm zmasiła robocza jest pokorniejsza,
nierował nam klasę robotniczą;
pracowitsza i tańs za. Na konw Polsce, nie mówiąc o Związ
kurencyjnym ry nku nie ma
ku Radzieckim, w którym ja- miejsca na sentymenty.
Te ty lkość pracy sięgnęła dna. A teko przeszkadzają w interesach .
raz sięgamy tam po wspania- Myślę jednak,
że albo stoczłych (znowu ponoć) fachowniowi szefowie me wierzą w
ców, jakich w Polsce znaleźć
trwałość koniunktury i przynie sposób. Nie można jakoby szłość swej
firmy, albo nie rozapewnić hoteli robotniczych
zumieją, że inwestowanie we
dla polskich robotników ścią własnych
ludzi to interes najganych z rejonów dotkniętych
lepszy. Niestety jest to inwebezrobociem, a dla braci zza stowanie
o długim c zas ie
Buga coś się tam zawsze znajzwrotu, którego stocznia może
dzie. Polski robotnik jest (po- nie
doczekać. Aby przeżyć,
noć) dramatycznie nisko opła
trzeba więc wyzyskiwać. Docany. Ale dla Stoczni Gdań
brze, że nic naszych. Może
skiej to on jest za drogi i za
moralnie naganne, ale konieczbardzo wygodny (Ukrainiec z ne.
I opłacalne. Na dzi ś.
Białorusinem mogą spać na
łóżkach piętrowych i latać do
Piotr Dominiak

w

śmietanie

Latem na duński rynek trafiła kolejna duia partia pnenuconego pne:,; granicę bundy·
nu. Nadawcą była jedna z gdańskich firm. Nielegalnym przerzutem bunztynu pnez granicę
trudni się na Wybrzeiu niewielkie, ale dobrze zorganizowane grono osób. Tym razem prze•
syłka ważyła około 400 kg. Co miesiqc z Trójmiasta płyną na lachód 1,5 • 2 tony bundy·
nu. Wybrzeże jest w coraz większym stopniu traktowane lako kanał prowadzący na rynki
Danii, Niemiec, Francji I krajów arabskich,

W

szrcy nasi rozmowcy proszą o
dyskrecję . Jantarowy świat jest mały. Bursztyniarze wiele wiedzą o sobie, co
nie oznacza, że są wylewni.
Udało nam się jednak ustalić ,
że transfer kruszcu pr1.:ez granicę odbywa się drogą morską.
Bursztyn z Królewca, pakowany w workach przymocowanych do hoi. jest wyrzucany za
burtę kutrów i pływa kilka metrów pod powierzchnią wody.
Stamtąd podejmują go motorówkami i kutrami polscy handlarze.
Zdaniem jednego ze znanych gdańs:.ich jubilerów, rosnące znaczenie Trójmiasta jako kanału przerzutowego moż
na łączyć z licznymi włama
niami do zakładów hursztyniar~kich.
- Wiedzieli c2ego szukać.
Wysypano z bębnów kruszec,
zniszczono część precyzyjnych
urządzeń. Włamanie wyglądało

raczej na porachunki za nieuregulowanie zapłaty za surowiec,
niż na akcję zwykłych złodziei.
Bursztyn nie jest łatwym towarem do sprzedaży. Oddając go
do pasera traci się większą
część zarobku. Złodziej szukający pieniędzy znajdzie je na
stacjach benzynowych, u taksówkarzy ... Włamanie do zakładu z bursztynem nie jest raczej przypadkowe.
Policja gdańska nie ma na
temat tych włamań wicie do
powiedzenia. Nikt nic prowadzi odpowiedniej klasyfikacji:
w statystykach uwzględnia się
wyroby jubilerskie, nikt ich
jedn~k nie ~~icli na „z bursztynem 1„bez .

Płukanie nocą

11

Stogi, gdańska dzielnica utracone jantarowe eldorado -

I.

tarłu

przestały być już ośrodkiem

wydobycia. Teraz bursztyn
wydobywa się na przykład w
okolicach Krokowej . Właśnie

tam - twicrdl':'4 nasi informatorzy - została wypłukana, pod
osłoną wynajętej uzbrojonej
obstawy, ,,duńska przesyłka".
- Zarząd Gminy udzielil tylko jednej koncesji - mówi wójt
gminy Krokowa, Kazimierz
P\ocke. - Otrzymała je firma, o

koncesję wystąpiły też następ
ne. Decyzję musi jednak teraz
podjąć Ministerstwo Ochrony

Srodowiska i Zasobów Naturalnych.
Popularne są także tereny
Żuław, gdzie zdarzają się przypadki, że rolnicy sprzedają bursztyniarzom ziemię, bo jest to
bardziej opłacalne, niż uprawa.
- Bursztyn byt ostatnio wypl u ki wany nocą na terenie
dz ierżaw ioneg o mają tku Kos zwaly i w okolicach Przejazdowa - mówi Zbigniew Pachocki, pełnomocnik dyrektora
oddziału Agencji Własności
Rolnej Skarbu Paf1stwa. - Sprawą zajęła się policja z Pruszcza
Gdańskiego.
Jednak aż

90-95 proc. bursztynu, który się pojawia w
Trójmieśc ie , pochodzi z jedy11ej na świec ie odkrywkowej
kopalni bursztynu w okręgu
królewieckim .
·

Cicha wojna
z bursztyn iarzami trwa, z
różnym natężeniem, od 30 laL
W latach 70. z bursztynu żyło
bard.le dobrze wiele rodzin. Na
Stogach pracowała pompa przy
pompie. - Ganialiśmy się po lasach. Na akcje angażowano nawet dawne ZOMO. Teraz została garstka zapaleńców. - To
prawdziwa haró wa. Zimno,
mokro i do tego niebezpiecznie
- zapewnia a,pirant Zbigniew
Picpka z komisariatu Gdańsk
Stogi.
- Renesans miał miejsce
cztery - pięć lat temu. Niszczyliśmy kilometry głęboko pod
Licmią skrytych węży strażac
kich. Pewnego razu zwinęli
śmy jeden długi odcinek. Ob-

serwowaliśmy, co będzie dalej.
Patrzymy, a tu pompy dalej
ciągną wodę . Okazało się, że
bursztyniarze głębiej pod ziemią przeciągnęli dwa następne
węże .
Policja uważa, że zadała

bursztyniarzom tak wiele ciosów, że nielegalne wydobycie
na Stogach przestało być opła
calne.
- Sprzęt został parokrotnie
zniszczony. Kilka lat temu,
podczas jednego z nalotów,
sprawdziliśmy łupy. To była
garść drobnego bursztynu niskiej jakości_ Więcej kosztów
przysporzyło zniszczone podczas płukania licznych drzew .
Ostatnio zauważyliśmy ślady
po płukaniu na Górkach Zachodnich. Nitka węży prowadziła do miejskiego wodociągu
- mówi aspirant Piepka. - Problem polegał na tym, że jeśli
nawet złapano bursztyniarzy
na gorącym uczynku, to puszczano ich wol no. Skazać
można było tylko za niszczenie
środowiska naturalnego. Maksymalne grzywny wynosiły ...
500 tys. starych złotych, a
przechwycony sprzęt trafiał do
biura rzeczy znalezionych.
Oficjalnie na Stogach pozostały trzy zakłady bursztyniarskie. Koncesję Ministerstwa
Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych na wydobywanie próbek bursztynu ma ...
jedna osoba, ale żadnych prac
jeszcze nie podjęto.

· Przestało się opłacać
- mówi jeden z bursztyniarzy. - Sprzęt do wydobycia kosztuje więcej, niż zyski z wykopanego bursztynu. Poza tym
koncesje są przyznawane na te
tereny, gdzie bursztynu już nie
ma. Burszty n jest w nadmorskim lesie, ale z kolei na wydobywan ie tam nie uzyskamy
koncesji.
' ·
' '
Naturalnym wyjśdem z tej
sytuacji było zainteresowanie

handlem bursztynem s prowadzanym z Rosyjskie go Jantaru,
oddalonej o około 100 kilometrów od Trójmiasta , po rosyjskiej stronie, największej kopalni odkrywkowej bursztynu
na świ ec ie .
Z półwyspu sambijskiego
pochodzi około 90 proc. znajdującego się na trójmiejskim
rynku towaru. Bursztyn zalega
we warstwach tzw. niebieskiej
z iemi. Na Wybrzeże gdańskie
trafia co miesiąc około 1 - 1.5
tony bursztynu , zwykle już
poddanego pierwszemu szlifowaniu. Cena takiego półpro 
duktu zależy od jakości towaru, jego pochodzenia i ilości
pośredniczących w transakcjach ogniw, i waha się od 30
do 800 dolarów za kilogram.
Gdy w 1990 roku zespół d0radców Komitetu Ekonom icznego Rady Min istrów przygotowywał materiał y na. temat
Królewca, wydobycie bursztynu szacowano na 400 ton rocznic. Teraz wydobywa się go
około 800 ton. Gdy w ub. roku
władze obwodu królewieckiego przedstawiły listę projektów
inwestycyjnych , początkowe
nakłady na „zw iększen ie wydobycia bursztynu w Rosyjskim Jantarze S.A. ustalono na
23 mln USD. Rosjanie szukali
te ż chętnych do wył ożenia 3
mln USD na produkcję kwasu
burszty nowego i preparatów
medycznych z odpadów bursztynu.
Aż 95 proc. wykonywanych
w Polsce wyrobów bursztyniarskich trafia obecnie na rynki zachodnie, głównie do Niemiec, Francji i państw arabskich. Osiągane ceny pod legają
bardzo znaczny m zmianom.
Wysokiej jakości sznur bursztynu kosztuje na rynku niemieckim około 2500 marek,
jednak od kilku lat ceny są
dyktowane pod wpływem
podaży taniego bu rsztynu z
okręgu królewieckiego.
- Dla wielu właścicieli pięk
nych sklepów z burs1.:tynem w
gdańskim Główn ym M ieśc i e

sprzedaż detaliczna to ty l ko
doda tkowa działalność. Poza
sezonem dokładają do interesu.
Utr.zymują się przede wszystkim z obrotu i oprawy burszty-

Grasował we Wr1es1c1u. ,,Kolelów" 1mus1al do wynos1eniĆI

co naimniei tysiąca złotych.
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co z tego wynika)

364 dniach (licząc od
momentu wybrania
lawy
po 265 dobach trwalej izolacji
jurorów (z których każdy dziennie inkasowa! zaledwie 5 dolarów), po 473 dniach (licząc od
momentu aresztowania oskarżonego), po 133 dniach zeznań
świadków, po 4 dniach , w czasie
których mowy końcowe wygła
szali prokuratcrzy i obrońcy ,
wreszcie - po wydaniu 9 milionów dolarów, w Los Angeles zakmkzyl się proces stulecia. O. J.
Simpson - bożyszcze czarnoskórej, a właściwie całej kolorowej
Ameryki, oskarżony o zabójstwo
swej żony Nicole i jej gacha, Rona Goldmana. uznany został za
niewinnego. CNN pokazywała
ten moment. Właściwie - te momenty. Sędzia Lance lto, zdając
sobie sprawę, że oto kończy się
jego życiowe pięć minut (trwają
ce w rzeczywistości aż 9 miesię
cy), w czasie ktorych telewizja
dzień w dzień caleJ Ameryce, a
przez to całemu światu, pokazywała jego twarz, otwieranie koperty z werdyktem celebrował w
nieskończoność . PrLez te minuty, które dla oskarżonego i jego
głównego adwokata, Johnnic
Cochrama, musiały trwać cale
wieki, kamera skierowana była
na O. J. Simpsona. Był to chyba
najdłuższy i najważniejszy mecz
jego życia! Czerń jego twarzy
dosłownie zzieleniała, a jego
oczy mówiły wszystko oprócz
tego jednego: ie ich właściciel
jest spokojny. Potem, po pow stan i u, padają magiczne słowo:
,,not guilty!". I co za momentalna zmiana! Co za ulga! Jaki
uśmiech! Jaka ulga na twarzy
Cochrama, którego wielomilionowa gaża w tej jednej sekundzie uległa co najmniej podwojeniu! Decyzja sądu w Los Angeles wcale mnie nie zaskoczyła,
mimo że jeden z głównych rze-

przysięgłych),

r

czoznawców w tym procesie, dr
Henry Lee (z którym wywiad
niecałe dwa miesiące temu publikowały „Rejsy"), swego czasu
przekonywał mnie, że jest prawic pewne, iż O. J. zostanie
uznany za winnego. W rzeczywistości bowiem adwokacki duet
Simpsona, Cochram-Sapiro, bezbłędnie wyczul klimat, jaki w tej
chwili panuje w Ameryce i wyzyskali go z korzyścią dla swego
słynnego klienta. Nie tyle udowodnili, iż Simpson jest niewinny i że nie zabił, ile wykazali, iż
szef policji w L.A. - Mark Fuhrmann, który prowadzi! dochodzenie przeciwko Simpsonowi,
jest zaciekłym rasistą i na okre-
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NA SWIAT .
PODHDAICIĄ

ROMANA WARSZEWSKIEGO
ś\cnie

Murzyna używa niecenzuralnego s,t,owa „nigger'', czyli
,,czarnuch .
Cochram i Sapira wiedzieli,
że w dzisiejszej Ameryce oskarżenie o rasizm jest czymś dużo
gorszym niż oskarżenie d zabójstwo . Potwierdzenie tego przez
lawę przysięgłych było już tylko
formalnością.

Werdykt w sprawie Simpsona
jest dowodem wszechpotęgi .,politycznej poprawności'' (political
correctness). która od jakiegoś
czasu za Atlantykiem robi zawrotną karierę. Zgodnie z kanonami p.c. kobiety są zawsze ofiarami mężczyzn; kolorowi są z.a.
wsze prześladowani, a homoseksualiści zawsze są ofiarami
dyskryminacji. Z tego pierwszego założenia jak amen w pacie-

rzu wynika, że dobre (z definicji) są kobiety (chyba że
nadmiernie ulegają męskiej supremacji); kolorowi (chyba że
wyrzekają się własnej kulturowej tożsamości); tudzież wszyscy seksualni dewianci (chyba że
rezygnują z ostentacyjnego obnoszenia się z własnym alternatywnym stylem życia). W sferze
językowej kulminuje to tym. ie
na psa, luh kota trzymanego w
domu, nie wolno powiedzie ć
,,pel" (co - ja dotąd - przewidywał tradycyjny angielski), lecz
należy określić go politycznie
poprawnym tenninem „unhuman
companion··, czyli (dosłownie):
,,nie-ludzki towarzysz" .
Inaczej bowiem pies (kot)
mógłby się obrazić - mógłb) poczuć się uciskany... ·
Mój bardzo ambitny znaJomy
z UniYersity of New York (nazwę uczelni przezornie zmieniam) kwintesencję p.c. slreścil
w następujący sposób:
- Jeśli chcesz dliś zrobić bły
skotliwą karierę na amerykań
skim uniwersytecie, to powinieneś być, jeśli nie kolorowy, to
przynajmniej nie-Biały. Jeśli
żadnego z tych wariantów nie
możesz zastosować. dobrze gdy
jesteś przynajmnicj homoseksualistą. Jeśli i z tym masz kłopot},
to właściwie jesteś stracony. Powinieneś szukać innej pracy.
Chyba ... że dobrze potrafisz udawać.

- A ty? Jesteś, czy ... udajcsz'l
- zapytałem zdumiony.
- Udaję. Nie mam wyjścia .
Tylko nie mów o tym nikomu!
Czy w tej sytuacji prokurator
w sprawie czarnoskórego Simpsona. któremu zarwcano 1.:abicie dwóch Białych, mógł miec
jakiekolwiek szanse?
Myślę, że miał. Ale wynikało
to tylko z tego. że Simps0n - na
własne nieszczęście - nie był kobietą'

bursztyn oprawiony
w srebro.
Do Danii. a zwłaszcz,, do
Niemiec płynie co miesiąc kilkadz i es i ąt kilogramów tak
przygotowanych wyrobów jubilerskich. Znakomity facho wiec, z wieloletnim stażem,
jest w stanie oprawić w srebro
najwyżej 2 kilogramy na mies iąc . Wyrób kosztuje wówczas
ok. 1000 marek niemieckich za
kilogram . Kruszec kosztuje
jednak ok. 450 zł i za oprawę
leż trzeba zapłacić. Najlepiej
zatem zarabia nic wykonawca,
tylko pośrednik .
Niedawno do konkurencji
na zachodnich rynkach gotowych wyrobów przystąpil i Koreańczycy, Chińczycy i Japoń
czycy . To od nich pochodziła
oferta usystematyzow ania
gdańskiego rynku bursztynu i
zorganizowania. w oparciu o
dalekowschodni kapitał i doświadczen i a, bursztyniarskiej
gie łdy. Wydaje się jednak, że
nikt nie był sprawą zainterewwany. Pomysł n ie został podchwycony i upadł.
- Najlepszym przykładem
jest Francja, której duża część
narodowego dochodu powstaje
w t zw. obszarze śm i etany mówi Jerzy Pasiński, prezes
zarządu Międzynarodowych

Targów Gdańskich . - Powstają
produkty, ktDre na zdrowy rozum do niczego nie są potrzebne: drogie perfumy, drogie kremy, modne ubrania i drogie auta.
U podstaw decyzji o ich zakupie jest bardzo dużo snobizn1u. Postanowiliśmy sn0bizm
ten wykorzystać i udało nam
się zorganizować w Gdańsku
jedyne w Europie targ i bursztynu_ W ten sposób uszczkniemy niewielki kawałek francu.\kiego tortu.
v
·

Jan Kreft

domów przedmiotów wartości
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Rys. Smrka

CNN: O. J. Simpson wraca do domu

I

nu sprowadzanego z Rosji mówi jeden z dostawców bursztynu.
To co najcenniejsze, co cieszy się największym powodzeniem i jest gdańską specjalnością, to

To był pechowy dzień w iyciu 13·1etniego Barłka. Wychodząc ze sklepu natknął się na
Krzyńskiego. Ten dla zabawy zabrał mu czapkę baseballowq. Zaproponował, ie odda, ale
za dwa złote. Barłek pieniędzy nie miał więc przez godzinę wykonywał polecenia Krzyń·
skiego • biegał po jego kolegów i ndłuinikówn, ale gdy iaden nie miał ochoty spotkać się
z Krzyńskim, ten postanowił zabawić się kosztem Bartka. Kazał mu biegać środkiem rvchli·
wej wneszczańskiej ulicy i wykonywać ćwiczenia gimnastyczne. Gdy lawirujący między po·
jazdami 13·1atek uciekł na chodnik został pobity łańcuchem- Potem całował buty opraw·

cy...

Tadek Krzy11ski to wyro 15-latek z Wrz-:~zcza.
Twarz rozrabiaki. ale z gatunku tych niegrożnych; ukradnie
jabłka 7. sadu. spróbuje włamać
się do piwnicy, ale z niej nic
nic ukradnie. Lecz gdy Tadziu
otworzy dziecinną jeszc,:e buzię, rozmówca nieco psuje sobie o nim opinię. Przerywniki
rodem spod budki z piwem .
przekre ślają wizerunek pozornie niegroźnego nastolatka.
- Gdy wyczynom Tadzia
przyjrzeliśmy się bliżej. zamurowało nas - twierdzi sie rżant
Robert Sarpalius. który o wrzeszczańskich nieletnich wie prawic wszystko. - Z dnia na
dzie1i teczka z jego wyczynami
pęczniała , a przed moim pokojem ros ła kolejka chętnych do
składania zeznań. Gdy zebrało
si<; ie 40 przestępstw: posadziłem przed sobą Tadzia i pól
żartem , pól serio ~pytałem: to
co, jeszcze tylko gwattL1 nie
śnięty

miałeś.
Odpowied ź
rozbrajająca:

"'°'y ..

-

15- latka była
zbioro-

Miałem.

Dzień za dniem

Tadek do szkoły, c iągle jeszcze podstawowej, chodził
stosunkowo chętnie. Nie unikał
jednak wagarów, co to to nie .
Jednak, aby wagary można było spędzić w miarę wesoło. zawsze przydało się troszeczkę
,,kaski". Pieniądze organizował na zasadzie niezupełnie
dobrowolnej zrzutki: - Dawaj
złotówkę . Jeśli nie dasl to zabiorę wszystko. co znajdę ...
Dziecinki potulnie oddawały
pieniqdze, a także - pomne
ostrzeżeń starszego .. kolegi" potulnie zapominały o sprawie.
No. moi.e niewpelnic , bo je-

dcn z chłopaków. Kamil. dal
Tadziowi tylko złotówkę. Gdy
złodziej zorientował się, że tak
drobną k wolą został obdarowany, z miejsca potężnym sierpowym. powalił l l-latka na
podłogę. Bicie Kamila przez
kilka tygodni, stało się normą.
Oczywiście nie dla ofiary, ale
dla oprawcy ...
· Sposób na życie Tadzia był
więc prosty: j ak najwięcej
drobnych kradzieży - o zabranej bułce i kilku groszach
szybko się zapominało i życic
płynęło bl:z slresów. Nic trzeba też było włamywać się do
sklepów, obrahiać samochodów. włazić przez okna do
mieszkań - z czego żył wcześniej przez pól roku, okradając
mieszkania na Zaspie. A że
ws1.:yscy hez sprzeciwu milczeli . ..
TaJziu dawał zresztą często
przykłady jak postąpi z tymi.
co nie trzymają języka za zęba
mi. Jeden z okradanych malców poskarży! się rodzicom na
Tadzia. ci zaalarmowali szkolę.
Tadziu wiedział. że w szkole
malcgo ruszyć nic może. Ale
mieszkali w tym samym rejonie. Nijak się jednak zemścić
nie mógł, bo chłopak siedział
w domu i wychodzić na
podwórko nie chciał. Przyszedł
jednak czas tad ziowcj sprawiedliwośc i. Któregoś dnia niepokorny Maciek musiał wyjść do
sklepu. Gdy szedł ul. Grunwaldzką, dostrzegł go jadący w
tramwaju Tadziu. W jasny
dzie1i. na oczach setek lud z i,
Maciuś dostał solidne manto.
Nikt nie interweniował. bo
przecież taki wnerwiony 15-latek może z masakrować tłum
mężczyzn w kwiecie wieku .. .
Po robocie. Tadek poczekał na

następny

tramwaj i

pojechał

dalej.
Szkoła miała jeszcze jedną,
zdaniem rozrabiaki, zaletę :
można było do woli wyzywać.
Wszystkich, ja k leci . Jednak
najczęściej, ofiarą słowotoku

rozbestwionego zwyrodnialca
padała o kilka lat młodsza
dziewczynka. Najc ięższym jej
życiowym grzechem był fakt,
że jedno z rodziców pochodziło z Ameryki Południowej. Tadzik wyzywał ją tak cz4<sto i
głośno. że jako pier;wszy od lat ,
podpadł pod artykuł 274 kodeksu karnego.

Wielkie sprawy
' Kradzieże groszy i złotówek
szybko się Tadeuszkowi znudziły. A że wśród dzieciaków
w szkole miał ustaloną markę,
wsz_ystko układało się znakom1c1e.
- Powiedz, Krzysiu, co masz
ciekawego w domku? - takie,
infantylnie zadane pytanie
dzieciaki ze szkoły słyszały coraz częściej. Pierwszy ziarna!
się właśnie Krzysiu. Kilka razu
ponaglany przez Tadeusza, ze
łzami w oczach wyniósł z doku
grę komputerową . Tadzik bawił się nią przez miesiąc, ale
później znudziła mu się ... Jak
się łatwo domyślić, nie trafiła
do prawowitego właściciela,
ale zyskiem z jej sprzedaży na
rynku podzielili się Tadziu i
zaprzyjaźniony z nim paser.
Powoli z wrzeszczańskich mieszkań znikały inne rzeczy. Ile
ich byto, nikt nie nie wie dokładn i e. Według rachunków
pokrzywdzonych , zebrało się
tego grubo ponad IO mil ionów ... Wynoszenie rzeczy z
domów nie przynosiło jednak
oczekiwanych efektów. Poza

tym szlo opornie. Kilka razy
del ikwenci dostal i po nogach
(a bywało, że i po twarzy) drucikiem, czyli długim łańcu
szki em, który złożony na
czworo zmienia! się w groźną
broń. Groźn ą, bo wymierzoną
w dzieciaki.
Pod drucik owym p rz ymusem „koledzy•· Tadzia okradali
ogrody działkowe. Jeżeli przynieśli dobre „fanty", dostawali
ła ń cusz k iem raz, jeżeli zie,
wracali, albo odbywało się solidne lanie.

Moralność 1S·latka
Tadek lubi ł d ziewczyny, a
szczególnie jedną. Na jego
podwórko przychodziła niedorozwinięta um ysłowo dziewczyna. Starsza , 19-letnia, z reguły nie protestow ała, gdy grupa młodszych od niej dzieciaków wciągała ją do pobliskiej
szopy. Tadek lubił i dziewczynę, i szopę. W ko1\cu rodz ina
dziewczyny, do pewnego momentu n ieśw iadoma co się
dzieje z córką, zawiadomiła
policję. Grupa zwyrodnialców
powędrowała do izby dziecka.
Później zostali skazani na poprawczak, ale bez Tadka. Nikt
dokładnie n ic pamiętał, czy
uczestniczył on, jak to określa
li, w „zabawach" w szopie, czy
też nie .

Pompki na skrzyżowaniu
Któregoś razu w sklepie Tadek spotkał trzech znanych mu
z widzenia małolatów. Jednemu z nich, Ba rtkow i zabrał
czapeczkę. Cena wyk upu - 2
zł. Bartek nie miał pi eniędzy
więc robił za gońca. Biegał po
całej dzielnic y i zapraszał dzieci do wyjścia na podwórko.
Zaprasza! tylko tych, którzy
zgodzili się coś Tadz iowi wynieść i zwlekali z wywiąza
niem się z obowiązku. Jako, że
żaden z nich nie kwapił si<; do
wyjścia, wiedzieli,, kto, czeka
na nich na dole_ Tak więc misja go1\ca sko,iczyla się całko
witym fiaskiem. o zwrocie czapeczki mowy być nie mogło.
Utrata czapeczki nie mogla być

jedyną karą. j aką Bartek mia ł
ponieść za nieudolne wzywa-

nie swoich k0legów na
podwórko. Tak więc wpad ł na
pomys ł godny umysłu kretyna.
Nakazał p rzestraszonemu 12latkowi biegać po jezdni ul.
Klonowicza. Jako że popołu 
dniowy szczyt komunikacyjny
nieco już zmal ał, była dopiero
godz . 18. zdaniem Tadzia nic
się złego n ie działo, gdy sprinter wybiega! na skrzyżowanie z
u l. Kościuszki. Gd y bieganie
znudziło się oprawcy kaz;I robić pompki, przysiady, kłaść
s i ę n:i. ziem i . Czara goryczy
przelała się, Bartek zszedł na
chodnik. Zosta ł ciężko pobity,
zmuszony do całowan i a butów
Tadeuszka. po czym 15-lt:tni
bandyt:i. oddalił się do swojego
domu , oczywiście z czapeczką
Bartka.

Koniec pewnej epoki
Wyczyn z c7. apenką oraz
rosnąca liczba wymuszeń i rozbojów, nie umknęła uwadze
policjantów z Wrzeszcza. Rozpoznanie operacyjne (to szumna nazwa pociągnięcia małola
tów za język) przyn i osło pohJdany efekt. W krótk im uasie
udało si, zchrać dowody popełnienia przez nieletniego Tadeusza K . 39 czynów przesti;pn yc h. Sa m nieletni był zdziwiony i nawet się na policji
rozpłakał. tłumacząc się, że o
niczym nie wie. nic nikomu n ic
robił. Jedynie czasem pożyczał
pien i ądze . Co go c1.cka. jeszcze nie wiadomo. Od poprawczaka pewnie się nie wywin ie. Chociaż?
Tadziowi przypisano m.in .
dziewięć rozbojów, plus cztery
nas t ępne z użyc iem niebezpiecznego narzędzia, dziesięć
wymuszeń, lżenie osoby ze
wzgli;du na 1ej p 1l) ,:::!:::?""(ć
narodowościową. trzy kradz ieże z włamaniem i kilknnaście
innych czynów.

Artur Kiełbasiński
Nazwisko i imię młodego
wrzcs7cza,i.<ikiego „rozmhiaJ..i"
zostały z m ieniane.
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w Europie jedynie wielkiemu wiekowi literatury niemieckiej i rosyjskiej ... ". Koniec cytatu. Dodam, że podobnych wartości
nid niesie dziś telewizja Walendziaka, taka nijaka.
W ludzkim morzu inteligencka rybeńka bez trudu
rozpoznawała inną i dziś nagminne podszywanie się przy
pomocy kupionych d}plomów
było ongiś niemożliwe. Pasowaniem na inteligenta była
matura, traktowana o niebo
poważniej , a jej uzyskanie
„ na lewo" nie wchod;:,ilo w

pierwszeństwa
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,.Na jednym z rysunków pr:edstawiam siebie spr:ed pięćd:iesięciu lat i siebie teraź_niejs:ego. Taki podwójny a11toportret. Twar: tamtego. z obo:11. jest jednak maską. Twar:
prawd:iwa to ta tera;,niejs:a. \V obo;ie życie by/o udaniem, skryciem Jię :a c::ymś. Na obrazie odsłaniam się" -Marian Kolod:iej, więzień Ofa·ięcimia nr 432 Fot. Tomasz Degórski
rodzaj twórczości jest - często mimowolnym - odsłania
niem się. Wystawianiem swego wnętrza na widok publiczny, z
wszystkimi aktu tego konsekwencjami. Również - bolesnymi
dla samego twórcy. To właśnie można powie<lzicć. przeszedłszy labirynt wystawy-wydarzenia „Klisze pamięci" Mariana Kołodzieja w Muzeutn Narodowym w Gdańsku.
W ostatnim czasie ukazał się album do wystawy; próba przełożenia
ogromu dzieła - w wymiarze fizycznym i duchowym - na język sztuki
edytorskiej. Powiedzmy bez rn·lekania: próba wybitnie udana. Dzieło
skromnej oficyny SŁOWO/OBRAZ godne swego przedmiotu.
Oświęcimski poliptyk Kołodzieja jest wielorakim wyzwaniem. Rzuconym, po pierwsze, sobie, swojej pamięci i koszmarnemu doświadcze
niu. Rzuconym złu, demonom przyczajonym w człowieku i poza nim.
Jest wyzwaniem dla widza. Jest wreszcie - dla edytora. Bo dziclo Koło
dzieja bardzo łatwo jest ,.stargać'', a piekielnie trudno „uwydatnić".
Album nie jest - chyba w założeniu - przewodnikiem po wystawie.
natrętnie tłumaczącym „co widzimy na obrazie". choć byłoby tu wiele
do ob~aśniania; przede wszystkim symbolika i odsyłacze do tradycji.
Album nade wszystko przybliża dzieło KołodLieja. mniej - dokumentuje. Do zdokumentowania wystarczyłoby sfotografowanie. część po czę
ści, poliptyku. Ale przecież - wbrew tytułowi - nie składa się on z
,,klisz''. nie jest zwykłą fotografią; jest dalekim przetworzeniem i uogólnieniem obozowego detalu, wpisaniem go w historię ludzkości, w
symbolikę kulturową. Posiada przynależną dziełu sztuki kompozycję, a
nav.et - pisze Kazimierz Nowosielski - swoistą reżyserię. ,.Kołodziej.
idąc za głosem wspomnienia i przywołując rozmaite świadectwa - daje
również znać, iż jest nie tylko świadkiem, lecz i reżyserem czy scenografem odsłanianego świata...
Także i sam album po~iada - odpowiadającą intencji autora - wewnętrzną reżyserię. Ma kształt tryptyku, a każda jego część komponowana
jest inaczej. Lewe 8krzydlo. zawierające zapis wynurzeń obozowych
Mariana Koiodzicja. kontrapunktowane jest agresywnym przybliżc- ,

K

ażdy

niem i powiększeniem fragmentów jego malowidła. aż do bezkształtu.
Partia środkowa tryptyku to prez.entacja cykli, czy „tematów" poliptyku
Kołodzieja. Operuje się tu panoramą i detalem wziętym pod powiększa
jące szkło. Kolorem i kontrastem czarno-białym. Wreszcie w skrLydle
prawym. tam gdzie esej Nowosielskiego, dominuje wyciszenie frazy i
kreski. Uspokojenie. Aby dzieło mogło być „uwewnętrznione i przyję
te". Doprawdy; znakomicie prLemyśl::me i wykonane dzieło sztuki edytorskiej.
A wi,:c słowo o edytorze. Oficyna SŁOWO/OBRAZ to właściwie
dwaj ludzie: JanusL Górski, grafik. i Stanisław Rosiek, krytyk i wydawca. Łączy ich zamiłowanie do wytwornej książki. W dobrym guście, w
dobrym smaku. A ponieważ coraz trudniej o takową. :włożyli oficynę,
która przeciwstawia się powszechnemu ,.amerykańskiemu" bezguściu
na rynku księgarskim.
Założenie ambitne i - zdawałoby się - beznadziejne w naszym merkantylnym czasie. A jednak! Już pierwsze ich edycje - Marii Janion esej
,.Kuźnia natury" i .,Nadanie Marii Janion tytułu doktora honoris causa
Uniwersytetu Gdańskiego'' - zostały dostrzeżone i nagrodzone w ogólnopolskim konkursie „Najpiękniejsze książki roku" 1994 Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Niniejszy album pojedzie na między
narodowe targi książki do Frankfurtu. Trzymamy kciuki - żeby nie wrócił z niczym. Dodajmy. że album posiada też pełną wersję niemieckoję
zyczną, a także angielską wkładkę tekstową. zaś obwoluta - po rozłoże
niu - pełni rolę plakatu.

Tadeusz Skutnik

Marian Kołodziej: .,Klisze pamięci ... Gdańsk 1995, Wydawnidwo
SŁOWO/OBRAZ na zlecenie Muzeum Narodowego w Gdańsku. Projekt graficzny Janusz Górski.
Wystawę

,.KlisLe pamięci. Labirynty Mariana

Kołodzieja'' można

jeszcze ogfqdać w Ko.~ciefe św. Trójcy w Gdmisku, u oo. franciszkanów.

Z różnych przyczyn pod zaborami ukształtowała się na
ziemiach polskich warstwa
społeczna, zwana inteligencją. Fundamentalne prace
Chałasińskiego znam tylko
pobie;:,nie, lecz definicja encyklopedyczna powiada o
warstwie pracowników umysłowych, którzy zależnie od
wykształcenia, w domyśle wyższego, kwalifikacji intelektualnych i umiejętności służą
społeczeństwu w dziedzinie
nauki, kultury, ideologii czy
organizacji.
Termin „ inteligencja" w tym
znaczeniu znany byt głównie
w Polsce i pr:edrewoluc)jnej
Rosji. W odniesieniu do tych
krajów powstało angielskie
„intel/igentsia" (patrz „The
Great English-Polish Dictionarv" z 1964 roku, s. 434 J.Ch.) - i nie odnosi się to sło
wo do własnych anglosaksoń
skich społeczeństw. Również
w Niemczech wyra: ,,lntelligenz" nie występuje w omawianvm kontekście, a oznacza
wyłącznie umysłowy potencjał jednostki. Jak wiadomo inteligencja polska wywiodła
się z podupadłej szlachty, nie
będąc jednak zamkniętą kastą
jak bramini w Indiach. Byto
przeciwnie. Odnawiała się
poprzez dopływ najzdolniejszych chłopskich synów, rzadziej synów i córek robotniczych. Wzruszająco o takiej
drodze życiowej pod górkę
napisał w autobiografii „Z
Kamborni w świat" uhonorowany za życia prof. Stanisław
Pigo,i. Oczywiście pochodzenie z familii inteligenckiej

ułatwiało start i tkwiła w tym
niesprawiedliwość, ale byto

to korzystne dla mnożenia się
warstwy nadającej ton i przywódczej.
Cudowną bronią inteligencji była kultura. Inteligencja
jako mniejszość obdarowała

wych. Idzie mi o los warstwy
w latach 1944 - 1956 i później. Iluż dobrowolnie-przymusowo się wtedy skundliło,
zamiast dać odpór - za talony, stypendia twórcze, paszporty do demoludów i KK
itp. tłuste kąski! Być może
nielicznych pociągał szczerze
leninizm, składający się w
pseudologic::.ną całość, lecz u
większości był to opottunizm.
W efekcie namnożyło się dziel
pięknych, gdy o formę idzie,
ale fałszywych, a to, co ogła
szano za diament, było tylko
szklaną kulką.

Podzwonne
da inte igencji
większość
nieświadomą
wspaniałą literaturą romantyczną, obrazami, kompozy-

cjami i

rzeźbami.

Bez czego,

śmiem twierdzić, nie byłoby
zrywów niepodległościowych,
a na przełomie wieków XIX i
XX Polacy staliby się Wiel-

korusami, Prusakami i Austriakami. To literatura zrodziła poczucie narodowej toż
samości, co zaowocowało w
czas wojny tysiącami chłop
skich „Kmiciców" czy „Kordianów ", żołnierzy podziemia. ,,Polska nie liczyła się
być może na politycznej arenie świata - schlebia nam Anglik Norman Davies - ale pod
względem literatury pozostała wielką silą, ustępując
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grę .

A matura

oznaczała

bez-

błędne wystawianie się oraz
znajomość języków, w tym ła
ciny. Tymczasem dziś oszust

np. matrymonialny, nabywszy
na bazarze stosowny dokument, nie boi się kompromitacji, skoro nawet doktorzy habilitowani sadzą byki w każ
dym zdaniu, nie znając - poza
słabym polskim - żadnego ję
zyka. Także nie ma wśród
młodzi ludzi oczytanych, ale
to inna historia, podobnie jak
siorbanie zupy i siadanie do
stołu z brudnymi łapami.
Ominę wątek odgławiania

nas z inteligencji, podjętego
przez obu okupantów. Sowieci rozciągnęli nawet to poję
cie na gajowych i posterunko-

Tradycyjna inteligencja
reprodukcji nie z
braku plemników. Nie ma od
lat obiektywnej możliwości
wychowania dzieci na inteligentów. W nijakich szkotach
zmielono i nadal się miele na
szarą masę rogate lecz utalentowane jednostki, a sprasowany produkt już nie poj- ,
mie co to tradycja, co znaczy
„lepiej być, niż mie,.'", ani nie
ceni spędzania czasu z książ
ką, czy w teatrze. Przeminęły
z wiatrem towarzyskie konwencje, tak mi le i łagodne,
pozostał w zamian pusty gest.
Ech, chyba pora umierać ...

zaprzestała

Jan Chrzan

Stop, dośc o Rybnickich Dniach Lite- czy Krems. W dodatku bez idiotycznych
ratury, żeby Czytelnik nie pomyślał: ,,ot, . . bazgrol sprayowych na białych ścia- ·
·
.· ·
przekupili Wieczerską hojną gościnno- .·. nach!c,
iJestem sceptykiem, więc nie poprzescią, to im terat podmaśla". Dalej już o ·
stałam na śródmieściu. Kiedy cóż, na
.
samym Rybniku.
/Nim tam dotarłam; spędziłam sobotę ••, peryferiach ta sama troskliwooć! A na
w Katowicach. Były to godziny przy- '. dodatek wszystko tonie w kwiatach gnębienia. Stolica Górnego Śląska je$t "· rybniczanie są chyha maniakami (szlabru<lna: smutna, byle jaka. Cokolwiek chctnymi!) zieleni, tyle tam tego i to
jest tam na miarę. wielkiego miasta: po-!) rozmaitego. Pasażem z Rynku do teatru
chodzi jeszc.:e z czasów wojewody Zięt- : idzie się wśród istnych kwiatowych ko-,
·
.. ka (nic dziwnego, że na jego grobie są bierców i kaskad.
Ą teraz szczyt wszystkiego: bibliotezawsze twieże kwiaty; ubogie, takie 'z,;
dzialki, ale przez to tym bard1.iej zna- \ ka n:iiejsl-.a, N9wa! Zbudowana już po
czące). ,.Śląsk jak jeden mąż zagłosuje ~przełomie.Z rozmachem, prawdziwy
na Kwaśniewskiego· myślałam, patrząc kombinat kulturalny, z salami wystawo·
na szarzyznę dok_?ła . - Rządy i prezy- · wymi, do nauki ję.zyków, kilkoma czy:

Pan prezydent, ;'.irytowany namolnymi pytaniami o swoje dokonania w cią
gu pięcioletniej kadencji, odl:Jil ostatnio
piłeczkę i sam pyta: a co wyście zrobili
dla Polski? Pytanie to jest w gruncie rze·
czy obraźliwe, bo sugeruje, że nic, że
tylko żeśmy czekali, aż mąż opatrznościowy zrobi wszystko za nas, a to nieprawda.
Sprawozdanie z osobisty,,b ,.pracy i.
dni" (by posłużyć się tytułem poematu·
Hezjoda) złożę później i na innym miej.scu. Tu natomiast chciałabym opisać, co
dla Polski zrobito miasto z najbezwzglę
dniej wyzyskiwanego regionu kraju,
mianowicie Rybnik na Śląsku;
Do Rybnika: zaproszono mnie wraz z. ..
kilkorgiem innych gdańskich pisarzy na
Dni Literatury. Już to samo, że owe Dni,
26. 1, kolei, przetrwały wszelkie zawirowania i kryzysy, stanowi pokaźną pozycję w ankiecie „co zrobiliście?", bo .
gdzie indziej takie imprezy albo padły
zupełnie. albo wegetują w formie szcząt- dent solidamosciowi zbyt okrutnie zby- . telniami, skomputeryzowany; projekta:·
' wany nie na dziś, ale z myślą o XXI
kowej. W Rybniku zaś nic tylko, że się wali ten region pustymi obietnicami".
Po Rybniku nie spodzi~walam się m- · · wiek.u.
trzymają, ale zorganizowane były L
O Rybniku można by jeszcze d]ug-0,
wielkim rozmachem, nic ograniczały się czego lepszego. Znałam to miasto podo spotkań autorskich, przeciwnie, spo- ;biernie, z przejazdów do rodziny w po " ale kartka się kończy ..Więc tylko pod· h prezydento· 1c
·
· d am rybniczanom,
tkania to tylko jedno danie w bogatym :blt'z·u _ ni'e robt'ło krzepi'ącego wraz'cn'ia. pawia
·
po ,.,z pier:w- W l· Jó ze f 0~1· M·. a k OSZOW1· I· w1ceprezyobok wystaw, ,Tymczasem, gdy wysz1am
menu tego święta kultury,
·
'"
i
·
'
I h k
k kr
spe ·ta .1 teatra nyc · oncertow,recit I szy na Rynek w niedzielny ranek, aż dentowi (od kultury!) Jerzemu Kogutomnie zdzieliło. ,,Gdzie ja jestem? 0 pyta.
.
poetyck1ch.
Pod względem o~ga?1zac~'J.nym ~alo s.\łam się. - W Szwecji? W Austrii?" Mia- wi, że gdyby im właśnie Wałęsa zadał
tam :vszyst.ko t~k. ze! szwąicarskt ze- \Sto bowiem odpucowane, czyściutkie, . cytowane na początku pytanie: '.'.co zrngllfn;1strz me. m,al~y &ię do czego przy- gorliwie eksponujące wszystko, co w biliście dla Polski?'':, mogą z czystym
czepić. SzwaJSa~skie%o z~garm1strza go- .nim ładne, a co w innych mias.tach jakź.e sumieniem odpowiedzieć
,,Wykorzystaliśmy energię ntieszkans1:odarze przesc1g~~h zas Vf 1mp?n~era- .. ·często ginie w brudzie i zaniedbaniu.
b1hach; spra~nosc1 org~1:1zacy;neJ to- • Architektonicznie bowiem Rybnik jest ców; !!Wobodę inicjatywy; tradycję miej- ,
warzyszyła uJmuJąca, az zenuJąca pra- , raczej przeciętny, gdzież mu do takiego scową, by wzbogacić krajobraz ojczysty "
wie troska i życzliwość. Aż żenująca, no t . np .. Zamościa czy Lidzbarka, gdzie co o piękne i kulturalne miasto".
Jeśli ktoś powie, ze to mało, to probo w końcu człowiek pytał sam siebie: spojrzysz, to zabytek. AJe ta pieczolowiczym ja, ostatecznie tylko jeden z półto- tość, z jaką uwydatnia się każdy gzyms, szę, wolna droga: niech zrobi więcej„
ra ty11iąca pisarzy. zasługuję na tyle ser- ' kolumienkę, attykę, czyni z niego coś
Janina Wieczerska ·'
równie pięknego, jak jakieś Osc;ursham ,
·
ca i szacunku?

ar

Jeszcze na dobre nie przeczkawka po Panacioskowej propozycji przedłużenia
Wałęsie kadencji o dwa lata,
a t!I nowe instrukcje płyną z
Moskwy. Tym razem w sprawie polityki polskiej wobec
Moskwy, a ściślej - naprawienia tego, cośmy ponoć spartolili przez lat pięć.
Autora tamtej propozycji ambasadora Stanisława Cioska - udało się zident}iikować; autor obecnej instrukcji
pozostaje Anonimem. Pose ł
Longin Pastusiak (nasz,
gdański poseł), który ową instrukcję, nazwaną „uwagami
w sprawie polityki wscho dniej", rozesłał był 21 września swoim klubowvm kole gom z SLD z klauwlą „poufne ", nie chce ujawnić nazwiska autora. Trefne? Jacek
Kuroń sugeruje, że jest nim
również Stanisław Ciosek, terazjuż byty ambasador.

szła

Ambasadora w Moskwie
póki co nie mamy i nie wiemy,
kogo mieć będziemy. Miejmy
tylko nadzieję, że stanowisko

ujawnienie świństwa nazywane jest nieuczciwością). Nie
tyle samo ujawnienie poufnego jest gangsterskie, co komentarz Piotra Stasińskiego,
zamieszczony obok. Napisał
w nim m.in.: ,,Dokument Pastusiaka przesiąknięty jest
PRL-owską mentalnością. Jego autor - w sosie niezgrabnej Realpolitik - prezentuje
wasalny kompleks wobec rosyjskiego kolosa: Rosja nie
jest dla nas partnerem - od
Rosji nie można niczego wy-

a
nie będzie wakowało tak dłu
go, jak np. wakat w Watykanie; chyba że uzależni się objęcie go od podpisania
wpierw konkordatu z Moskwą.

W poniedziałek poufne
uwagi „bezpośredniego obserwatora" ujawniła z hała 
sem „Gazeta Wyborcza". Natychmiast poseł Pastusiak
zwołał konferencję prasową
żeby oświadczyć, że to gang-

sterstwo dziennikarskie , zaprzeczenie uczciw_ości, nadużycie i brak etyki zawodowej.
(Nawiasem mówiąc , zawsze

jest w stanie przypomnieć sobie rozliczne umizgi koalicji
Rosji,
rządzącej wobec
świadczące o rozdwojeniu jaźni. To tyle, co wypływa na
powierzchnię. A ile nie wypły
wa? Na dobrą sprawę nie
wiemy, jaką to „ realną politykę" wobec Rosji prowadzi
rząd. Moskiewski anonim sugeruje, że dotychczas była to
polityka „ kamienna", nieskuteczna. Czy skuteczniejsza byłaby „chlebna", albo i przypodchlebna - nie mówi. No to

• os
magać; meandry jej polityki
są jak pogoda - można się wyłącznie do nich dostosować".
Zadał też Stasiński ohrafJi-

we pytanie: czy jest jedna
jawna polityka SLD na użytek
mas i Zachodu, a druga poufna: ,,na użytek dawnych towarzyszy i tych kręgów w Rosji, które tęsknią za imperialnymi stosunkami z sąsiada
mi"? Strasznie się cala SLD
oburzyła na te pytania. Jak
to? Jedną mamy politykę!
Nawet jednak niezbyt
uważny, i nawet pośredni, obserwator sceny politycznej

ja za niego powiem. Anegdotycznie.
Z lat 70. przypominam taką
oto opowiastkę. Dzwoni Gierek do Breżniewa. Breżniew
w kółko: niet, niet, niet i niet.
I tak coś na trzydzieści „nietów" trzy razy odparł „ da".
Po skończonej rozmowie sekretarz Breżniewa pyta z najwyższym zdumieniem, dlaczego aż trzy razy padło „ tak". Towarzysz Gierek pytał, czy
dobrze słychać.
No - i takiej wlafoie polityki wschodniej nam trzeba '
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zbudowałem dom

iposadziłem drzewo

Tuż przed wojną przyjechał
dó,Warszawy. Tutaj. ten niezwykle przystojny, wręcz pięk
ny mężczyzna, poznał moją
mamę. Po ślubie grai na pianinie w dosyć modnym wówczas
lokalu „Sztuka· i Moda", który
należał do mojej ciotki, Zofii
Arciszewskiej.
Ojciec był doskonałym muzykiem, ale nie mia! starannego wykształcenia. Może dlatego mia! jakieś zupełnie szaleń
cze ambicje w stosunku do
mnie i wychowywał mnie w
bardzo oryginalny sposób.
Sam decydował o wszystkim i
r1 mama właściwie nic miała nic
do gadania. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, że jestem
wychowywana zupełnie inaczej niż moi koledzy i koleżan
k.i, bo ojciec trzymał mnie pod
kloszem. Przez całą szkołę
podstawową i połowę gimnazjum nie mogłam czytać gazet.
Właściwie nie wiedziałam.jaki
jest w Polsce ustrój. Później
dostałam za to straszne baty,
bo nie zdawałam sobie sprawy
z tego, na jakim świecie żyję.
Ojciec sprowadza! do mnie sam klepiąc chwilami biedę rozmaite nauczycielki. Uczyłam się prywatnie trzech języ
ków: francuskiego, angielskiego i niemieckiego. Później również prywatnie - łaciny.
Prowadza! mnie na pływalnię i
na korty, gdzie miałam swoich
prywatnych instruktorów.
Chciał ze mnie zrobić cudowne dziecko. Nie było mi wolno

-Jestem zatem
prawclziwym

.

męzczyzną.

...;:akochalem sir wMonice 5 marca, bysobota i wracaliśmy z jakiejś imprezy ...
ła

Fot. Robert Kwiatek

S

iedzimy na poddaszu, które Jacek przerobił na mieszkanie.
Dużo światła, piękny widok na
stary Wrzeszcz, trochę książek, pełno
zabawek. Czteroletni Zdziś bije półto
raroczną Zuzię, Monika robi kawę.
- Ten nasz strych zawdzięczamy
ksiJŻce „Lewy czerwcowy", którą napisałem wspólnie z Piotrem Semką.
Gdyby nie to, nie można by naw<.:t
marzyć o własnym lokum.
Piętro niżej mieszhją rodzice Jacka. Wiesław Walendziak przypomniał
niedawno, 'Że gdy_ wchodziło się do
państwa Kurskich w czasach szkol-'
nych i studenckich ich synów, po zapachach i dźwiękach można było zorientować się, który pokój jest Jacka.
a który jego - starszego o trzy lata brata Jarka.
- Z mojego wydobywały się kłęby
dymu, dźwięki gitary i krzyki, kotło
wało się tu mnóstwo ludzi, pokój Jarka był jasny, czysty, na ścianie wisiały szable przodków i ryngrafy. No. ale
wbrew pozorom to nie Jarek został
konserwatystą, pracuje - jak wiadomo
- w „Gazecie Wyborczej". Ja zaś skrę
ciłem wyraźnie w prawo. Dziś na tematy polityczne nic rozmawiamy, że
by nie psuć rodzinnej atmosfery. W
stanie wojennym, a chodziłem wtedy
do Topolówki. nie miałem właściwie
poglądów poi itycznych. Po prostu
walczyłem z komuną i tyle. Zadymy,
bibuła ... i takie numery jak - rozwic-

szenie transparentu z napisem „Bojkot" na trybunie wypełnionego po
brzegi stadionu Lechii w 1985 roku.
Jacek i Monika chodzili do tej samej klasy.
- Pamiętam dokładnie, że zakochałem się w Monice 5 marca 1983 roku.
Była sobota i wracaliśmy z jakiejś
imprezy. Już w środę, 9 marca, po
obcjrzeni u przedstawienia „Hiob",
powiedziałem, że ją kocham. Działo
się to obok konsulatu sowieckiego, a
zatem w miejscu mato romantycznym. Monika oznajmiła, że musi to
przemyśleć.' Miałem wtedy 17 lat i
uważałem, że moja żona powinna być
intelektualistką. politologiem powiedzmy. byśmy mogli interesująco
gwarzyć sobie wieczorami. A teraz
Bogu dziękuję, że Monika mało się
interesuje polityką. Gdy na weekend
wracam do domu z Warszawy, jestem
tak przesyccny polityką, że wcale nic
chce mi się o tym mÓ\•·ić ...
Stara się zatem zajmować dziećmi,
k,1pic je, karmi, chodzi na spacery.
- Ale nigdy nie wiadomo, czy na
pewno przyjedzie - dodaje Monika. Telefonuje w ostatniej chwili, że zdarzyło się coś ważnego ... Żyjemy wła
ściwie jals. rodzina marynarska.
W Warszawie Jacek waletuje u
przyjaciela, bo nie stać go na wynaję
cie mieszkania, nie ma przecież stałych dochodów, nie jest etatowym
pracownikiem telewizji. Mówi się o

)

nim: dziennikarz kontrowersyjny, bo
jest przeciwnikiem politycznej poprawności, która ciągle jeszcze króluje w polskich mediach.
Film K1,mkiego „Nocna zmiana" o
obaleniu rządu Olszewskiego ogląda
ły z wypiekami miliony widzów. Teraz przygotowuje dwa następne. O
uwłaszczeniu. I o kłamstwie w polityce.
Wbrew zapewnieniom, że podczas
weekendu odpoczywa od polityki,
mówi o niej bez przerwy. Bez polityki
nie mote· żyć.
- Nie możemy przeprowadzić się
do Warszawy, bo chcę być politykiem
z Gdańska. Ale muszę siedzieć w
Warszawie, bo prawda jest taka, że
jak cię nic ma w Warszawie, to cię nie
ma w ogóle.
Ale mówmy o rodzinie.
Ślub Moniki i Jacka był wspaniały.
W kościele przy Czarnej zgromadziło
się około siedmiuset osóh. W prezencie ślubnym dostali m.in. półtonową
kotwicę, która zdobi dziś park przy
politechnice, bo nie wiadomo, co z nią
zrobić. Na weselu by! m.in. ustępują
cy z Kancelarii Prezydenta minister,
Jacek Merkel i przesiadający się wła
śnie do jego lancii Lech Kaczyński.
Był !o rok 1991, Jacek pracował w
. ,Tygodniku Gdańskim", Monika koń
czyła geografię.

być

a

Poród porównywalny jest do JO-kilometrowego marszu z IO-kilogramowym bagażem. Ponadto, z silą 15 kg atakują skurcze. Trudno sprostać zadaniu bez wcześniejszej
rozgrzewki lub choćby wiedzy oprzeszkodach na drodze.
Wizyty w gabinecie lekarskim ograniczają się do rutynowych czynności: ważenie, mierzenie ciśnienia, sprawdzanie
aktualnych wyników badaó ... o
samym porodzie nie ma mowy.
Wiedza przyszłej matki opiera
się o opowieści krewnych i koleżanek, fit my i literaturę.
Choć poród nic jest chorobą. a
przygotowania do niego trwają
dziewięć miesięcy, jeśli ma
być pierwszy w życiu. budzi
lc;k - myśl o nim rodzi setki pytm\.

Szkoły

rodzenia

Informacje o nich przeważ
nie przekazywane są drogą
pantoflową. Ktoś chodzi! i sobie chwali. ktoś nie chodził i
wcale nie żałuje. Nie ma obow i,izku uczestnictwa w zaję
ciach. a lekarze specjalnie do
tego nic namawiają.
Już to sobie wyobraź.am:
grupa kobiet wyglądających
jak hipopotamy sapiących i dyszących na komendę - śmie
szne. Takie zajęcia należałoby
rozpocząć w siódmym miesią
cu ciąży. Jestem w ósmym i jakoś mi nie spieszno choć, przyznaję, że myśl o tym nic daje
spokoju. A może pójdę tylko
raz. ahy zaspokoić ciekawość?
W Gdańsku szkoły rodzenia
mieszczą się: przy J aśkowej
Dolinie we Wrzeszczu. tel. 41-

15-67. w Przychodni Rejonowej przy ul. Piastowskiej 27 w
Oliwie, tel. 52-00-36, przy parafii św. Brygidy w Gda1\sku,
ul. Profesorska 17, tel. 31-31 52, na Chełmie przy ul. Chalubi1\skicgo 33, tel. 32-76-49. W
Sopocie: w Przychodni Rejonowej nr 6, ul. Jana z Kolna
16. tel. 51-50-35. W Gdyni: w
Przychodni Lekarskiej ,.Śród
micścic". ul. Żwirki i Wigury
14. tel. 20-82-19 i w przychodni „Wzgórze św. Maksymil~ana·' ul. Legionów 67. tel. 2230-18.

L_

Od 30 lat propagatorem
szkól rodzenia i porodów naturalnych jest prof. Włodzimierz
Fijałkowski. Wszystkie instruktorki stosują jego metody:
położne prowadzą spotkania,
pogadanki wygłaszają lekarze.
Program jest wszędzie podobny. Ideą szkól jest przygotowanie kobiet do świadomego
przeżycia porodu. Choć bólu
nie 'można wyeliminować,
można go zmniejszyć o 60
proc. uczynić mniej dokuczliwym. Prowadzone są też spotkania dla par małżeńskich.
Aby uczestniczyć w zajęciach

·"-=""---

K1}':ty11a Marerkml'ska od 20 lat prowad:i ćwic:enia dla pr:ys:fych matek...

Fot. Robert Kll'iatek

Gdy okazało się. że jest w ciąży,
pani doktor powiedziała: szósty tydzień. To co: ma być?
Do ostatniej chwili przed urodzeniem Zdzisia. oglądała Jacka w telewizji. Prowadzi! studio wyborcze.
- Cale nasze życic toczy się od wyborów do wyborów - wtrąca l'vlonika.
- W roku 1993, gdy chodziłam w cią
ży z Zuzią, Jacek prowadził kampanię
Zjednoczenia Polskiego.
- Tak zaangażowałem się w tę
kampanię, że przypłaciłem ją zdrowiem - wspomina Jacel.. - To byl stra
szny moment. Leżę w szpitalu z zapaleniem opon mózgowych, mieszkania nic mamy. bo facet. który je budował rozgrzebał wszystko i podnosił
ceny, poza tym ukradł i nam nie ubezpieczony samochód, w ls.tórym były
na dodatek ważne materiały archiwalne ...
Zuzia urodziła się zdrowa i wesoła.
- Dla mnie życie z Jackiem jest wyzwaniem - mówi Monika. - Stale muszę podkreślać swoj,} obecność. nie
mogę dać się zepchnąć tylko do roli
marny i pani domu. Od j:ikiegoś czasu
pracuję. a Jacek się śmieje, że wszystko co zarabiam wydaję na opiekunkę
do dzieci. Nic chodzi mu o to. żeby na
stale zamknąć mnie w domu. ale wolałby, żebym brała jakieś tłumaczenia.

czy dawała w domu lekcje angielskiego ... Może ma trochę racji, ale mnie
się wydaje, że powinnam wyjść na

trzeba mieć zgodę lekarza ginekologa na wykonywanie
ćwiczeń fizycznych.
Ciekawi mnie. że jedna ze
szkól - w Gdańsku Oliwie przy
ul. Piastowskiej istnieje blisko
20 lat, a zajęcia w niej prowadzi wciąż ta sama osoba, wykwalifikowana położna, Krystyna Materkowska.

Może

tam?

w ogóle zajmować się niczym
oprócz zabawy i nauki. Oczywiście, to wszystko było szalenie dziwaczne, ale jedna sprawa była chyba ważna - próbował mnie ośmielić. W latach
stalinowskich ciągle się czegoś
baliśmy - nawet dzieci żyły w
strachu. A ja na przykład nie
bałam się wcale UB, bo w ogóle nie wiedziałam, że UB istnieje!
Pewnego dnia, miałam wtedy może 12 lat, ojciec powiedział: myślę, że już pora, żebyś
nauczyła się latać na szybowcu.
- Tata, przecież to niemożli
we - odpowiedziałam. Gdzieś

Mój tata, Wiktor Osiecki,
był pianistą. Zaczął pracować
jeszcze jako dziecko, ponieważ
rodzice wcześnie go osierocili.

chwali się Jacek.

kilka godzin dziennie ... Czy nie boję
się, że Jacka poderwie w Warszawie
jakaś piękna panienka z telewizji? Nie
bardzo, bowiem on podchodzi do
swojej kariery niezwykle serio, a

/

podświadomie przeczuwałam,

że to pomysł absurdalny. A ojciec na to: - Dlaczego nie?
Spróbujemy, podejdziemy pod
to lotnisko, jak nas nie wpuszczą, to trudno.
Oczywiście, już pół kilometra przed lotniskiem stal uzbrojony żołnierz, który nas przepędzi!.

Ojciec nauczył mnie jednak,
przynajmniej spróbować,
kiedy się ma apetyt na wolność.
'
Nie był specjalnie sentymentalny, ale pamiętam, że
kiedy wyrzucano mnie z ZMP,
to przyszedł po mnie w nocy
na zebranie i pocałował mnie
demonstracyjnie w rękę. To
było naprawdę bardzo przyjemne ...
żeby

Wysłuchała: Anna Fibak

Czy dzieci
:~~i:~e~~::~;~~~i~:t~~ ;:ż~~:~ \z dobrych dom o' w
wm1en byc _wiernym męzem 1 kochaojcem.
·
- Zresztą okres burz mam już za so-

jącym

schod q ·na

I
bą - dodaje Jacek._się,- Był
taki moment.
ze-w~raszyłem
iż c~łe życie
spę- j ·

dzę z Jedną kobietą, ktorą
szkolnej

ławki.

I

parę

znam od
razy odchodzi-

łem od Moniki. Aż wreszcie ona powiedziała: dość, teraz ja odchodzę.
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Poczułem się

jak zbity pies. I zdałem
sobie sprawę, że bez niej nie mogę
żyć. Cierpiałem okropnie, tym bardziej, że pojawi! ·się jakiś straszny facet ... No, ale wszystko skończyło się
dobrze, czyli ślubem, co widać na załączonym obrazku.
Monika wniosła w posagu dwie
wielkie mapy. które wiszą w salonie.
Ona na mapie Europy znaczy trasę
podróży. w którą wyruszą w przyszło
ści. On na mapie Polski rysuje okrrni
wyborcze ...

Nic bałam się k.okjnych skurczów. Czekałam na nic spokojnie. a efektem mojego wysiłku
i pracy prowadzących zajęcia
jest moj~ zdrowa i piękna córeczka ...
" ... pomimo
wady serca urodziłam zdrowego
syna, a dzięki
szkole rod,:enia
nie czułam lęku
przed porodem.
Już dziś jestem
zdecydowana na
nast_ypne dziecko ...
..... nic wiem
jak to się stało. że
w ciągu pięciu
minut urodziłam
zdrowego syna.
Poród przehicgnl
.,w biegu". ale z

Barbara Szczepula
roku przygotowuje do porodu
ponad 200 kobiet. Oprócz
oliwskiej szkoły prowadzi też
zajęcia w salce przy parafii św.
Brygidy w Gdańsku. Doczekała czasów kiedy w nowocze-

Dziewczyn jest kilka. Wyglądamy i czujemy się chyba
podobnie, ale nie ma śmieszno
ści, której się spodziewałam:
Pojawia się raczej skupienie i
wsłuchiwanie w spokojny,
cierpliwy głos położnej. Nie
prowadzi przecież nudnego
wykładu. Rzeczowo mówi o
tym, co będzie się działo z moim ciałem. Czego mogę się
spodziewać i jak mam się zachowywać. Informacje przepełną świadomoczytane wcześniej w facho- ścią ..."
wych broszurach, tutaj w połą
,.... Mam 32 laczeniu z ćwiczeniami stają się ta.
Rodziłam
...co mku pr:::ygotowuje do porodu 200 kobiet ...
realnością.
pierwsze dLiecko.
Fot.Robert Kwiatek
- Pierwsza faza pierwszego Lekarz dyżurny i
okresu porodu. Zaczyna się połoina nie chcieli uwierzyć, śnie urządzonych oddziałach
skurcz. Nabieramy dużo po- ża akcja porodowa już się roz- położniczych możliwe jest wywietrza. To jest oddech dla dzi- poczęła. a ja nic wrzeszczę. danie na świat dziecka w obedziusia ... - Krystyna Matcr- Stwierdzili. że gdyby nic inten- cności ojca. Zachęca do tego
kowska budzi zaufanie. - Fala sywne ćwiczenia. na które wszystkie pary, które łączy
skurczu rośnie. Przyspieszamy wcześniej chodziłam. nie uro- dojrzale uczucie. Odradza to
oddechy. Powietrze nabieramy dziłabym w sposób natural- tym. którzy za podstawę
nosem, wypuszczamy ustami. ny .....
związku pojmują atrakcyjność
Pracujemy przeponą. Skurcz
seksualną.
Mroczne początki
trwa ok. pól minuty. Potem odKrystyna Matcrkowska
poczywamy.
przekazuje też swoją wiedzę i
·
świetlana przyszłość
No proszę, okazuje się, że to
doświadczenie koleżankom po
nie trwa wiecznie. Dowiaduję
Położna Krystyna Materfachu. Będzie szkolić położne
się, że ahy oswoić się z oddykowska rozpoczynała pracę za- ze Szpitala Miejskiego na Zachaniem i dohrze przygotować wodową ponad 30 lat temu, w spie. W związku z remontem
do porodu powinnam wziąć czasach kiedy rodzącą trakto- tamtejszego oddziału położni
udział w 20 zajęciach. Zaczywało się przedmiotowo i nieczego planuje się otwarcie konam chodzić codziennie.
widu obchodziło jej psychicz- lejnej szkoły rodzenia. - Marzy
ne i fizyczne przygotowanie. mi się całe centrum dla przyZapiski z kroniki szkoły Zachęcona ideami prof. Fijał szłych
matek - mówi. Sale wy., ... dzięki zdobytym tu wia- knwskicgo jako jedna z pierw- k Iadowe, pomieszczenia do
domościom przez cały czas paszych podji,la dialog z kobieta- ćwiczeń, pokoje do spotkań
nowałam nad sytuacją. a ujemmi oczekującymi dziecka - do matek z dziećmi i ciężarnych ...
ne doznania ginęły bez śladu. dziś pozostała temu wierna. Co

Ewa Zwierzycka-Szelągowicz

1„

--

:' Rozmowa z Antonim Szymańskim,
wcjologiem i kuratorem.
- Zdarza się coraz częściej,
że młodzi i bardzo młodzi ludzie, schodzą na „złą drogę".
Ucieczki z domu, świat narkotyków, grupy przestępcze, niepokoją nie tylko rodziców. Czy

dzieci z tzw. dobrych domów
też trafiają pod nadzór kuratora?
- Niestety, też. Wszystko
bowiem zależy od tego, czy
dziecko jest przez rodzinę akceptowane, czy też przeszkadza rodzicom. Dobra atmosfera
w domu, więź między rodzicami między rodzicami i dzieć
mi, ogranicza ryzyko poszukiwania tej akceptacji poza rodziną. Jeśli rodzice mają
podobny system wartości i w
procesie wychowawczym ści
śle ze sobą współpracują, jeśli
wiedzą czego od dziecka oczekują, szansa że dzieci nie będą
stwarzać trudności wychowawczych, jest większa.
- Jest wielu takich rodziców,
ale ...

- Coraz mniej, niestety, rodzice interesują się tym, jak
żyją ich dorastające dzieci, jak
spędzają czas wolny, co jest
dla nich ważne. Trzeba tu podkreślić, że większe znaczenie
ma jakość kontaktu z dziećmi,
niż nawet ilość spędzanego z
nimi czasu. Kiedy kontakt jest
osłabiony, znaczenia nabiera
grupa rówieśnicza i telewizja, z
której młodzież czerpie wzory
zachowań. A że nie zawsze są
to wzory odpowiednie, widać
gołym okiem. Rodziców nierzadko przedstawia się w mediach jako tych. którzy ograniczają wolność, utrudniają samorealizację.
- Rodzice też to słyszą i bywa, że boją się dziecku sprzeciwiać, nie chcą bowiem ucho-

dzić

za nie rozumiejących ży
cia „wapniaków".
- Istotnie, obserwuje się bardzo niepokojące zjawisko, które nazwałbym „wycofywaniem
się rodziców z procesu wychowawczego''. Bardzo często rodzice nie zgadzają się z wartościami prezentowanymi w mediach, ale brakuje im siły aby
się im przeciwstawić. Uznają,
że to co proponują media, jest
dla dzieci bardziej atrakcyjne .
Nie wierzą we własny wpływ
na dzieck.o. uważają, że skoro
„tak jest wszędzie", to oni nic

chcą być

inni, mniej nowocze
Swoboda w wykorzystywaniu czasu wolnego przez
dzieci jest zbyt duża. Mądrzy
rodzice powinni rozwijać zainteresowania dzieci, zorganizować im ciekawe zajęcia. Ubolewam przy tym, że możliwość
atrakcyjnego spędzania czasu
wolnego jest coraz mniejsza,
również w szkołach i osiedlach.
- Co radziłby pan rodzicom,
których dzieci - mimo starań śni.

zaczynają wykazywać skłon
do zła?

ności

- Rodzina powinna sama
problemy.
Dopiero w przypadku niepowodzenia szukać pomocy pedagoga szkolnego, księdza,
psychologa . Niezwykle ważna
jest przy tym zgodna współpra
ca rodziców. Nie mogą rezygnować z egzekwowania od
dziecka posłuszeństwa. Jeśli
nie potrafią powiedzieć NIE, to
rozwiązać własne

mogą się spodziewać, że bę

dzie coraz trudniej.
- Czy często udaje się panu
pomóc dziecku i rodzicom?
- Owszem, dość często.
Ostatnio np. udało się pomóc
rodzinie, w której szesnastoletnia córka zaczęła wagarować,
uciekać z domu, nadu;ywać alkoholu, nadto zbyt blisko zwią
zała się ze swoim przyjacielem. Rodzice. zajęci pracą zawodową, coraz bardziej tracili
z nią kontakt, w koócu zrezygnowali z wszelkich prób
uzdrowienia sytuacji. W tym
przypadku skuteczna okazała
się pomoc osoby trzeciej. Kuratorowi udało się przekonać
dziewczynę, aby po blisko
rocznej przerwie wróciła do
szkoły, zerwała ze środowi
skiem, które miało na nią negatywny wpływ. Rodzice zaś zrozum ie Ii, że mimo obciążenia
pracą zawodową, muszą więcej

czasu poświęcać córce. Dziś
dziewczyna nie pije, chodzi do
szkoły i uczy się coraz lepiej.
Ale to wymaga wielkiego wysiłku i córki i rodziców.
- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Anna Pellowska
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Relacia reporterów „DB" 1 bylei Jugosławii
Pnei: 9 dni pnejechaliśmy 4500 kilometrów. Po dotarciu do Zagn:ebla, w byłej Jugo•

sławił pokonaliśmy trasę: Karlovac, Slunj, Blhac, Plitvlce, Knln, Mostar, by na piąty dzień,
pn:es osławioną górę lgman, dojechać do Saraiewa~ W Bihaciu całą noc nad nasr.yml głowa·
1111 latały kule r. muzułmańskich kałas:&l'iikowów. Szukając nalkrótsr.ej drogi I Boś11i do Chor·
wacji, forsowaliśmy barykadę, która mogła być zaminowana. W Kninie trafiliśmy poci strugi
liHlu, któl'Jffl Chorwaci cler.ynfekowali miasto opusr.c:ione pn:er. Serbów, a w Mostaru wi·
d:ileliśmy r.nisr.cr.enia, które kojarzyć się mogły tylko r. li wojną światową.
W drodze widzieliśmy co
najmniej kilka oblicz tej wojny. Jechaliśmy przez wioskicmen tane, w których więk
szość domów zrównano z ziemią, a mieszkańców zmuszono
do ucieczki. Przemierzaliśmy
tereny, na których pozostały
nietknięte wojną domy, skąd
natomiast uciekli wszyscy ludzie. Część trasy pokonaliśmy,
posuwając się w ślad za przesuwającym się frontem, tam
natomiast gdzie wojna ~koń
czyła się przed miesiącem,
opowiadano nam o Chorwa-

ność"

i ulicę Varsawską. Jakby
tego było mało - miasto le.i:y
nad rzeka Savą. Zastanawiam
się: czy wojna szczególnie
upodobała sobie słowiańskie

ję:1_yk.i?

Przez ...

Karlovoc
jeJziemy do położonego
bardziej na południe Slunja,
gdzie chcemy przenocować w
polskim batalionie działającym
pod auspicjami ONZ. Mimo że
Karlovac od Zagrzebia oddało-

Slunj
jest miastem, które ze wszystkich sil się odbudowuje i któremu bardzo spieszy się do powojennej nonnalności. Specjalnymi maszynami sprowadzonymi z Niemiec, całymi piatami zrywa się zniszczony asfalt
i mimo dość późnej pory, wicie
osób wygarnia gruz z bocznych ulic.
Polscy żołnierze zapraszają
nas na kolację, ale nie ma już
tej serdeczności, jaką dawało
się tu v. yczuć przed miesią·-

których wypisano tysiące nazwisk ofiar wojny, wzniesiony
wzdłuż koszar, w których mieści się siedziba ONZ...
Na przelot do Saraj~wa samolotem nie ma szans. Regularne dostawy pomocy humanitarnej drogą powietrzną zaczną
si\ dopiero od najbliższego poniedziałku (dziś jest czwartek).
ale samoloty będą startować z
Włoch. z Ankonv. Jeśli chcemy jechać do Sar;1jewa natychmiast, pozostaje tylko samochód. W biurze pras,1wym mówią, że droga jest „w miarę
bezpieczna" ...
Przez Karlov ac i S l unj
znów ...

na południe
Polscy żołnierze co prawda
nie stukaj.i się w czoło, ale dziwią się i mówią. że, by doje-

W

miejscowości ...

Rakovica
już

nie opodal granicy chorwacko-bośniackiej, w całkiem
bezludnej okolicy urozmaiconej tylko zgliszczami domów,
z których w wielu wypadkach
pozostała jedynie posadzka,
rozmawiamy z chorwacką rodziną, która właśnie powróciła
na ruiny swego domu. Pogorzelcy częstują nas kawą i hcrbatniJ...ami, mówią, że najpierw
Serbowie niszczyli tu domy
Chorwatów, a potem - w sierpniu - Chorwaci mścili się i puszczali z dymem domy Serbów. Często sąsiad niszczył
dom sąsiada, gdy po powrocie
przekonywał ~ię, że z jego domu pozostały tylko zgliszcza.
Na niektórych domach Serbowie pisali „hrvacka huca" -

\

...

\

\

\

\\
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Granice państw
Linia frontu
Droga naszych reporterów
Droga zablokowana

już

cuchnie, nie chce opuścić
swej matki.
Czy w tych stronach ludzkie
odruchy mają już tylko zwierzęta?

Bihać

Wjednym m,ejsm padła krowa tarasuje s:osę. Gdy wysiiodamy z samochodu, żeby ją sfilmować, rodega się długa serja z kalas:nikmra.
wieszających
rzeźnickich hakach

tach

Serbów na
i wrzucaj;1cych do studni serbskie kobiety .

Granica
Śladów wojny wypatruję od
momentu przekroczenia granicy Chorwacji. Zastanawiam
się, czy pokój w wojnę przechodzi płynnie. prawie niepostrzeżenie, czy też uda mi się
zauważyć jakiś gwałtowny

otaczającej rzec;:ywistośc-i? Wszędzie dumnie powiewają czerwono-biało-nie

uskok w

bieskie flagi. Gdyby nie wojna,
na pewno nic byłoby ich wcale, albo nie byłyby tak liczne.
Także tunele, przez które przejeżdżamy. zdają się być solidniejsze niż gdzie indziej, jakby dodatkowo wzmacniane betonem w obawie przed nalotami. Potem, już bliżej Zagrzebia, gdy widzę poprzcstrzeliwane znaki drogowe, już nie
można mi eć wątpliwości. Od
czasu do czasu zdarzają się też
ruiny domów. Uderza mnie to,
co potem, im dalej na połu
dnie, tym częściej będzie się
powtarzać: że zburzono wiele
domów, które były w trakcie
budowy i które jeszcze zanim
je ukończono, zostały zrównane z ziemią.
·

Zagrzeb
W samym Zagrzebiu ślady
wojny są prawie niewidoczne.
Można odnieść wrażenie, że
miasto żyje whsnym życiem i

nie zwraca uwagi na toczący
się wokół dramat. Kilkusettysięczna metropolia tętni ży 
ciem i pośpiechem. Na ulicach
widać białe samochody ONZ
opatr;:onc dużymi literami UN,
dokładnie takie same jak w telewizji. Tylko ceny są astronomiczne, co najmniej dwa razy
wyższe niż w sąsiedniej Sło
wenii. To skutek podatku wojennego, dzięki któremu
podwyższono żołd armii, ulepszono uzbrojenie i zacz,;to bły
skawiczne usuwanie zniszczeń
w niedawno odzy~kanej Krajinie. Jednocześnie w oczy rzuca
się kilka akcentów jakby bardziej rodzimych: w centrum
miasta mijamy sklep „Solidar-

ny jest zaledwie o 50 km, ślady
walk są tu już bardzo wyrażnc.
To nawmiast oznacza, że wojna w pewnym momencie dotarła dosłownie na przedproże
chorwackiej stolicy. Mnóstwo
domów ma opryszczkę od maszynowego ostrzału. asfalt w
centrum doszczętnie jest zryty
gąsienicami czołgów. W wielu
oknach dostrzeg,v:n suszące się
wojskowe mundury · może już
niedługo znów będą potrzebne,
kto to może wied?ieć ...
W miejscowości ...

a

Tura n
po raz pierwszy wjeżdżamy
w strefę spalonej ziemi. Na
przetrzeni kilkuset metrów ję
zor ognia wypalił wszystkie
domy i do ucieczki zmusił nieomal wszystkich mieszkańców .
To ślad czterodniowej, sierpniowej chorwackiej ofensywy,
ktorą „biegli stąd krajińscy
Serbowie określają mianem
agresji. Czym prędzej trzeba
pozamykać okna, bo zapach
spalenizny i wielodniowej padli ny jest wprost nie do wytrzymania. Na poboczach dużo
bezpańsko wałęsającego się inwentarza, a z wielu domów pozostały tylko kikuty kominów.
Wszędzie jednak powiewają
trójkolorowe chorwackie flagi,
prawie każda ruina jest w nie
zaopatrzona, żeby nie było
wątpliwości, kto tu rządzi.
Strefa śmierci dość szybko
się jednak kończy i po chwili
znów jedziemy przez ziemię
prawie nietkniętą ogniem. Po
raz pierwszy (ale w czasie tej
podróży nic ostatni) przychodzi mi do głowy, że jest to jakaś bardzo dziwna wojna. Jest
ona jak pożar popychany nierównomiernym wiatrem . Tam
gdzie dotrze, trawi dosłownie
wszystko, tam jednak gdzie nagle zbraknie mu sił - pozostawia prawie nietknięty krajobraz. Ta wojna jest albo jak pożar, albo jak ta nawałnica , w
którą wpadamy nazajutrz wyjeżdżając po raz drugi z Zagrzebia: na przestrzeni kilku
kilometrów zza strug deszczu
nie widać dosłownie niczego,
potem raptem gradowa chmura
się kończy i znów wjeżdżamy
w pełne słońce, w pełnię Iata ...

cem. Teraz wszyscy myślą już
o zbliżającej się ewakuacji do
kraju i tylko w tą i z powrotem
przeliczają zarobione dolary.
Dowódca batalionu, pik. Krzysztof Kajdas mówi, że trzeba
bardzo poważnie zastanowić
się nad celowością wyposaża
nia sił ONZ w taki mandat, jak
ten, w który oni byli wyposażeni. - Wielokrotnie bowiem
dochodziło do absurdu stwierdza. - Gdy rządzili tu
krajińscy Serbowie, to oni nas
legitymowali, a nic my ich. To
oni decydowali, którymi drogami wolno nam się poruszać,
a my nie mieliśmy nic do gadania. Teraz, pod rządami Chorwatów' jest niewiele lepiej .
Chcąc nas się stąd jak najszybciej pozbyć, Chorwaci odcięli
nam dopływ wody do sztabu i
od czasu do czasu blokują drogi, którymi dowożona jest

chać

samochodem do Sarajewa, będziemy musieli mieć dużo szczęścia. Chcemy jechać
trasą najkrótszą, przez północ
ną i środkową Bośnię, dokła 
dnie tamtędy. gdzie jeszcze kilka dni temu toczyły się walki
między bośniackimi Serbami a
połączonymi wojskami Chorwatów i Muzułmanów. Tego.
czy środkowy odcinek frontu
w okolicach Jajców jest przejczd ny, nie wie nikt. Mamy
nadzieję, że już wkrótce sami
będziemy mogli się o tym
przekonać .

chorwacki dom, mając nadzieję. że d;:i~ki temu uda im się
ocalić własny dobytek. Nic
bard:!'.icj mylnego. Franjo Tndjman. chorwacki prezydent, dał
przyzwolenie armii do masowych rabunków, sądząc, że w
ten sposób utrwala własną wła
dzę i że buduje własne lobby.
Właśnie diatcgo w tylu wioskach na naszej trasie nie ocala! nawet jeden dom. W jeónym miejscu przy drodze dostrzegam zabitą świnię. W jej
pobliżu błąka si,;: mały warchlak, który mimo że padlina

Mimo że o Bihać wojna się
tylko otarła, to i tu jej ślady są
widoczne na kaźdym kroku.
Bihać to jedna z muzułmań
skich stref ochronnych, a dostępu do tej enk lawy bronił
osławiony V korpus generała
Dudakovicia. Bośniaccy Serbowie ostrzeliwali miasto z
okolicznych wzgórz i wiele pocisków dosięgnęło celu. Wystawy sklepów i okna na parterze zastawione są ukośnie
opartymi deskam i i balami
drewna, które wzdłuż murów
tworzą wąskie korytarze, którymi mogą przemykać się ludzie. Wszyscy mężczyźni są
uzbrojeni i umundurowani.
Urzędy ufortyfikowano niezliczonymi workami z piaskiem,
a miasto czyni wrażenie oblę
żonej twierdzy.
Szosą na Bosanski Petrovac
kierujemy się dalej na połu 
dnie. Teren jest coraz bardziej
górzysty, bezludny, zbliża się
wiec1.ór, JedzieJily pod prąd. Z
naprzeciwka ciągną kolumny
pojazdów. po brzegi wypc!nione serbskim dobytkiem, który
muzułmańscy zwycięzcy grabią w okolicznych wioskach.
Wiozą dosłownie wszystko dywany, meble, obrazy, a nawet powyrywane z ziemi fragmenty drewnianych płotów .
Uzbrojeni „dudakovicowcy'' z
gór sprowadzają też stada
krów, owiec i kóz. W jednym
miejscu duża. padła krowa tarasuje szosę . Gdy wysiadamy z
samochodu, żeby ją sfilmować,
rozlega się długa seria z kała
sznikowa.
Kto strzela?
Do kogo?
Nic wiadomo .
Chronimy się w samochodzie, choć wiemy, że jego cienkie blachy to dla kuli żadna
przeszkoda.

Bosanski Petrovac
Przed nami środkowa Bośnia. Jadąc przez całkowicie
wyludnioną o;.;:olicę, momentami wydaje nam się, że jeste-

śmy ostatnimi ludźmi na opuszczonej przez wszystkich ziemi. Do Sarajewa pozostało niewiele więcej niż 300 kilometrów . Właśnie teraz mamy
skręcić na lewo, tuż za nieczynną stacją benzynową, by
dalej sterować na Knin. Nie
dane jest nam do niej dojechać.
W poprzek drogi jest szlaban i
wojskowa kontrola. Muzuł
mański żołnierz pyta o zezwolenie od generała Dudakovicia,
a legitymacja prasowa ONZ w
ogóle go nie interesuje. - TylkG
papier od generała Dudakovica
- powtarza kilka razy - inaczej .. . - krzyżuje ręce. Ma to
oznaczać, że jeśli bez tego dokumentu nas przepuści, sam w
kajdankach pójdzie za kratki.
Jak niepyszni musimy zawrócić.

Bihać

po raz drugi

Znów gasimy światła i zawracamy. Jeszcze raz mijamy
barykadę i przejeżdżamy dwie
ogromne kałuże, które teoretycznie też mogą być zaminowane. Za kilka minut wracamy
na szosę do Bihacia. Docieramy do miasta - całe tonie w
egipskich (bałkańskich '!) ciemnościach, prąd jest tu bowiem
bardziej niż racjonowany. Podjeżdżamy pod jedyny hotel,
który akurat jest zamknięty, bo
Bihać odwiedza premier Bośni, Haris Silajdżić i dlatego
zamieniono go w fonecę premiera. O tym, żeby z premierem się spotkać i zrobić z nim
wywiad, nie ma mowy . Recepcjonistka bardziej pokazuje niż
mówi, że premier już śpi i że
na kolację solidnie dal sobie w

,Jest coraz ciemniej. Nie gardło.
wiemy, czy włączyć światła,
- To muzułmanie też piją? czy też lepiej nie, bo w oko- udaję zdziwienie.
licznych lasach musi się roić
- To taki frontowy obyczaj .
od serbskich czetników. Posta- niezależny od wyznania - tłu
nawiamy, że w miejscowości maczy recepcjonistka.
Ripać. kilka kilometrów przed
Postanawiamy , że przenocuBihaciem jeszcze raz spróbuje- jemy na hotelowym parkingu,
my skręcić na Knin, bo jak wy- w samochodzie - sądzimy, że
nika z mapy, tamtędy też mo- bliskość premiera powinna być
jakąś gwarancją bezpieczeń
glibyśmy jechać. Znów mijamy niezliczone pojazdy i _za ' stwa. Nic 1bardzŁęj mylnego .
Ca!ą noc nad naszą . głową
przęgi szabrowników i znajdujemy most, na któryr,l powinni- strzelają kałas?:nikowy, raz i
drugi tak blisko: że bliżej już
śmy skręcić. Jak wynika z naszych wyliczeń, od granicy z chyba nie można. Podobno nie
sposób tego uniknąć skoro
Chorwacją dzieli nas nie wię
cej niż 5 kilometrów, jednak wszyscy mężczyźni w mieście
po trzech kilometrach natyka- są uzbrojeni. Gdy rano po raz
my się na barykadę z kilku spa- kolejny budzimy się i stwierdzamy, że jakimś cudem samolonych samochodów.
chód w żadnym miejscu nie
Stop!
jest przestrzelony, postanawiaBarykada może być zaminomy, że gdybyśmy w Sarajewie
wana!
też musieli spać w samochoTo, że ona tu stoi dowodzi,
dzie, w najborszym wypadku
że bardzo dawno nikt tędy nie
zaparkujemy za jakim ś murprzejeżdżal !
k.iem .
Z latarkami w rękach szuka- Za wyższym od tego - mómy min. Nie znajdujemy. - Je- wi Robert, pokazując na muchać, nie jechać? - zastanawiarek, za którym czailiśmy się
my się. Oglądamy pobocze i całą noc.
decydujemy, że ewentualnie
Przed nami czwarty dzień
można spróbować. Po kilkuset
podróży.
metrach okazuje się jednak, że
droga wchodzi do lasu. Jeszcze
nie zwariowaliśmy, na takie ryZdjęcia: Robert Kwiatek
zy ko nie możemy sobie pozwolić! Pod każdym zeschłym
Dokońuenie relacji r; pedró·
liściem może być mina, poza
tym, wiadomo, że w okolicy
iy cło Saraiewa opvblikuie·
grasuje co najmniej kilka grup
my
serbsk.ich partyzantów.

Roman Warszewski

iutro,

żywność.
Niżsi rangą oficerowie też
narzekają. Mówią, że zamiast
zrobić tak jak Czesi i na koszt
ONZ doposażyć armię, i kupić
- na przykład - nowocześniej
sze samochodv, które wraz z'
nimi pojechałyby do kraju. Ministerstwo Obrony zdecydowało się wypchnąć z kraju przestarzały sprzęt, który został
wyceniony wyż.ej niż najlepsze

wyposażenie amerykańskie.

Gdy jednemu Murzynowi z
ONZ pokazali naszą „Franię",
on nie chciał w ogóle uwierzyć, że to jest pralka, Powiedział, że ich pralki to prostopadłościany z okrągłym okien kiem, natomiast to co oni mu
pokazują. może być co najwyżej bardzo dużym młynkiem
do kawy.

Kwatera Główna ONZ...
to tu odbieramy prasowe legitymacje ONZ. Wielka, mię
dzynarodowa biurokracja pracuje niespiesznie. Urzędnicy
odsiadują po 8 godzin w swoich biurach i właściwie nic innego ich nie interesuje. Wojna
j est daleko, tu są oni. Mieszkają w specjalnych hotelach, do
miejsca pracy dowożeni są
specjalnymi autobusami . Jedna
z zag adniętych przeze mnie
ur;:ędnicze k nie wie nawet, co
oznacza długi mur z cegieł, na

Momentami zdaje nam Iif, :ejesteśmy osta1nimi /11d:,ni na opus:czonej pr:e: wszystkich jemi. Zamiasr ludzi, w opustos:alych miasteczkach i wioskach, napotykamy sterty śmieci i pospies:nie porzuconEgo dobytku.
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Wodny

świat"

GDAŃSK:
Wybrzeże (ul. Św Ducha): Było
sobie kiedyś miasto, pt., sob. g.
18; niedz. g. 19 (zamknięte)
Miniatura (ul. Grunwaldzka 16)
- (występy w Toruniu)
GDYNIA:

12.30. 15.17.30,20
Kameralne, ul. Długa: Ksiądz,
ang., 181.,g. 15, 17, 19, 21
Helikon, ul. Długa: Szaleństwo
króla Jerzego, ang., 15 I., g. 16,
18; Ksiądz. ang., 181., g. 20
żak. Wały Jagiellońskie: Głowa

do wycierania, USA, 15 I., g.
17.45; Pulp Fiction. USA. 15 I.,
g. 19.30
Watra (Dom Harcerza, ul. Za
Murami 2-1 OJ: Kino dla spóźnialskich - Quiz show, USA, 15
1..g. 18
Znicz, (ul. Szymanowskiego):
Batman Forcvcr, USA, 12 I., g.
15. 17.15; Bravcheart - Waleczne serce. USA, 15 1., g. 19.45
Zawisza (ul. Słowackiego 3):
Podwójne życie Weroniki,
fr./pol., 15 I., g. 14.45; Ich troje,
USA. 15 1., g. 16.15; Ksiądz,
Wielkie filmowe przedsięwzięcie - najdroższy obraz w hi ang., 18 1., g. 18: Forrest Gump, storii kinematografii. Kosztował 180 mln dolarów. Tyle pienię
USA, 151., g. 20
dzy pochłonęło wykreowanie apokaliptycznej wizji przyszłoBajka, ul. Jaśkowa Dolina: Ca- ści, kiedy to po stopieniu się polarnych lodów wszystkie kontyspcr, USA, bo., dubbing, g. 14. nenty znalazły się p0d wodą. Kevin Costner jest producentem
16: Szalona miłość. USA, 15 I., filmu (reżyserował Kevin Reynolds) i odtwórcą głównej roli samotnego żeglarza, mutanta, będącego skrzyżowaniem czło
g. 18.20
wieka i ryby, przemierzającego oceany na trimaranie.
SOPOT, Bałtyk, ul. Boh. Monte
Film wchodzi na ekrany kin: ,,Neptun" w Gdańsku,., WarszaCassino 30: Batman Forever, 1;Va" w Gdyni, .,B,1ityk" w Sopocie . Po cztery
dwuosobowe zaproUSA, 12 J., g. IO, 12 .30 ; szenia na niedzielę do „Neptuna" zgłosić trzeba się dziś w godz.
Francuski pocałunek, USA, 15
I 1- 12 telefonicznie w naszym biurze konkursów (31 - 35 - 66).
l.. g. 15 , 17 .30, 20
Trzy podwójne zaproszenia do „ Warszawy" czekaią natpmiast
Polonia, ul. Boh. Monte Cassino dziś w godz. 9 - 15 w gdyńskim oddziale ,,DB" przy ul. SwiętoI
jańskiej 141. W oddziale sopockim przy ul. Kościuszki 61 można
55: nieczynne
odebrać dwa dwuosobowe zaproszenia do „Ballyku''. Przyjść naGDYNIA, Warszawa. ul. Świę
leży - jak zawsze - z aktualnym wydaniem naszej gazety.
tojańska: Wodny świat. USA. 15
I., g. I O, 12 .30, 15, J7 .30. 20
Goplana, Skwer Kościuszki:
Batman Forever, USA. 12 I., g.
15.30.17.45; Prawo Bronxu,
USA. 15 I., g. 20
GRABÓWEK, Fala - Kongo,
USA. 12 I., g. 17; Batman Forever. USA, 12 l.. g. 19
PRUSZCZ GD., Ikar - Wesele
MuricL USA.15 l..g. 18,20
Krakus - Kongo, USA. 12 1., g.
16: Bad Boys, USA. 15 I.. g.
18.30
WEJHEROWO, Świt, Inteligent
w armii. USA, 15 J.
-

Muzyczny, Scena Duża - Les
Miscrablcs (Nędznicy), pt. g. 19
(zamkn.):The Albion Band,
niedz. g. 19: Scena Kameralna Fircyk w zalotach. pt. g. I J, sob.
g.18
Miejski (ul. Bema 26) - pt.: Bogusław Schaeffor - Kwartet dla
czterech aktorów, reż. Krzysztof
Bauman - premiera, g. 19; sob.:
Kwartet dla czterech aktorów, g.
20; niedz.: Poranek dla dzieci Bawimy się w teatr, g. 12;
Kwartet dla czterech aktorów, g.
18
ELBLĄG

Dramatyczny. (spektakle w terenie)

'

MUZYKA

,

(;
··

Rusałka,

Szklana pułapka 3. USA, 15 I.,
g. 17. 19
STAROGARD Sputnik. Ja cię
kocham a ty śpisz, USA, 15 I.. g.
16. 18; Leon zawodowiec, fr., 15
l. ,g.20
TCZEW, Wisła: Casper, USA,
121..g. 16.18.20
ELBLĄG. Światowit, Śpiąca

królewna. USA, bo .. g. 15.45;
Waleczne serce, USA.151.,g.
17. 20.15
Syrena: Caspcr. USA. bo., g. 16,
18.20
KWIDZYN, Kinoteatr, Andre,
USA, 12 I.. g. 16: Szybcy i martwi, USA, 15 l.. g. 18; Waleczne
serce - Bravehcart, USA, 15 I.. g.
20
MALBORK, Klubowe , Casper.
USA.bo.,g. 17 , 19
IDF zastrzega sobie możliwość
zmiany repertuaru

,,

Val Kilmer jako kolejne filmowe wcielenie człowieka nietoperza. mściciela i obrońcy, stworzonego 50 lat temu przez fr
autora komiksów. ,,Batman forever" - tak brzmi tytuł
najnowszych przygód tego bohatera, który wcześniej już
dwukrotnie - ku uciesze widzów - gościł na ekranach . Ten film
reżyserował Joel Schumacher, a obok Kiłmera występują:
Nicole Kidman i Tommy Lee Jones. Trzecie spotkanie l
Batmanem jest zarazem spotkaniem l nicwyobra,.alnymi
możliwościami technicznymi współczesnego kina.
W niedzielę „Batmana" proponują kina: ,,Ba/tyk" w Sopocie k
i „Znicz" we Wrzeszczu, które również wyświetla „ Waleczne
serce" z Melem Gibsonem. Do „Bałtyku" mamy jedno
dwuosobowe zaproszenie, które dziś można odebrać w godz. 9
- 15 w naszym sopockim oddziale przy ul. Kościuszki 61. Do
„Znicza" przygotowaliśmy dwa dwuosobowe zaproszenia na
„Batmana" i jedno podwójne na „ Walecwe serce ... Zglo.~ić po
nie trzeba się dziś w godz. 11 I 2 telefonicznie w na.~zym
biurze konkursów (31 -35 - 66).

alona

ska ndali z ują 

cym „Księdzu"
Antonia Bird
sięgnę ła po temat stary i zawsze aktualny: miłość. Parą
bohaterów uczyniła nastolatków. On, Matt (Chris O'Donnell) jest sympatycznym
chłopaki e m. wiodącym uregulowane życic dohrego ucznia i
przykładnego starszego brata
dwojga czupurnych bliźniąt.
Poza szkolnymi obowiązkami
ma licrne domowe, gdyż jego
rodzina jest niekompletna:
matka opuściła przed laty ojca, zostawiając go z trójką
dzieci . To crnły punkt Matta i
jego dramat, ale również okosprzyjająca kształto

waniu odpowiedzialności za
innych. Próbą tej odpowiedzialności oka.że s ię znajomość z Casey. Sliczną dziewczynę (Drew Barrymore) mieszkającą po drugiej stronie jct. iora . chłopak ohserwuje
przez lun etę (przypomina się
.. Krótki film o miłości" Kieślowskiego). Zafascynowany .
dąi.y uo spotkani a i nie traci
okazji. by się z dzicwcL.yną
umówit'. Ona też szyhk.o uk-

m·tośc''

ga urokowi Matta. Casey wydaje się typem d7.iewczyny
zwariowanej, spontanicznej.
chwilami nieobliczalnej. Dla
spokojnego Malla ma to nieodparty urok. Oboje, tak różni
i tak bardzo w sobie zakochani, reprezentują przeciwień
stwa, które mogą się uzupeł
niać . To jednak, co wydaje się
być wyłącznie kwestią temperamentu dziewczyny, okazuje
się psychiczną skazą. Casey
cierpi na depresję, a po cufori i
przychodzą
dramatyczne
chwile załamań i prób samobójczych.
Zakochany i opiekuńczy
Matt wierzy w silę uczucia i
chcąc pomóc Casey, godzi się
.na szaloną eskapadę w nieznane. To ucieczka, utrzymana w
konwencji kina drogi, o mały
włos nic kończy się tragicznie ...
W scenariuszu autorstwa
Pauli Milne lllalazlo s ię wiele
wątków obecnych zazwyczaj w
miłosnych hi storiach bardzo
młodych ludzi. A zatem: zakochani Matt i Casey popadają w
konflikty w swoich domach.
nie znajdująl· aozumienia u
dorosłych. Każde z nich jest

też

na swój sposób samotne
(Matt odczuwa brak matki. Casey ma ojca, który jest jej obcy, .
nie pojmuje istoty choroby cór- ;.
ki) . a uczucie to ucieczka
przed samotnością . Dość stereotypowo ukazani zostają te ż
dorośli, których nowa sytuacja
zmusza do zrewidowania wła
snego stosunku do dorastają 
cych dzieci. Jest wsza1<że w ;,
tym filmie wiele elementów
nowych, a wnosi je bohaterka.
Dramat młodej, pełnej życia
dziewczyny, która pod wpły
wem choroby stopniowo zmienia się w apatyczną, trawioną
obsesjami istotę i usiłuje uciec
w śmierć od tego swojego drngiego „ja" stworzy! tu oryginalny kontekst. Należy przyznać, że Drew Barrymore w
trudnej roli Casey spisała się
znakomicie, budując delikatnymi środkami prawdziwe, coraz
hardziej niepokojące studium
szaleństwa . Twórczyniom fil mu podejmującego tak trudny
temat. oddać natomiast wypada
sprawiedliwość. uznająć , że w
żadnym momencie nie przebrały miary. Zrealizowały opowieść zachowującą proporcje I
dobry smak. pastelowo optymistyczną mimo pozornie skazanej na przegraną sytuacji.
„Szalona miłość'' pozostaje
dzięki temu filmem może niezbyt odkrywczym. lecz mą
drym w prostocie finałowego
przesiania. wedle którego
prawdziwe uczucie bywa niekiedy przys łowiowym kołem
ratunkowym dla samotnych i
zagubionych. Choć zawsze w
gruncie rzeczy samotni i zdani
przede wszystkim na siebie,
potrzebujemy w życiu ludzi wyrozumiałych, cierpliwych,
tolerancyjnych.

Anna Jęsiak ,
.,Szaloną miłość" wyświe
tla w niedzielę kino „Bajka ··
we Wrzeszczu. Prezentuje ono
również ,.Caspra··. Na oba filmy mamy po jednym podwóinym zapros?eniu. Zglo.~i si~·
po nie należy telefonicznie
(31 - 35 - 66) dziś w godz. I I
- 12.

w Operze Leśnej
W Sopocie

rozpoczyna swoI Ją podróż po Polsce
grupa Varius Manx. Ten łódzki zespól,
który przed rokiem zdobył
Grand Prix sopockiego festiwalu, w stosunkowo krótkim czasic zdobył sobie mocną pozycję
na rynku i tysiące sympatyków.'
Wielka koncertowa trasa, którą
rozpoczyna jutrzejszy koncert
(o godz. 18) w sopockim amfiteatrze , a zakończy występ w
stołecznej Sali Kongresowej 29
października. promuje ostatnią
plytę zespołu, zatytułowaną
,.Elf". ,,Elf' przyniósł grupie

Platynową Płytę, drugie już takie trofeum w dorobku (poprzednio otrzymali nagrodę za
,,Emu ")
· . R yn k owy sukces ,,EJ -

monia Bałtycka (al. Zwycięstwa
15) - Koncert pod patronatem
Prezydenta Gdańska z okazji 50lecia Akade:nii Medycznej w
Gdai\sku, Orkiestra PFB. dyrygent: Zygmunt Rychert. solista Edward Wolanin - fortepian, pt.
g. 19
Państwowa Opera Bałtycka (al.
Zwycięstwa 15) - Nabucco opera G . Verdiego, dyrygent:
Zygmunt Rychert, wystąpią gościnnie: Barbara Sanejko i Florian Skulski oraz soliści, chór,
orkiestra Opery Bałtyckiej, sob.
g. 17

MUZEA

.

I WYSTAWY
GDAŃSK: Narodowe, ul. Toruń

ska - Czynne niedz .. śr .. czw., pt.,
sob. wg. 9-15: wt. wg. 10-16:
Narodowe (Pałac Opatów w Oliwie, ul. Cystersów 15): Polska
sztuka wspólC7esna: Andrzej Gieraga - grafika; Galeria Pałacowa Małgorzata Zurakowska (Kanada)
- grafika. Salon Mistrzów - Ryszard Stryjec - grafika. Salon Karykatury - Jan Sołka - rysunek:
Galeria Promocyjna - . Czynne
wt .. śr., czw .. pt., sob. g. 9-16,
niedz. 10-16; Archeologiczne, Rodowód stowia11skiego Gda1\ska.
Or7eł - znak żolnierw polskiego
oraz Schorzenia ludności prahistorycznej na 1.iemiach polskich;
czynne wt., czw.. pt. wg_ 9- 16; śr.
10-17; sob. i niedz. IQ-16; Poczty i
Telekomunikacji. pon.-pt. g. 1016: sob. i nicdz. 10.30- 14: we
wtorki nieczynne: Etnograficzne w
Oliwie: I . ,.Tak się żyło kochaniń
k ie ... Wileńszczyzna w fotografii
S.F. Fleury 1858-1915''; 2 ... Dawne rybołówstwo ludowe Pomorza
Wschodniego"; czynne wt., śr.,
czw., pt., sob. wg. 9-16; niedz. w
g. 10-16; Muzeum Historii Miasta
Gdańska - Ratusz Głównego Miasta (ul. Długa 47) - Czynne wt.,
śr., czw .. sob. 10-16: niedz. 11 -16;
pon. i pt. - nieczynne; Wartownia
nr 1 na Westerplatte - czynna
codz.g.9- 16
Centralne Muzeum Morskie i jego
oddziały - statek-mu1cum .,Soldek". wt.-pt. g. 9.30-16; soh .nicdz. 10-16
GDYNIA: Marynarki Wojennej
(hulwar Nadmorski). g. 10- 16:
Oceanograficzne i Akwarium
Morskie (al. Zjednoczenia 1),
codz. g. 10-17: Dar Pomorza. g.
10-16; Muzeum Miasta Gdyni, Pawilon Wystawowy, ul. Waszyngtona 21 - Wystawa stała: Morski
rodowód Gdyni; Wystawa czasowa: Po agresji 17 września 1939 r.,
cz. II. Czynne g. 11-17 . oprócz
pon.; Domek Abrahama, ul. Starowiejska 30: ,.Antoni Abraham -

Micha Urbaniak
w Gdyni

UKF 71.09 i 90 .70 MHz stereo
Serwisy informacyjne: 6.00 do O.OO co
godzinę oprócz 19.00. Semis lokalny:
6.45,
7.35,
8.35,
10.35,12.35,14.35,17.35, 20.35
Serwis sportowy: 850, I I .35, 15.35,
18.15. Przegląd prasy: 9.10
6.00-10.00 Przebudzenie na życzenie;
6.05 Piosenka dla solenizanta 6.15
Rock' n'roll na dziś : 6.20 Piosenka z
uśmiechem; 6.25 Gimnastyka: 6.55
Trójmiasto na żywo: 7.10 Temat tygodnia; 7.20 Konkurs dla dzieci; 7.45
Mag. motoryzacyjny; 8.15, 9.40 Radio
ARnet zaprasza; 8.40 Wiadomości
ekonomiczne: 915 SOS dla bezrobotnych: 9.55 Zapowiedzi programowe;
10.05- 14.00 Drugie Śniadanie: 10.20
Handel w Trójmieście: 1055 Inform.
kult.: 11.40 Muzyczne kalendarium:
11.55 Horoskop; 12.40 Wiadomości
giełdowe: 12.45 Trzy łyk i klasyki:
13.15 Goście Ludwika O.. 14.0516.00 B ądź gotowy na weekend;
14.45 Mechanomania: 16.00-18.00
Adam Czajkowski zaprasza: 18 .051.00 Piątkowa hulanka.:18.05 Koncert
życzeń: 20.15 Wiadomości przetenninowane?. 21.05 Poszukiwame miliona: 22.05 Piłkarski totek z Radiem
ARnet; 23.IO 120 minut złamanych
organów 1.00-6.00 Muzyka non stop

LAT
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e

W Gdyni • Schaeffer
Teatr Miejski w Gdyni, który niedawno wystąpił z pierwszą w
tym sezonie premierą (,,Sonata Belzebuba" Witkacego), już zaprasza na inscenizację znanej sztuki Bogusława Schacffera pt.
,,Kwartet dla czterech aktorów". Tekst ten znany jest teatromanom ze wspanialej interpretacji grupy krakowskich artystów (Jan
Peszek, bracia Grabowscy). Co zaprezentują nam gdynianie - Zbigniew Jankowski, Bogdan Smagacki. Dariusz Błażejewski i Rafał
Kowal? O tym przekonamy się już dziś o godz. 19.
Spektakl reżyserował Krzysztof Bauman, aktor, absolwent
warszawskiej PWST. Związany z Teatrem Polskim we Wrocła
wiu, gościł już w Gdyni. gdy w ..Księdze Bałwochwalczej" w reż.
Waldemara Śmigasiewicza grai rolę Brunona Schulza.

WElblągu • aktorski recital

W niedt.ielę o godz. 18 w Teatrze Dramatycznym w Elblągu
Ewa Jasielska, od trzech sezonów zwiąt.ana z tą sceną, przedstawi
aktorski recital pt. .,Życie". Jest to wznowienie programu już prezentowanego i bard.zo dobrze przyjętego przez puhliczność. Ewa
Jasielska, wychowanka Studia Wokalno-Aktorskiego przy Teatrze Muzycznym w Gdyni, tekstami piosenek Brechta, Brela,
Młynarskiego, Własta, Jurandota i Łuszczykiewicza opowiada
o życiu. Tę historię złożoną z „piosenek prowincjonalnej aktorki"
Uak głosi część tytułu wieczoru) reźyserowa! Józef Jasielski, który jest też autorem scenariusza tego spektaklu.
(A. J.)

Bazylika św. Brygidy, niedziela, godz. 11

Poświęcenie

organów

Zygmunt Kami,iski 11 trakcie mo11ta:u p1s:c:alek.

Fot. Maciej Kostun

W przyszły piątek o godz. 20 w Teatrze Muzycznym wystąpi Micha! Urbaniak wraz z zespołem. Ten koncert, organizowany przez
agencję ,.Colosseum" pod patronatem naszej redakcji, zapewne bę
dzie wydarzeniem. Nie tylko dlatego, że okazji do słuchania Urbaniaka na żywo jest mało . jako że od blisko dwudziestu lat przebywa on
w Stanach Zjednoczonych. Przede wszystkim dlatego, że ten wszechstronny muzyk - instrumentalista, aranżer. kompozytor, jest niekwestionowaną indywidualnością. Za oceanem. gdzie przecież ojczyzna
jazzu. ma znakomitą pozycję i współpracuje z najlepszymi. Jego dorobek to 50 płyt z muzyką jazzową i filmową, jego niezwykła wizytówka - to skrzypce, instrument pozornie od jazzu daleki, który w jego rękach traci tę „antyjazzowość". Najnowsza płyta, w której realizacji wzięli udział tacy wybitni muzycy jak Herbie Hancock, Kenny
Garrett, czy Marcus Miller uznana została przez krytyków za milowy
krok w rozwoju amerykańskiej muzyki klasycznej,jakąjestjazz. (aj)
Gdynia-wieś' ..

Czynna w g. 11-17
codz. oprócz pon.
BĘDOMIN. Hymnu Narodowego.
wt.-sob. w. g. 9-15: niedz . 10-15
TCZEW. Wisły. codz. wg. 10-16:
CZW. ]0-]8
PELPLIN. Muzeum Diecezjalne,
ul. Ks. Biskupa Dominika 11,
czynne wt.-sob. w g. 11-16, w
niedz. 10-17.
PUCK. Ziemi Puckiej. codz. w g.
9-15. wt. nieczynne. sob., niedz.
g. 9-13
WDZYDZE: Park Etnograficzny,
wt.-niedz .. wg . 9-16. prócz poniedz.
WIELE. Ziemi Zaborskiej . wg. 9-16
HEL. Rybołówstwa, wg. 9-16
GNIEW. Muzeum Archeologiczne. Zamek, wg. 10-17 (oprócz
pon.)
STAROGARD. Ziemi Kociewskiej, pon .-pt. wg. 10-15, nicdz.
10-14
ELBLĄG. Państwowe, bulwar
Zygmunta Augusta. Wystawy archeologiczne. Nim powstał Elbląg.
Dzieje Elbląga 1237-1947. Elblą
skie rzemiosło artystyczne XVIIXIX wiek. Sztuka sakralna Elblą
ga i okolic. Truso i Elbląg - archeologia olśniewa. wt. nicdz. w g. 816 (kasa dog. l 5)
KWIDZYN. Zamkowe, ul. Katedralna I . Wystawy: Współczesna
sztuka ludowa. Exlibris wspólcze~ny, czynne wt.-niedz. g. 9-15
MALBORK. Zamkowe, ul. Hibnera 17. Wystawy: Rzeźba sakralna. Burst.tyn. wg. 9-15 (oprócz
pon.), tereny zamkowe do g. 16
(kasy wg. 9-14.30)
FROMBORK.. M. Kopernika. Wystawy: Frombork w zabytkach kultury materialnej . Dawne mapy i
atlasy. Kopernik - biograficzna.
Gabinet uczonego doby renesansu.
Kontynuacja •ny śli Kopernika. Historia medycyny. Katedra - pon.,
wt., ,ob. wg. 9-16. Pałac - wt.,
sob., niedz. wg. 9-16, Wieża pon„ wt., sob .• niedz. wg. 9-16:
Szpital św. Ducha. wt., sob. wg.
9-16 (Kasa gł. wg. 9-J 5.30)
SZTUTOWO. Muzeum Stutthof,
wg. 8-15

NOWA DWÓR GDAŃSKI, Muzeum Żuławskie, ul. Kopernika
17,czynne codz. w g.13-18
WYSTAWY
Zeidler Art Gallery, uL Długa 81 stała kolekcja dziel sztuki dawnej
polskiego i europejskiego kręgu
kulturowego.
ul. Ogarna 65 - kolekcja grafiki,
rysunku, plakatu oraz antykwariat.
Galerie czynne g. 11-18, sob. 1115, nie dz. niecznne
Prezbiterium Kościoła św . Trójcy
(ul. św. Trójcy 4) - Klisze pamięci
- labirynty Mariana Ko łodzieja.
Czynne wt. w g.10- 16; śr.-pt. 9-15
Galeria „Sień Biał a" (ul. Długi
Targ 36) - fotografia Tadeusza
Rzeczyckiego. Czynna codz. w g.
I 2- 18 (oprócz niedziel)
Salon Sztuki Współczesnej ,,Diorama" (ul . Podbielańska l - d. ho-

tel Monopol) Czyna: pon.-pt. 1118: sob. l l-14
Nadbałtyckie Centrum Kultury,
Dom Aukcyjny - Ratusz Staromiejski (ul. Korzenna 33/35) - Stala kolekcja malarstwa i grafiki,
meble, zegary, rzemiosło artystyczne oraz wydawnictwa artystyczne. Czynne codz. g. 11-19.
sob.g.1 1-15
Galeria NCK - wystawa „Wileński
Teatr Łątek i jego transformacje".
Czynna codz. wg. I 0- 18
Autorska Galeria Rzeźby, Gdańsk,
ul. Pomorska 68 d - grafika i rysunek Wybrzeża - ze zbioru galerii.
Stala ekspozycja rzeźby - brąz,
marmur, ceramika. Czynna codz.
g. 12-17
Zabytkowa Ku źnia Wodna nad
Potokiem Oliwskim (Oliwa, ul.
Bytowska la). Czynna g. 10-15
SOPOT: Państwowa Galeria Sztuki (ul. Powstańców Warszawy 2/6)
wystawa „Wokół kapizmu - Szkoła Sopocka". Czynna codz. w g.
11-18 (oprócz pon .)
Galeria „Triada" (Boh. Monte
Cassino 36) - wystawa zbiorowa
twórców Wybrzeża : malarstwo,
grafika, ceramika, rzeźba, unikatowa hiżuteria artystyczna. Czynna
pon.-pt. g. 11-18: sob. 11- 16

IO pytań ... milion złotych: 12.38 Gieł
da papierów wartościowych: 13.15
Kuchnia Dominika; 14.00-18.00 Studio Bałtyk; 14.15, 15.15, 16.15, 16.45,
Gdańsk -UKF 68.63 i 96.4
17.15, 17.45 Informacje miejskie;
Gdynia - UKF 72.92 i 106.7
14.45 Giełda pracy: 15.45 Ogłoszenia
Wiadomo~ci 5.30- 23.30 (co godzinę); na telefon: 18.05 Stare jak nowe: 20.05
Skrót wiadomości 6.00 - 20.00 (co go- W to mi graj; 22.00 Radio BBC: 23.05
dzinę): Pogoda O.OO - 23.00 (co godziRozmowy prywatne w radiu młodych;
nę): Wiadomości drogowe 6.15, 7.15, J .05 Radio nocą
8.15, l 1.15, 15.15, 16.15, 17.15; Horoskop O.05, 7.05
8.35 Info1111acje walutowe; 8.45 Stoliczek Eski: 9.15 Pól paczki z rana - konkurs: 9.45, 14.45 Wiadomości kultu- Gdańsk - UKF 102,30 MHz
ralne; 10.15 Horoskop dnia: 1050 KaElbląg - UKF 107 ,4 MHz
kndarium muzycrnc: 1l .35 Zloty kwa·
2.00,
4.00, 6.25, 8.25, 10.25, 12.25,
drans Eski; 1150 Twoja szansa - konkurs 45 sekund; 12.15, 13.15 lnfo1111a- 14.25, 18.25, 19.25 Wiadomości:
tor giełdowy: 13.40 Grzybobranie - 6.30, 12.30, 20.20 Ró ż aniec; 7.45,
jesienny poradnik 15.10 Co mi zrobisz 11.00, 16.00 W Rodzinie Radia Maryjak mnie złapiesz - konkurs: 16.20 ja; 5.45 Rozpoczęcie programu i paKonkurs 20 - stu pytań: 17 .05 Serwis cierz; 6.00 Anioł Pański i Jutrzmuzyczno-filmowy; 17.45 Wiadomo- nia;7.00 Msza św.; 8.00 Godzinki ku
czci Niepokalanego Poczęcia ]';MP:
ści sportowe: 18.05 Histor}jkj wyssane
z palca - konkurs18.35 Muzyka, którą 8.30, 16.30 Katecheza: 9.30 Czas piekochacie: 22.35 - 23.30 Muzycl!la go- ś ni ; 9.50, 14.30 Mo gę, chcę pomóc:10.00, 19.30 Audycja dla dzieci;
dzina miłości
10.30 Porady - porady lekarski e;
11.20, 18.40 Radiogazeta: 11.45,
23.45 Medytacja: 12.00 Anioł Pański :
12.10 Spotkania z Biblią: 5.05,13.15
UKF 67.85, 103.7 MHz stereo
Radiogazeta: 13.45 Literatura; 14.00
Wiadomości co godlinę: Wiadomości
Modlitwa popołudniowa z Liturgii
sportowe: 7.10, 12.lO, 16.10, 19.10:
Godzin; 14.15 Czas dohrych nowin;
5.00 - 9.00 Studio Bałtyk: 9.05 Radio 14.40 Muzyka mistrzów; 15.00 Kobiznes: 10.00-14.00 Cltcry godziny ronka do Miłosierdzia Bożego; 15.15,
dla ciebie i rodziny ; 9.45. 11.45. 13.45 21.15 Ro1,1nowy nic dok.: 16.15 SerOgłoszenia na telefon: 10.45, 12.45
wis Radia Watykańskiego: 17.30
R;diowa giclda pracy: 11.15 Ekspert: Koncert życmi; 18.00 Anioł Pański i
11.33 Warto, nie warto ... 1158 Wstęp Nieszpory: 18.30 W nurcie nauczania
ne notowania giełdy : 12.15 Konkurs Jana Pawła II; 19.00 Audycja dla mło-

RA D I O
ESKA NORD

RAD I O
ARN E T

fa" potwierdza uznanie publiczności, która ceni piosenki
skomponowane przez Roberta
Jansona do słów solistki, Anity
Lipnickiej (większość tekstów
jest właśnie jej autorstwa) i
Roberta Amiriana.
Na jutrzejszy koncert mamy
JU podwójnych zaproszeń, które czekają na Czytelników w
naszym biurze konkursów, w
pok. 20 / b w Domu Pra.~y,
dziś w godz. 9 - 15. Przypadną
one w udziale tym Czytelnikom, którzy zjawią się jako
pierwsi.
Fundatorem nagród jest Baltycka Agencja Artystyczna w
S
·
opoc1e.
(aJ')

Jui za tydzień

GDAŃSK, Państwowa Filhar-

„ Batman '

KOŚCIERZYNA,

Va rius Manx

TEATRY

GDAŃSK, Neptun ul. Długa:
Wodny świat, USA, 15 l., g. 10,

I iczność

łł-
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RAD I O
GDAŃSK

W niedzlelę o godz. 1 1 w Bazylice św. Brygidy w Gdań·
sku rozpocznie się uroczysta msza św., którą celebrować bę·
dzie metropolita gdański, ksiądz biskup Tadeusz Gocłowski.
W czasie mszy poświęcone zostaną nowe organy, które wy·
konali Janusz i Zygmunt Kamińscy. W koncercie inaugura·
cyinym wystąpią: Roman Perucki • organy, Paweł Skałuba •
tenor i Leszek Skrla • baryton.
Budowa organów dla BazyIiki św. Brygidy trwała przeszło dwa lata. Powstał instrument liczący 3472 piszczałki z
drewna i różnych metali o
zróżnicowanych wymiarach.
Pien iądze na budowę organów
pochodzą ze sprzedaży cegiełek, których jednak udało się
rozprowadzić stosunkowo nie-

wiek, zdecydowaną większość
losztów pokrył i sponsorzy.
,
Firma braci Kamińskich
<lziala od 1896 roku. Z tego
warsztatu wyszły m.in. organy
na Jasnej Górze w Kaplicy
Matki Boskiej, w Kościele
NMPWW w Rumi. w Kościele
sw. Teresy w Łodzi .

(K.K.)

Wokół kapizm u
W czwartek w Państwowej
Galerii Sztuki w Sopocie uroczyście otwarta została od
dawna przygotowywana wystawa ,.Wokół kapizmu - Szkoła Sopocka" . Na ekspozycję
złożyły się, pochodzące z kilku
krajowyc h muzeów narodo wych, prace: Józefy Wnukowej, Zygmunta Karolaka, Witolda Frydrycha, Artura NachtSamborsliego. Piotra Potworowskiego, Jana Wodyńskiego,
Jacka Zulawskiego. Hanny Zulawskiej, Jana Cybisa i Krystyny Łady-Studnickiej.
Podczas wernisaż.u odbył się
koncert w wykonaniu Stanisła 
wa Daniela Kot lińskiego (baryton), któremu towarzys7yła na
fortepianie Urszula Bakalarska.
Artysta, absolwent gda1\skiej
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki , zamieszkały we Florencji, przedstawił
piękny program złożony z pieśni włoskich i polskich.
To pierwsza część cyklu
.,Wokół kapizmu", przygotowywanego przez Muzeum Nadzieży;

19.45 Modlitwy dzieci: 20.00
Audycja Radia Watykań,kiego: 21.00
Apel Jasnogórski: 21.15-0.00 Czas
wzrastania; 2350 Kompleta

RAD I O

PLU S
t:KF 67.07 i 101.7 !\fHz
Wiadomości :

od 5.00 do O.OO (co goSkróty wiadomości· 5.30,
7.30, 9.30, 11.30, 13.30. 15.30, 18.30;
Wi ado mości lokalne: 6.30, 8.30,
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 17.30,
20.30; Sport: 6.04, 7.04, 18.05
6.43 Ewam:elia z komentarzem; 7.25
Patron dni,;: 8.10 Goś( PLUSA: 8.45
Serwis ekonomiony: 10.35 .,Ułóż
zdanie"; 12.40 Rozmowy pewnej pani
z pewnym księdzem; 13.15 Serwis
giełdowy; 13.40 Pmpolyc·je kultural ne: 14.15 Komputer nie gryzie; 16.35
Radio PLUS Auto; 18.40 Wiadomości
z życia Kościoła: 1852 Religia. etyka.
Kościół - przegląd tygodników: 19.40
Pluszowy k ąci k : 21.00 Legendy
rock'n'rolla: 22.15 Ewangelia z kometarzcm: 23.lO l\lasterminJ - konkurs; 0.05 Radio PLUS Noc; 5.00 Poranek muzyczny

Stanirlaw Daniel Kotliński

Fot. Leonard S:;mag/ik
rodowe ""

Pa11stwoSt.tuki w Sopocie i
Alliancc Franca1se, Oddział w
Gdańsku. 29 października
otwarta zosta nie w Pałacu
Opatów w Oliwie wystawa
..W,?kół kapizmu - Ok.res Paryski .
wą Galerię

(K.K.)

Matern i Formy - na tacy dużo lub
mało; 13 .00-17 .OO Relacje migawki
flesze - rajd reporterów: 17 .00-19.45
Rockujemy muzyką fantastyczną gramy\\ rosyjską ruletkę: 19.45-21.45
Radio muzyka fakly - przegląd wydarzeń dnia: 21.45-l.OO Rock metal funky - zdejmujemy nocną koszulkę;
1.00-5.00 Rolterki mar1.em~ fohic

dzinę):

RAD I O
- R- M F F M
UKF 98.4 i 7352 MHz stereo
co godzinę od 0.45,
gidda: 12.05, 14.05 PROGRAM
LOKALNY 10.26, 11.26, 12.26,
13.26, 17.26; Traffic: 6,26, 6.59,
7.26, 7.59, 8.26, 8.59, 14.26, 14.59,
1516, 1559, 16.26, 1659
5.00-9.00 Rano mogę fruwać - pieczemy poranne tosty; 9.00-13.00 Radio
Wiadomości

Gdańsku,

RAD I O
ZET

Gdańsk - UKF 71.69

i 105 MHz
- UKF 71.36 i 105 MHz
\\'i ad(1111ości co goC.:zinę całą dob9:
wiadomo~ci co pól godz iny 6.0012.00 - 14.00-17.00: wiadomości co
kwadran~ 6.00-9.00: wiadomości sportowe: 6.08, 6.33, 7.09, 7.34, 8.07,
9.05: Wiadomości giełdowe: 12.05,
13.05, 14.05
4.00-6.00 Świt z Radiem Zrt: 6.009.00 Poranek z Radiem Zet: 6.20, 9.40
Horoskop dnia: 6.25, 7.25, 850 l\lała
encyklopedia dnhrych i złych ohyczajów: 650 Zapowiedzi TV: 7.40 Magazyn giełdowy; 8.11 Komentarz dnia ;
8.15 Gość Radia Zet: 8.40 Książki
Czesława Apiecionka: 9.15 Urodziny
z Radiem Zet - konkurs: 9.20 Horoskop na urodziny: 9.50 Ciekawostki
Krecika: IO.IO Bulion Zet: 13.15
Dzwoni~ do pana. pani ... 14.lO Mag .
reporterów 1 zapowiedzi kulturalne:
15.10 llip Hop 7.ct 16.50 Ciekawostki
Krccika. 18.10 Szymoniada: 19.05
Kornputt'rowa lista przebojów Radia
Zet: 20.05 l 'K Chart Attack 21.05
Klub Radia Zet: 22.00 Wojna na górze: 23.30 Bezsenność z Radiem Zet,
2.00 Noc z Radiem Zet
Elbląg
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7 .OO Panorama
7.10 Sport telegram
7.20 ·Poranny magazy,1 „Dwójki"
7.50 Akademia zdrowia „Dwójki"
8 .OO Panorama
8.IO Dzień dobry. tu Gdańsk
8.30 „Pe!nachata" [ll/56]-serial
9.00 Świat kobiet
9.30 świat. który nie może zaginąć - Ostoja angielskich gadów. serial przyr. prod. ang.
9.55 Pan Magoo - serial anim.
prod. USA
IO.OO Co jest grane ? - pr. dla dzieci
10.25 Teatr Telewizji Fritz Hochwal·
der „Oskarźyciel publiczny"
rei. Jan Maciejowski
12.00 Żródla - muzyka rodzima Początek wędrówki - pilot
kieszeń
cyklu
11.30 Polska bez granic
12.35 Muzyczne nowości Dwójki
12.00 Wiadomości
12.50 Akademia Zdrowia „Dwójki"
12.10 Agrobiznes - rolniczy magazyn 13.00 Panorama
informacyjny
13.20 „Żeglarz Mórz Południo12.15 Magazyn Notowań - Ekologia
wych" [3/4) - serial przygostosowana
dowy prod. nowozelandzkiej
12.40 - 14. 50 Cypr gościem Telewizji 14.10 elipol-wyd.specjal ne
I 14.40 Muzyczne nowości Dwójki
Edukacyjnej
14.55 Powitanie
14.50 Program dnia
15.00 „Szaleństwo koszykówki"
15.00 Muzyczna Jedynka
[21/26] ,,Glosuj kcie na
15 .30 „Moda na ~ukces'' [ 134J - serial
mnie" - serial anim. USA
prod. USA /powt./
15.30 Kalejdoskop - Big Day

I

. ·X·:·.

Rock rap01t - mag. muzyczny
Dla dzieci: Ciuchcia
Kalendarium XX wieku
Teleexpress
Tata. a Marcin powiedział
Goniec - tygodnik kulturalny
Pomoc dom0wa
Randka w ciemno - zabawa
Zulu Gula, !vliedziana 13 - program satyryczny Tadeusza Ros- ,
sa
19.00 Wieczorynka .Jvlordziaki"
19.30 Wiadomości

16.00
16.25
16.50
17 .OO
17 .20
17 .30
17.45
18.05
18.50

20

20.10 100 filmów na stulecie kina
,.Francuski łącznik'' • film sen·
sac. USA /1971 r., 99 mini reż.
William friedkin. wyk. Gene
hackman, Fernando Rey, Roy
Scheider
21 .55 Puls dnia
22.10 WC kwadrans
22.30 Mdl\l
23.00 Wiadomości
23.20 Par.ula pradziada - pr. rozrywkowy
23.35 Bądź człowiekiem, Towanyszu /10/
23.40 Leksykom polskiej muzyki -1
Zbigniew Wodecki
O.OS „Mordercza rozgr}wka" • film
fab. USA /1993 r. , 94 min. '
/reż. Howard Libm·, wyk. wm I
Patton, Michael DeLuise, Na·,
nq Moore Atchison
1.40 - 2.00 Goniec - tygodnik kult.

·· ··
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Rebusy
Klub Lady Fitness
Grand Prix, odc. 5
HALOGRA!MY
Ye! Ye! Ye!
Webster, odc. 47/52
IO.OO Tequila i Bonetti, odc. 3/13
IO .55 Kosika szczęścia
11 .OO Tylko dla dam
11.30 Plus Minus
12.00 4 x 4 - mag. motoryzacyjny
12.30 Sztuka sprawiedliwości
13.00 Magazyn sportowy
14.30 Pamiętnik nastolatki
15.00 Kosika szczęścia
15.05 HALOGRA!MY
15.25 Ye! Ye! Ye!
15.35 Richie Rich, odc. 19
I 6.00 Informacje
16.IS Kuba zaprasza
16.45 I wszyscy razem, odc. 5/101
17.15 VanDykeShow,od c.6/9
17.40 Kostka szczęścia
17.45 Rebusy '
18.15 Przygody Leona
18.45 Informacje
18.55 Statek miłości, odc. 54
19.50 Infonnacje
H.05 Strażnik Teksasu, odc. 27/44
21.00 Na celowniku, odc. 6/21 - serial sensacyjny
22.00 Informacje
22.15 Biznes tydzień
/:C:;l;:;:;::~:::.:«:;~;:;:%~C';:;:;,:::;;::;@.:;~::::-:~:X.::::::;:::;:;:;:::~:;_~::t.:::~::xr.:~:i::;~;:g~:::;,::::-{~:;:;;.:;':~ ::;;~:~::~'%.,.,,._".:;:;i,-; i(.~:w,<«~«,,;.~
22.30 Słodycz zabijania, USA,
1992, reż. Eddy Matalon
16.10 Giełda Pracy
16.00 Krzyżówka szczęścia - teleżonaty bankier popaNieszczęśliwie
kręgu
W
goście.
Nasi
16.15
.
turniej
da w obsesję, nieustannie
rodziny
16.30 Reportaz
fantazjując na temat nie17 oo Filmy animowane dla
17.00 Teleexpress
szczęśliwych wypadków, w
dzieci
·
17 .15 Ciuchci_a _- pr. d'.a dzieci
których ginie żona. Lektura
J;;;k:;~~;i~:;~ '~il9!- 17.30 Sky Ex~ress. serwi:; inkomiksów podsuwa mu pomysł zbrodni doskonalej.
fo_nnacyJny
serial prod. polskiej reż. JeO.I0-0.40 Playboy
18.00 Gi~!d~ pracy
rzy Sztwiertnia /napisy w ję18.10 BhzeJ Europy
zyku angielskim/
18.30 Nasza dyskoteka· propo·
19.00 Hity satelity
zycje do listy przebojów
19.20 Dobranocka
8.30 Zapowiedzi programowe
9.00 ,,Daktari" • bajka,odc. 5
IO.OO Szpital Miejski - serial, odc. 3
20.45 Sky Express. skrót wy20.00 Witaj Polsko - teleturniej
I I.OO Za wszelką cenę odc. 120
darzeń dnia
20.30 Sztuka mesztuka • ,,100 lat
11.30 Music Box
21.00 Na dużym ekranie _ ma·
.
Wenecji"
12.00 Magazyn Południowy
gazyn filmowy
12.30 StudioTVT
21 .OO Pan()rama .
21.30 Pols_k~~ drogi odc.41111- .,Na 2130 Film fabularny
13.00 Moim zdaniem
15.30 Wszystkiego najlepszego
tr~p1e -sena! prod. polskiej, 23.10 Rozmowa dnia
rez. Janusz Morgenst_ern /nap1- 23 .40 Sky Express _ skrót wy- 16.30 „Daktari" - bajka, odc. 6
darzeń dnia
17.30 Snake's Music zaprasza
_ sy w Języku angielskim/
.
.
22.)5 Program na sobotę
17.45 StudioTVT
Pas1onac1
23.50
23 .oo p a rer - mag. w1 b racJl· · mu...
18.15 Szpital Miejski- serial, odc. 4
0.30 BhzeJ Europy
zycznych
18.45 ,,Doktorek"· film fab. fr.
I OO S rt m k . moda .
.
.
po., ~z~ a 1
.
23.30 Konkurs Chopmowsk1
20.45 ,;za wszelką cenę" odc. 121
3.00 Nasi gosc1e - Kromka
O.OO KINO NOCĄ: Świnka odc.
21.30 Informator
kulturalna
l /3/ - film fab. TVP
22.00 Kuba rozpruwacz • film fab.
k'
4 OO W , · ·
1·00 panorama
I
swiecie muzy
·
USA
1.30 Sport telegram
23.40 Program na dzień następny
1.35 Z archiwum rozrywki: Prze23.45 Koncert życzeń
praszam, że żartowałam
0.55 „Erotic 11ight"
2.15 STUDIO KONTAKT (powt.)
2.55 Zakończenie programu
2.45 Zakończenie programu

16.00 Konkurs Chopinowski
16.30 Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich'95
17.00 30 ton - lista, lista przebojów
17.30 „Beztroskie dni" [20/261 - serial

Miód i pszczoły (82)- serial
Poradnik weekendowy
.
Teleexpress
Cnstal (285) • sena]
~o. gdzie, kiedy w Trójmie-

:;:~~ ~:~~r:!etnd
18.10 PANORAMA
18.30 Punkt - temat dnia
18.40 EOL - magazyn telewizyjny
J 8.55 Co jest grane?
19.05 Jeden z dziesięciu - teleturniej

18.10
18.30
18.40
18.55
19.00
19.30

~~~;r:~!· pubhc.-kulturnlny
Punkt - temat dnia
EOL - magazyn telewizyjny
Co jest grane?
Hugon Lasecki - film dok.
Zwycięstwa na morzu

/3/
Na
Spurt telegram
Panorama
KOC - Komiczny Odcinek
Cykliczny
21.55 Konkurs Chopinowski Etap I_ relacja 9
22.25 „Gra, która nie ma końca"
1.112] (fhe Endless Garnel.
film fab prod angielskiej
· '8 · F
/ 1989 r. ·1 rez.
nan orbes. ,nk. Albert Finney,
Geor ; Se al
~ ·g
O.05 Panorama
Big Day- live
KalejdoskopO.IO
I .OO Zako11czenie programu
,-/

20.00
20.50
21 .OO
21.35

20.00

I
21.00
21.50
22.00
22.20

23.40
O.OO

i dusza, odc. I (6) senat obycza1owy prod.
ang., 1993, reż. Moira Am1. .
strong
Debata telew1zy1na
. .
Pan_orama
Pohcianc1 z dz1eln1Cy - magazyn
Sena! filmowy: ,,Układ krą· · " - o d c. 4 ,, S zyc·h a w
zema
odstawce"
.
Park Narodowy - Rzeka
traw - film dok.
Zakończenie programu

r

Jolanda - telenowela. powt.
Drużyna specjalna - serial
Tekshop
Filmy animowane
McGyver - serial, powt.
Maria - serial, powt.
Drużyna specjalna - serial, powt.
12.20 Filmy animowane
14.00 McGyver - serial. powt.
14.40 Maria - serial. powt.
15.35 Teleshop
16.00 Filmy animowane
17 .30 McGyver - serial
18 .20 Maria - serial, powt.
19.10 Druzyna specjalna - serial
20.00 Film fabularny
21.50 Film fabularny
22.45 Świat sportu
23.35 Sport - zawody motorowe
0.20 Drużyna specjalna - serial. powt.
I.IO Film fabularny
3.00 Film fabularny
4.40 Drużyna specjalna - serial, powt.

630 „Magie Sports'· (powt.)
JO.OO „Wyspa marzen" - sena!
8.30 ,.Power Play" (powt.)
serial
11.00 „Trapper John. M.D."
9.00 „Futbol Mundial" (powt.)
(powt.)
9.30 Gimnastyka artystyczna: MŚ
12.00 „Statek miłości'' - serial
w Sabae/Japonia - kwalifika13.00 „Trapper John, M.D." - serial
cje olimpijskie (na żywo)
14.00 „Cagney & Lacey" - serial
15.00 „Star Trek: Następne pokole- 14.30 Tenis: Magazyn ATP
15.00 Taniec: Formacje rock'n ' rolnie·• - serial
lowe, German Masters
serial
16.00 „Słoneczny patrol''
17 .OO „Rodzina Partridge' ów" - serial 16.00 Sporty motorowe: Rajd Austrii (powt.)
17 .30 Magazyn regionalny
17.00 .,Action 5'': ,,Blade Warriors''
18.00 „Idź na całość!" - teleturniej
18.00 „Magie Sports"
19.00 Wiadomości
19.55 Wiadomości sportowe
19.15 Sport w SAT 1
20.00 Mistrzowie sportu: Bundesliga
19.30 „Kolo fortuny" - teleturniej
'94/95
20.15 ,.Przygody Galla Asterixa" francuski film anim. (70 min) 20.15 Magazyn sportów motorowych
21 .50 „Figle zwierząt" - program
21.15 Boks - walki zawodowców
satyryczny
22.05 „Connan Niszczyciel" - film 22.00 Wrestling wew
fantastyczny. USA 1984, reż. 22.55 Wiadomości sportowe
23.00 Gimnastyka artystyczna: MŚ
Richard Fleischer. (97 min)
w Sabae/Japonia
O.OO „Laura" (,.Dreieck der Lust")
O.OO Mag. sportów motorowych
- wioski film erotycz.ny, 1987
1.00 Wrestling wew (powt.)
(81 min)
1.55 Gimnastyka artystyczna: MŚ
125 „Star Trek: Następne pokolew Sabae/Japonia (powt.)
nie" - serial (powt.)

2
6.35 - I 0.05 Blok programów dla
dzieci:
10.05 „Cudowne lata" - serial (powt.)
10.30 .,Proszę o uśmiech" - show (powt.)
Il.OO ,.Kwagga Strikes Back" - film
obyczajowy, RPA 1990 (powt.)
12.40-17 .1 5 Blok programów dla
dzieci:
17.15 „Califomia Highschoot" - serial
17.40 „Jump Street 21" - serial
18.35 „Cudowne lata" - serial
19.05 „Benny Hill" - show
19.25 „Proszę o uśmiech" - snow
20.00 Wiadomości
20JS „Ostatni taniec" · komedia,
l'SA 1986. reż. eorev Allen
·
tllO min)
22.05 „The Art of Love" - komedia.
USA 1964. reż. Norman Jewison, wyst.: James Garner, Dick
Van Dyke. Elke Sommer, Ethel
Merman i in. (95 min) Amerykański malarz nie cieszący się
zbytnim powodzeniem ratuje
młodą dziewczynę przed utonięciem, lecz na,tępnego dnia
zostaje uznany za zmarłego, co
jest przyczyną wielkiego powodzenia jego obrazów ...
23.55 ,J3eavis i Butt-Head" - serial
0.20 „Dream On" - serial
0.55 ,.David Lcttennan" - show
150 Wiadomości
220 „Można oszaleć" - kanadyjska
komedia sensacyjna, t 983, reż.
David Steinberg. (80 min) Perkusista zespołu muzycznego,
po bijatyce w klubie gdzie
odbywał się koncert, trafia do
więzienia, z którego wkrótce
ucieka ...
3.40 „Beavis i Butt-Head'' - serial

8.00
8.30
8.40
9.00
9.20
9.30

:t~

DSF

___SAT

___ RTL _ _

Film fabularny
Muzyczny poranek
Bliżej Europy
Filmy animowane dla
dzieci
8.00 W świecie muzyki
8 .30 Powitanie
8.45 Giełda pracy
8.50 Film animowany dla
dzieci
9.00 Nasza dyskoteka - propozycje do listy przebojów
9 .30 Film fabularny
11.00 Kalejdoskop - program z
udziałem telewidzów
11.30 Nasi goście • Sport, re·
kreacja, wypoczynek
12.30 W świecie muzyki
13.00 Sport, muzyka i moda
ok. 14.00 Giełda pracy
15.00 Pasjonaci
15.30 Baw się razem z nami •
quiz dla najmłodszych
5.00
6.30
7 .OO
7.30

TV

TRÓJMIAS TO
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_POLON IA
6.00
6.45
7 .45
8.10
9.50
10 .40
11.30

S'A T

.1.
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16.00
16.25
17.00
17.20
17.55

I

l

POL

ORUNIA

POLON IA

7 .OO Panorama
Program dnia
7.10 Za metą (powt.)
Panorama
8.00 Konkurs Chopinowski
Dzień dobry 'ltu Gdańsk
9.00 Wiadomości
Trójmiejski serwis infonn.
9. I O Program dnia
Studio „Trójki"
9.15 Plecak pełen przygód odc.
Co mnie gryzie? (powt.)
11 /!3/ - serial dla młodych
Radź sobie sam (powt.)
j
widzów (powt.)
Program o zdrowiu „Lecze9.45 Auto - Moto· Klub (powt.)
nie zeza" (powt.)
IO.OO Wielka miłość Balzaka odc.
9.35 Sport w „Trójce" (powt.)
217/ - ,,Cudzoziemka" · se10.05 Damskie głosy (powt.)
rial prod. polsko - francuI0.35 W Bucikowie - odc. 13 - seskiej, reż. Wojciech Solarz
rial anim. USA (powt.)
(powt.)
10.40 Przygody Kota Feliksa (12)
Roman
11..00 BIOGRAFIE:
- anim. bajka (powt.)
Dmowski - film dok. MariaI 1.05 Miód i pszczoły (81) na Kubery i Krzysztofa Ka·
,,Miodowa pomyłka" - franwęckiego (powt.)
cuski serial . (powt.)
11.50 Dziennik TV - satyryczny pr.
11.30 Czwarta Europejska Noc
Jacka Fedorowicza (powt.)
Jazzowa - cz. I (4) - koncert
organizowany przez Euro- 12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
wizję (powt.)
12.00 Cristal- serial fab. prod. we- 12.20 Przegląd publicystyczny
(powt.)
nezuelskiej (284) (powt.)
12.40 „Kumple z przypadku" - ko- 13.20 Magazyn katolicki (powt.)
13.45 STUDIO KONTAKT (powt.)
media obyczajowa USA
14.15 Diariusz-magazyn rządowy
14.15 45minut
14.25 Rozmowa dnia
15.00 Panorama
IS.JO Teatrzyk Win Gin Pom 14.55 Puwitanie,programd nia
(3/13) - ang. serial kukieł- 15.00 Konkurs Chopinowski· re·
Jacja z I etapu (powt.)
kowo-anim. dla dzieci
15.35 Prawdziwe potwory 6/13 - 15.30 „Góralu, czy ci nie żal" film dok.
serial anim. prod. USA
7 .55
8.00
8.10
8.30
8 .40
8.50
9.10
9.25

6.00 Kawa czy herbata? w tym: Kalend.1rium XX wieku
7.45 V. I. P. - rozmowa Jedynki
8.00 „Moda na sukces" [ 134 J - serial
prod. USA
8.30 Tropami prehistorii: - Kopalnia i
domy sprzed czterech tysięcy lat
9.00 Wiadomości
9.10 Mama i ja - program dla mamy i
trzylatka
9.25 Domowe przedszkole Przcd-1
szkolny koncert życzeń
JO.OO „Star Trek - następne pokolenie" [14/26) • serial sf USA
10.50 Muzyczna Jedynka
I I .OO Od niemowlaka do przedszkolaI
ka
11.15 Zrób to razem z nami - Czy to

16

SKY

TV

TV
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2-- TV
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EUROSPORT

DISCOYIIY

MTV

1
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8.05 (s) ,,Historia Springfieldów"
9.05 (s) ,,Santa Barbara" - serial
10.00 „Moda na sukces" - serial
10.30 (s) ,,Czas tęsknoty" - serial
11.00 „Właściwa ceua" show
11.30 Pojedynek rodzinny
12.00 „Punkt 12" - mag.inform.
12.30 „Złote dziewczyny'' - serial
13.00 „Morderstwo to jej hobby" serial
14.00 (s) ,.Barbcl Schafer'': ,.Ezoterycy to wariaci" - talkshow
15.00 (s) ,,Ilona Christen'': ,,Mał
żeństwo tak - wspólne mieszkanie nie" - talkshow
16.00 (s) ,,Hans Meiser": ,.Uwielbiam grube kohiety" - talkshow
17.00 (s) ,.leopardy!" - teleturniej
17.30 (s) ,,Między nami" - serial
18.00 .,Niezwykle miła rodzinka'' serial (powt.)
18.30 ,.Exclusiv" - magazyn
18.45 Wiadomości
19.10 „Explusiv'' - magazyn
19.40 (s) ,.Dobre czasy, zie czasy"
20.15 (s) ,.Małe gwiazdy z playbacku"- show
21.15 ,.Komisarz Beck" - szw.niem. film kryminalny,
1993. reż. Peter Keglevic,
(86 min) W czasie upalnego
lata w Sztokholmie dochodzi
do zabójstwa bogatego biznesmena. Komisarz Beck
już wie kto będzie następną
ofiarą. rozpoczyna się wyścig z czasem ...
23.10 (s) ,,Nocny show RTL"
O.OO Wiadomości
0.30 „Zdrówko'' - serial
J.OO „Niezwvklc mila rodzinka" 125 „Złote dziewczyny" - serial
(powt.)
0

6.25
8.10
9.10
9.40
10.10

12.00
13.00
14.00

-8. I OSeriale animowane (powt.)
„Waltonowie" - serial
„Alf' - serial (powt.)
„Grace w opalach" - serial
„Carry on Abroad" - komedia.
W. Bryt. 1972, reż . Gerald
Thomas (89 min)
„Hart tu Hart" - serial
„Detektyw Remington Stecie"
„Arabella Kiesbaucr" - talkshow
„Domek na prerii" - serial
-17.55 Seriale animowane:
„Pod jednym dachem" - serial
,,Alf' - serial
„Grace w opalach" - serial
„Taff' - mag. informacyjny

15.05
16.05
17.55
1825
19.00
19.30
19.55 Wiadomości
20.15 „Władca zwierząt 2" - film
fantastyczny, USA 199 I, reż.
Sylvio Tabe (103 min) Dzielny Dar chce uniemożliwić despotycznemu władcy Arokowi,
dążącemu do przejęcia kontroli nad światem, kradzież nuklearnego detonatora ...
2220 ,.Quick"- film sensacyjny.
USA 1993, reż. Rick King,
wyst.: Jeff Fahey, Teri Polo,
Robert Davi, Martin Donovan
i in. (91 min) Księgowy mafii
oszukuje pracodawcę na trzy
miliony dolarów i proponuje
FBI współpracę, jednak mafia
nie daje za wygraną ...
0.05 ,.La Casa 5"- horror. Włochy
1989, reż. Clyde Anderson (88
min) Angielski duchowny przeprowadza się do domu, gdzie w
czasach inkwizycji zostało spalonych dwadzieścia kobiet uznanych za czarownice ...
1.45 Wiadomości

730 ,,Zgrzyt" (Eric Nies)
8.30 Golf: Mercedes Gennan Ma- 16.00 W afrykańskim reze!Wacie
8.00 „3 From l"
sters w Berlinie - 1 runda
Masai Mara - film przy·
8.15 Hity na śniadanie (Eden)
9.30 Tenis: WTA European Indorodn.
9.00 „Maria przedstawia"
ors Open w Zurychu
1030 Rajdy samochodowe: ME w J 7 .OO Ginący świat: Królowa 12.00 „Soul w MTV"
13.00 „Przeboje" (Ingo Schmoll)
Ahvenisto/Finlandia
słoni - serial przyrodo.
14.00 „Muzyczny non stop"
1130 „Eurofun" - magazyn
18.00 Krucjata przyszłości: Do15.00 „3 From l"
12.00 Wyścigi motocyklowe: Ma·
my i miasta przyszłości
15.15 „Muzyczny non stop"
gazyn Grand Prix
serial dok.
16.00 „CineMatic" - nowości fil1230 Fonnuła I: Magazyn Grand
mowe (Davina)
Prix
18 .35 Poza rok 2000 • magazyn
16.15 ,,Popołudnie z Enrico"
13.00 Triathlon: Pro Tour w
popularnonaukowy
Bath/W. Bryt.
17.00 Wiadomości
.30 Zagadki przeszłości: Arka
14.00 Tenis: WTA European Indo- 19
17.lS „Popołudnie z Enrico"
Przymierza - serial dok.
ors Open w Zurychu 17.30 ,;zadzwoń do MTV'' (Eden)
ćwierćfinały (na żywo)
20 .OO Samotna planeta: Indie i 18.00 ,,Prawdziwy świat: Londyn"
1930 Wiadomości sportowe
18.30 „Puls" • magazyn mody
Himalaje· serial dok.
20.00 Wrestling: .,Wojownicy rin19.00 ,,Popołudnie z Enrico"
Si·
światem:
nad
Skrzydła
21.00
gu''
20.00 ,,Przeboje" (Ingo Schmolt)
korski - wynalazca heli- 21.00 ,;•fajbardziej poswkiwane"
21.00 Boks: walki o Mistrzostwo
Wspólnoty Brytyjskiej (na
koptera, serial dok.
22.30 ,,Beavis i Butt-Head" - serial
żywo)
22.00 Drapieżniki: Biały rekin • 23.00 Wiadomości
23.00 Golf: Mercedes Gennan Ma23.lS „CineMatie" - nowości filserial dok.
sters w Berlinie - 2 runda
mowe (Davina)
23.00 Chiny: Odejście od komu· 23.30 „Głowa" - serial komediowy
I.OO Wiadomości sportowe
nizmu • film dok.
I .30 Zakończenie programu
O.OO ,,Partyzone" (Simone)
2.00 Noc z teledyskami

_ _TNT

TY
5

6.00-20.00 CARTOON
NETWORK • seriale animowane
19.00 „Tom i Jerry" (A)
19.30 „Między nami, Jaskiniowcami'' (A/F/S/H)
20.00 Wieczór TNT: ,,Prawdziwa
miłość'': ,Jt Started with a
Kiss" - komedia obyczajowa.
USA 1959, reż. George Marshall, wyst.: Glenn Ford,
Debbie Reynolds, Eva Gabor, Fred Clark i in. (99 min)
Oficer i jego żona próbują
przystosować się do życia w
Hiszpanii i ...do siebie nawzajem ... (A/F/S/Fin/H/Hol)
22.00 „Nevcr Lct Me Go" - melodramat, USA 1953, reż. Deł
mer Daves (90 min) Amerykański reporter próbuje wydostać z ojczyzny swoją żo
nę Rosjankę ... (A/F/S/H)
O.OO Z cyklu: ,,Piątkowy film
gangsterski": ,,Bullets for
O' Hara" - film sensacyjny,
USA 1941, reż. William K.
Howard, wyst.: Anthony Quinn. Roger Pryor. Joan Perry,
Mans Wrixon i in. (50 min)
Żona przestępcy pomaga
FBI w ujęciu męża ... (A)
I.OO Z cyklu: ,,Piątkowe dreszczowce": ,,Zigzag"/,,False
Witness" - thriller, USA 1970,
reż. Richard Colla ( 104 min)
Umierający agent ubezpieczeniowy układa scenariusz swojej śmierci pozorując morder·
stwo tak, aby jego rodzina
otrzymała wysokie odszkodowanie ...(A/F/S/H)
2.50 „Nightmare Honeymoon" thriller, USA 1973, rei.. Elliot Silverstein

wersje językowe: (A) - angielska. (Fin)· fiI\.ska, (F) - francuska, (H) · hiszpańska, (N) - norweska. (S) - szwedzka, (Hol). holenderska

835 ,,Bibi i jej przyjaciele"
9.15 „Wiedzieć więcej"· mag.
10.15 „Sidamag"
10.30 „Powiedz mi wszystko"
10.45 ,,Nie trzeba marzyć" (powt.)
11.45 „Telescope" (powt.)
12.40 Pogoda dla pięciu kontynentów
12.45 Dziennik France 3
13.05 „Światła Paryża" - aktualności (powt.)
1330 Debata telewizyjna (powt.)
15.00 Magazyn szwajcarski
15~ ,,Dom Deschenes" • serial
(powt.)
16.00 Dziennik TV5
16.15 ,,Łakomstewka" · magazyn
kulinarny
1630 ,,Bibi i jej przyjaciele" - magazyn dla dzieci (powt.)
17.15 Fa, si, Ja· śpiewajcie - quiz
17.45 „Pytania dla mistrza" - gra
18.15 „Wizje Ameryki" • rporta·
i.e i wywiady
1825 „Gra TV5 - środowisko"
18.30 Dziennik TV5
19.00 „Światła Paryża"
19.25 Pogoda dla pięciu kontynentów
1930 Dziennik belgijski
20.00 „Notatnik obieżyświata" magazyn
2030 ,,Evasion": ,,Maroko"· ma·
gazyn turystyczny
21.00 ,.Różne fakty". magazyn
21 .SS Pogoda dla pięciu k0111ynentów
22.00 Dziennik France 2
2235 ,.Gra TV5. środowisko"
22.40 „Taratata". variiitas
23.50 „Środek nocy" • magazyn
kulturalny
030 Dziennik Soir 3
0.55 „Gra TV5 . środowisko"
(powt.)
I.OO Powtórzenia programów
1.00 „Wizje Ameryki"

PROPONUJEMY
Star Tre~ następne pokolenie (14)
TVP I
9•.},ątQQ,

Załoga

statku kosmicznego
Enterprise ma do spe!nie n i a bardzo ważną
misję. Tym razem
udają się na planetę,
której mieszkańców
dziesiątkuje tajemnicza epidemia.

Sto na sto, czyli sto filmów na stulecie kina
ł

Francuski lqcznik

" TVPlC

g; 2.~~

10 „Francuski łącznik" powstał
na kanwie ksiązki-re
portażu Robina Morre'a, traktującej o gło
śnej aferze przemytu
narkotyków z Marsylii
do Nowego Jorku, w
którą wmieszany by!
prezenter francuskiej
telewizji Jacques Angelvin .
Obok dokumentalizmu, utwór Friedkina
zadziwia techniką realizacyjną i montażową.
która osiąga szczyty
wirtuozerii w klasycznej już dziś scenic pogoni pod wiaduktem nowojorskiego
metra, realizowanej w warunkach naturalnych, bez zatrzymywania ruchu ulicznego, jakichkolwiek tricków.
Na zdjęciu: Gene Hackman.

Mordercza rozgrywka

v:rv,r

?g. 0.()5

Jack Travers, dziennikarz szuka materiałów
do swoich artykułów. Kiedy w mieście zostaje popeł
nione bmtalne morderstwo, zaczyna interesować się tą
sprawą. Okazuje się, ze napastnikiem był 19-letni chło
pak, który z premedytacją wymordował domowników.
Chłopak nie przyznaje się do winy i żąda wznowienia
procesu. Odwiedza go w celi Jack Travers. Między wię
źniem a dziennikarzem nawiązuje się przedziwna nić
porozumienia. Jack ulega fascynacji przestępcą. by
wreszcie po~unąć się do czynu ostatecznego ...

Teatr Telewizji
Oskarżyciel

publiczny

-TVPU

9• 1~~25

Dramat o

władzy i prawie, sprawiedliwości i bezpra-

wiu, przywołuje epizod
z czasów Wielkiej Rewolucji Francuskiej.
C I Bohaterem sztuki jest
·-i słynny prokurator Antoine Fouquier-TinvilI le. Opowieść o sierp".~ niowym dniu 1794 roku w Paryżu - dniu
. ,Il upadku wszechwładnego oskarżyciela publicznego - obnaża istotę i mechanizm terroru, groźnej,
samonapędzającej się machiny, która miażdży i wrogów, i zwolenników, łącznie z twórcą i czołowym ideologiem systemu.

.fi

Na rozdrożu
Jakie są motywy ludzkiego postępowania?
z nas staje ..na rozdrożu", przed trudnym ikontrowersyjnym wyborem - co wówczas decyduje o podjęciu tej, a nie innej decyzji'? O swoim „rozdrożu" opowiada prokurator Elżbieta Cyrkiewicz, która wysyła list
gotkzy za matką ukochanego Moniki Kem. Dziś sama
odpowiada za ten czyn. Drugą bohaterką jest lekarka,
która urodziła dziecko dzięki zapłodnieniu in vitro. Taka decyzja dla katolrczki była niezwykle trudna.
Każdy

Gra, która nie ma końca (1)

NBC SUPER

CHA N.NE l
9.00 Supersklep
10.00 Europejskie kolo fortuny"
14.00 „The squawk box" - mag.
1S.OO Amerykańskie kolo fortuny
1730 „Wieczorem o biznesie"
18.00 Wiadomości ITN ·
18.30 „Dwudziesty wiek" - serial
dokumentalny (Ho\lN)
19.30 „Selina Scott" · ta!kshow
(Ho\lN)
20.30 ,,Najpiękniejsze domy świata" - serial dok. (HoUN)
21.00 „Styl życia" - magazyn
21.30 Wiadomości ITN
22.00 „Wieczór z Jay Leno" show (Ho\lN/F)
23.00 „Mistrzowie futbolu•• - serial dok.
23.30 Studio spon: rugby - David
Campesc
O.OO „Wieczorem o biznesie"
0.20 Informacje giełdowe
O.JO Wiadomości NBC
1.00 Studio sport: baseball - Major League

_ _ffl(_ _

9• 22,25 Akcja filmu toczy się w okresie, gdy mur
berli11ski jeszcze bardzo wyraźnie i skutecznie dzieli!
Europę na dwie cęści. Młoda i piękna angielska agentka, znana jako Carolina, została przed laty porwana
przez KGB. Poddawana długotrwałym torturom, została
po.pewnym czasie zwrócona brytyjskim służbom wywiadowczym w stanie skrajnego wyczerpania fizycznego i psychicznego. Jednak pewnego dnia odnalazł ją
tam tajemniczy morderca, a 1.abiwszy Carolinę zabrał
stojące przy jej łóżku zdjęcie. Dlaczego zabójstwa dokonano akurat teraz, gdy kobieta nic mogla już nikomu
zaszkodzić'?

Ostatni taniec

RTL 2

9· 20.15

16.50 Inspektor Gadget • serial
17 .15 Program lokalny
17.30 Tylko wtedy gdy się śmieję - serial komediowy
18.00 BET w PTK2 - muzyka
18 JO Maria . telenowela
19.15 Kreskówki· serial
19.45 Zapowiedzi
20.00 „Róże śmierci" - sensacja, USA, reż. Sam lrvin
21.45 Zapowiedzi
22.00 Program lokalny
22.15 „Skowyt IV'' - horror,
USA, reż. Hope Perello
23.55 BET w PTK 2- muzyka

c.-. O tym programie szerzej w piątkowym dodatku nUDIIINNIK

Opracowanie: Bożena Kamińska
Zdjęcia: KAPA oraz Prasowa Agencja Telewizyjna

Redakcja nie odpowiada za zmiany programu
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Goria victis

czyli po wala mierno

• Nie ujawniaj się, bo cię zniszczą • radzą doświadczeni, wet XVII uważano, że służba
a przez prasowe łamy defilują 1agony bohaterów pnedsię· • publiczna winna być odpowiednio wynagradzana. Pó źn iej
biorczych, acz ne~latywnych.

\
~----M1.1 I \

A

Rys. Z.Jujka

• Schyłek „Czaru par"?
• J-23 znów w akcii
• Z polityka na kierownika?

KUlUARY

O

Io

statnio Czytelnicy zarzucali „Kul uarom",
że tak mało plotkują o
znanych osobach. Opisują za to
jakieś rauty albo śluby, a przecież najciekawsze jest kto, co,
kiedy i oczywiście z kim . .,Kuluary" już wielokrotnie podkreślały, że zaglądać pod kołdrę
nie będą, bo nawet gdyby
chciały być super niedyskretne,
to i tak nikomu świecy trzymać
nie zamierzają. Ale skoro Czytelnicy tak nalegają na plotki,
to proszę bardzo, dzisiaj poplotkujemy sobie o panach.
Nie, nie, bynajmniej nic o kandydatach, tym bowiem wartl)
poświęcić „Kuluary" osobne,
lecz dopiero przed planowaną
w przyszłym miesiącu godziną
zero. bo wtedy będzie najciekawiej.
Przejdźmy do panów. O kim
ostatnio jest głośno? Choćby o
Krzysztofie Ibiszu. Chociaż tak
naprawdę nie tak znów bardzo
głośno. Mimo że poprowadzi!
ostatnio wybory Miss Polonia;
notabene był to jeden z gorszych występów, ale może tylko dzięki jego telewizyjnej
partnerce Paulinie Smaszcz,
która w czasie całego koncertu

•I o pan ach

okropnie, nic wiedzieć czemu,
krzyczała. Na wizji jest tego
byłego aktora i posła znacznie
mniej. A z tego, co się szepcze
„Czar par'' dłużej niż do końca
roku na naszych ekranach nie
zagości . Jaki jest powód jego
odchodzenia w cień? Jak twierdzą bywalcy telewizyjnych korytarzy, po prostu zrobił se, za
wielki. Nie było przecież gazety, z której nie patrzyłaby na
nas jego twarz, a to z wężem
boa, a to w eleganckim ~amochodzie. Dostawa! liczne prestiżowe nagrody. Pisma prześcigały sic, w spekulacjach: kto
jest wybranką jego serca i
gdzie spędza wakacje . On sam
w rozmowach podkreślał, że
nie jest prezenterem, ale dziennikarzem telewizyjnym. I proszę, komuś w telewizji jego
popularność zaczęła przeszkadzać. Ciekawe, jak ta cala historia się skończy i czy temu
bądż co bądź bardzo utalentowanemu młodemu człowieko
wi uda się pozostać na afiszu.
Innym panem, któremu ostatnio udało się wyjść z cienia
(dzięki reklamie margaryny
oraz powtórce ulubionego serialu) jest Stanisław Mikulski.

Szybko wybaczono mu jego
dawne sympatie polityczne i
zatrudni ono w Kole Fortuny.Jest już czwartym aktorem,
który staje za kołem (zastąpił
w tej roli Andrzeja Kopiczyń
skiego, który w tym teleturnieju wygh1dal na niezwykle zastraszonego). Pan Stanisław
zastraszony nie jest, ale nie
wiem, czy będzie antidotum na
coraz niższe stawki, o które w
kole się grywa. Dla wielu konkurs stracił znaczenie, gdy
skończyły się zakupy w siepie
Kota Fortuny.
Oczywiście „Kuluary'' utopiły plotkę o agencie w Fortun ie, bowiem ciągle miały o
tym napisać, a w ostatnim tygodniu z przykrością stwierdziły, że K loss jest już na wizji.
Skoro już p lotkujemy o J-23,
to „Kuluary" ze zdziwieniem
dowiedziały się . że gdy serial
po raz pierwszy był emitowany
w Szwecji, na ulicach w ogóle
nie było ludzi, a Szwedki
wzdychały do przystojnego
agenta tak samo jak Polki. A
skoro jesteśmy przy tym, ,,Kuluarom" Stanisław Mikulski
najbardziej podobał się w filmie „Ewa chce spać".

Kolejnym panem, o którym
ostatnio się plotkuje jest Andrzej Łapicki. Zo~tał on, na razie nieoficjalnie, dyrektorem
artystycznym Teatru Polskiego
w Warszawie. Czy jest w tym
coś dziwnego, że znany, doskonały aktor będzie się wła
śnie tym zajmował? Nie, gdyby nie fakt. że pan Andrzej jest
prezesem ZASP i w związku z
tym do końca kadencji, która
kończy się w najł'-liższe święta
nic może obejmować żadnych
stanowi~k. Tak więc wygiąda
na to, że zostanie tym dyrektorem w kwietniu 1996 roku,
oczywiście jeżeli teatr przetrwa. Należałoby przy tym
plotkowaniu szepnąć coś o polityk ach. O nich wprawdzie
plotkuje się głównie w związ
ku z kampanią prezydencką ,
lecz jedna plotka w tych szablonach się nie mieści. Mianowicie, że były minister Jan Parys został kierownikiem sali w
ekskluzywnym warszawskim
hotelu Mercuire. Nikt na razie
tego nie sprawd,:ał, bo polityków nic stać na bywanie w takich lokalach. Ale „Kuluary"
na pewno udadzą się tam, by to
spra,\·dzić.

Literatura ziemiańska XVII
wieku sławiła rozkosze wiejskiego bytowania. Człowiek
szczęśliwy i godny szacunku
nic powinien mieć większych
ambicji ponad uprawę własne
go zagona i to zagnna raczej
średniej lub malej wielkości.
Goniących za sukcesem krytykowano. Za zie miano z·iemianinowi, jeżeli pchał się na senatora. Jeszcze gorzej myślano
·o łyczku, usiłującym wepchnąć się w szeregi szlacbty.
Kult wodza narodził się dopiero w okresie rozbiorów. Ale
nie był to wódz zwydęski. bowiem literatura romantyczna
sławiła tylko przegranych. Nawet jeżeli facet miał na swym
koncie wielkie zwycięstwa, do
hi,-torii przechodzi! jako postać
tragiczna. Książę Józef Poniatowski to nic triumfator wojny
polsko-austriackie j z 1809 r. a
5amobójca z Elstery. Emil ia
Plater pięknie kona w chacie
leśnika, generał

Sowiński

wspaniale ginie na szaricach
Woli. Traugutt z godnością
przyjmuje śmierć w Cytadeli tyle o nich wie przeciętny ro-

dak. Nawet biedny Ordon przeszedł do historii wyłącznie z
powodu swej bohaterskiej
„śmierci" na reducie. Lepiej
nie pamiętać, że wcale nie zginą! i żył jeszcze z pól wieku.
Innego rodzaju smutnymi
herosami zostali ci, ktorzy nawoływali nadaremnie. Andrzej
Frycz Modrzewski domaga! się
radykalnej przebudowy ustroju
państwa, Piotr Skarga wzmocnienia władzy monarszej, lecz nikt ich nie słuchał,
dzięki czemu pozostali we
wdzięcznej pamięci jako wielcy przegrani politycy i reformatorzy.
Alternatywa była zawsze
jedna: kariera i majątek, albo
obrona i dobro ojczyzny. Jedno
musiało w}kluczać drugie, dlatego niechętnie wspominano o
olbrzymim majątku Jana Zamoyskiego, a Stefanowi Czarnieckiemu literaci kazali umierać na ubogim barłogu. choć
naprawdę zebrał niezgorszy
majątek p0dczas ofiarnej służ
by ojczyźnie.
Prywatnie, poza literaturą.
jrnzczc w wicku xvr czy na-

Ten Tit(Jnic"
nie tor1ie
11

„Titanic'' te r,ujnowszy i
najbardziej ekstrawagancki lokal nocny w Moskwie. Spi;dzają tam wieczory i noce wszyscy moskiewscy nowobogaccy.
„Jest to wspaniale miejsce do
oglądania i do tego aby być
ogląd.mym, zwłaszcza dla ludzi mojej branży'' - mówi Aleksander. nie precyzując, jaka
jest jego br:mża.
W każdym razie .,Titanic"
jest jedną z najelegantszych
dyskotek w Moskwie. Ochroniarz.e prz~ wcjś~iu sprawdza! ją, czy gosc1e nie maJą przypadkiem broni - mogą się
wszakże i tutaj trafić moskiews,y gangsterzy. kórych lepiej
nie spotykać gdzie indziej. W
„Titanicu" jednak tańczą sobie

spokojnie i

wyglądają zupełnie

niegroźnie.
\Vnętrze

,.Titanica" przypo-

kształtem sal,rny jego
nieszczęsnego imiennika. Po

mina

jednej stronie stoliki są umieszczone we wnękach, urządzo
nych tak, aby ochroniarze mogli blokować i uniemożliw i ć
natrętom zaglądanie. W lokal 11
jest także pomysłowe oświetle
nie, wielki parkid do tańca i
scena dla zawodowych tancerzy.
Na liście pasażerów tragicznie zatopionego transatlantyka
nie było chyba Rosjan. Obecnie nadrabiają oni swą ówczesną nieobecność, wydając 200
dolarów za wieczór
skiewskim ,.Titanicu".

każdy gromadzący majątek zaczął być uważany za zwykłego
łajdaka. W okresie rnzbiorów
miało to swoje głębokie uzasa-

dnienie, bowiem robienie kariery urzędniczej w zaborczej
administracji nie było powodem do chwały. Toteż. gdy
XIX-wieczna Europa bogaciła
się, rozwijała przemysł, opanowywała kolonie zamorskie, a
literatura zachodnia widziała w
przedsiębiorczych jednostkach
motory postępu, u nas byli oni
tylko godnymi pogardy karierowiczami.
Lietratura międzywojenna
nie umiała , lub nic zdążyła,
wyzwoiić się z tego schematu i
nie zrodziła pozytywnych ludzi
sukcesu. Jeżeli już kogoś wyniosło na szczyty, to przez
przypadek, zbieg okoliczności
i głupotę otoczenia. Świetnym
przykładem może być prostak i
ł ajdak Nikodem Dyzma. Kariera urzędnicza była wynoszeniem się kosztem słabszych,
polityczna - kompromisami pomieszanym i ze zwykłymi
świństwami.

W literaturze okresu stalinowskiego zdolny chłop bez: I

rolny zostawał robotnikiem,
pot..:m szedł na nauki, wraca!
do rodzinnego zakładu jako inżynier i żenił się z dorodną aktywistką. Ale przez myśl mu
nie przeszło, by sięgnąć po stołek dyrektora zjednoczenia. O
tym marzy ł podstępnie tylko
wredny synalek kulaka. D la
st:iregl) Matysiaka (tego od radiowych .,Matysiaków") ideałem było, aby jego potomstwo
stanęło przy sąsiednich warsztatach w tej samej fabryce, a
nie szlo na ministrów .
Dziś na prasowych lamach
aż roi się od negatywnych bohaterów, czy] i biznesmenów.
Lista stu najbogatszych, publikowana przez „Wprost", traktowana jest j ako spis łotrów i
złodziei. Gdy uda się komuś
przypiąć łatkę, panuje powszechna radość. Gdy nic parszywego znaleźć nie można ,
oznacza to: sprytna jucha.
Nadal natomiast bez przeszkód
króluje pochwala miernoty.
Herosami pozytywnymi są ludzie bez ambicji, zadowalający
się uprawianiem wyłącznie
własnej zagrody. I ta zagroda
nie może być duża.

Małgorzata Sokołowska
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Badania zachod1qcych na naszym globie zmian • zmian globalnych • sięgaią iui poza geologię, biologię czy klimatologię. Zaczynaią wkraczać równiei
na pole innych dziedzin nauki, na przykład sociologii • Dziura ozonowa to nie iest straszak ekologów • Skqd wzmoione ataki astmy i podrainienie
spolówek!

Pl1111c na łamach „Prl1ma", niemieckiego periodyku po·
łwf tconego zmianom globalnym prof. Malłln Stengel :r; Unl·
weffJhtu w Augsburgu opatnył swój artykuł tytułem: ,,Kry·
zys ekologiczny: kryzys zachodniego stylu myślenia".
Przyczyny, które do tego
autor w trzech kategoriach: rozwoju przemysłowego, gwał
townego wzrostu populacji i
stylu życia cywilizacji zachodniej.
N a problem ten spójrzmy
pr.i:cz pryzmat wątpliwości. jakie się rodzą, kiedy słyszymy o
coraz to nowych klęskach, katastrofach i zagrożeniach nęka
jących tak różne rejony globu,
jak i glob jako całość.
doprowadziły. zgrupował

Dekada iywiołów
Zanim świat uzmysłowił sobie wizję klęski globalnej, żyto
się na co dzi eń ze świadomo
ścią groźby klęsk żywioło

wych. Organizacja Narodów
Zjednoczonych wystąpiła z inicjatywą, by ostatnią dekadę
upływającego millenium traktować jako Międzynarodową
J?ekadę Zapobiegania Klęskom
Zywiolowym. Susze europejskie i gwałtowne powodzie w
ostatnich latach. trzęsienia ziemi w Japonii, Jndiach i Kalifornii, a także fale mrozów na
wschodnim wybrzeżu USA potwierdziły trafność inicjatywy
ONZ. A zaczęło się wszystko
w 1990 roku, od wojny w Zatoce Perskiej.
Chmura z płonących szybów naftowych roznosiła trują
ce gazy i cząsteczki na cały obszar Półwyspu Arabskiego .
Ropa wyciekała także do wód
zatoki. Plama zajęła obszar
2300 km kw. i ciągnęła się
wzdłuż 600 km najżyźniejsze
go wybrzeża. W strefie brzegowej. tam gdzie płytkie wody
odsłaniają dno podczas oćlpły 
wu, życie biologiczne zan ikło.
Z 20 tysięcy oblepionych mazią ptaków zdołano uratow ać
zaledwie 1500.
Żar płonących szybów na
szczęście nie zdołał wyrzucić
chmury do stratosfery, gdzie
wiatry strumieniowe rozniosły
by zanieczyszczenia dookoła
półkuli północnej. Wybuchy
.w"lkanew, takich jak PilłtltHoo
na Filipinach, czy Mt. Spurr na
Alasce, które potem nastąpi ły,
spowodowały poważniejsze

konsekw encje. Środowisko
ucierpiało na tak znacznym obszarze, że zniszczenia - chociaż
nie miały globalnego charakteru - uwidoczniły po raz kolejny
narastający problem jego degradacji i zmian zachodzących
na naszym globie.

Wepoce zmian
Na zorganizowanym w r
~

99? w Rio de Janeiro

„S.i:czycie Ziemi'' wyłoniono
wiele nowych problemów do
rozwiązania. Większość z
nich łączy nazwa zmian globalnych. Warto już d.i:iś zadać
pytanie, jakie problemy pojawią się na konferencji kolejnej. zaplanowanej na rok
20 12? Które z obecnych okażą sit; tylko rozdmuchanym
prasowo-telewizyjnym tematem, a które przerosną nasze

wpływ na zjawisko efektu cieplarnianego, przestaje mieć
większe znaczenie. Przy tym
w pewnym momencie także
niewielki wzrost zanieczyszczeń w atmosferze może
wywołać reakcję łańcuchową

w klimacie. O ile na wybuchy
wulkanów człowiek wpływu
nie ma, o tyle może kontrolować procesy zanieczyszczei1
przemysłowych. Tym bardziej, że niektóre z nich przyczyniają się do ubytku ozonu
w stratosferze, cienkiej gawwcj warstwy chroniącej ziemskie życic.

wyobrażenia?
Zachodzące

od czasu epoki
lodowcowej zmiany ziemskiego klimatu bywały czasami
bardzo gwałtowne. Temperatura powierzchniowa wód
oceanicznych potrafiła zmienić się o 1°C w ciągu 10 lat!
Okres ciepły, w którym obecnie znaleźliśmy się, obfitował także w niespodzianki,
jak chociażby mała epoka lodowcowa, która trwała około
300 lat i zako1\czyła się dopiero w ubiegłym wicku. Jaki zaś
stan mamy teraz? Czy zbliża
się kolejne zlodowacenie? A
może wielki potop?

Ocieplenie globalne
Od końca XIX wieku temperatura globalna powietrz.a
wzrosła o około 0.5°C. Prognozy przewidują. że ocieplenie ulegnie z nacznemu przyspieszeniu. Klimat ziemski
znalazł się w równowadze
chwiejnej. Obserwowane na
kontynentach gwałtowne zaburzenia pogody wydają się
tylko przygrywką do tego, co
może nastąpić.

Mikroskopijne szkielety
organiz m ów z
osadów Morza Norweskiego
obumarłych

naprowadziły amerykańskiego

uczonego, W. Broeckera. na
najbardziej prawdopodobne
rozwiązanie zagadki wielkich
wahań klimatu. Otói jedną z
głównych przyczyn tych wahań są wody pochodzące z
topniejącego arktycznego lodu, a także z rzek wpadają
cych do mórz arkcycznych.
Latem pokrywają -one cienką
warstwą powierzchnię tych
mórz. Nadmiar wód rosnący
wraz ze wzrostem temperatury, hamuje okolooccaniczną
cyrkulację, wywołując gwał

towne reakcje klimatu. Według Broeckera obecnie znajdujemy się w momencie, w
którym bodaj nawet niewielki
wzrost temperatury g lobalnej
może spowodować gwałtowne

„przet.iczenic" się klimatu na
ochłodzenie. Dotychczasowy
spór o to , czy to przemysł czy
też wulkany mają si lniejszy

Dziura, której nie ma?
Ozon, czy li związane ze
trzy atomy tlenu to gaz
szczególny. Jego otaczająca
glob powłoka chroni ziemskie
organizmy przed UV-B, czyli
przed tą cz.ęścią promieniowania słonecznego, która jest
szkodliwa a czasami nawet
zabójcza. Powstanie warstwy
ozonowej zapoczątkowało
szybki rozwój różnych form
ziemskich organizmów. Jej
zanik spowodowałby regres.
Pierwszy sygnał o zmniejszeniu się zawartości ozonu w
antarktvcznej stratosferze
przekazał w r. 1983 satelita
NIMBUS - 7. Od tego momentu ub ytek systematycznie
się powiększa. Sondy stratosferyczne i pomiary dokonywane za pomocą urządze1\ laserowych potwierdzają dane
satelitarne. Pojawiające się
ostatnio opinie. jakoby dziura
i stn iała wyłącznie w wyobraźni fanatyków ekologii. trzeba
traktować jako bezpodstawne.
Atmosfera nad Antarktydą
jest dzięki specyficznej cyrkulacji najlepszym czujnik iem
atmosfery ziemsk iej. W tamtej strefie można uchwycić
postępujący niedobór ozonu,
jak i skutki tego procesu
znacznie wcześniej niż w innych rejonach. Nadmiar UVB powoduje u wielu organizmów zahamowanie absorpcji
węg l a, co w konsekwencji
może prowadzić do ich wygi-

I co mało zabawne - jedno z tych zagrożeń
wywołał także ozon. Zaobserwowano jego nadmiar tuż przy
powierzchni ziem i w wielu
przemysłowych i miejskich rejonach. Tworzy on się tam
wskutek oddziaływania promieni słonecznych na tlenki
siarki i węglowodory obecne
w zanieczyszczonym powietrrn. Powoduje wzmożone ataki astmy i podrażnienie spojówek. Może doprowadzić do
zniszczeń szaty roślinnej, jak
to stało się z lasami w okolic ach Los Angeles w latach
sześćdziesiątych. Jest wszechnaszą atmosferą.

pod uwagę masowego wycinania drzewostanu .

Ginąca zieleń
W ciągu ostatniej dekady
powierzchnia lasów tropikalnych zm niejs zyła się o IO
proc. W latach 70., wykarczowano 11 milionów hektarów,
w· 80. już 17 milionów.
Podobnemu wyniszczeniu ulega tajga, zwłaszcza syberyj·
ska.
Lasy stanowią jedno z najpoważniejszych ogniw globalnego ziemskiego środowiska .
Zapewniają prawidłowe funkcjonowanie dwóm cyklom

nięcia. Przykładem może być

obecny w „śmiertelnej zupie",
jak nazywa się często miejski
smog

przyrodniczym na olbrzymich
obszarach globu - obiegowi
wody i węgla. Dzięki temu regulują ilośĆ" co2 i wilgoci"w
atmosferze, a więc stabi li zują
klimat. Ich wycinanie prowadzi do wyjaławiania lądu, który staje się stepem i w chwili
obecnej obejmuje 17 proc .
wszystkich lądów .
Las jest także siedliskiem
wielu gatunków flory i fauny.
Jego wycinanie prowadzi do
ich unicestwienia. W niektórych rejonach świata giną trzy
gatunki dziennie - to szokują
ce stwierdzenie padło w czasie
obrad „Szczylu Ziemi" w Rio
de Janeiro. Najbardziej drama-

plankton antarktyczny, będący-Jednym z najważniejszyc----ZanieczyszcŻ:ona atmosfera
ogni w w łańcuchu po karmowym wszechoceanu. Stwier- oddziałuje niszcząco także na
dLono, że produktvwność szatę roślinrni poprzez opady
planktónu w wodach· antark- tzw. kwaśnych deszczy. Chotycznych spadła wskutek dLi o na<lmiar związków siarubytku ozonu o ok . 8 proc. ki. azotu i węglowodorów, poBadania potwierdzają także 4- wodujący, że opady atmosfeproc. ubytek ozonu w ciągu ryczne charakteryzują się wyostatniej dekady w stratosfc- soką kwasowością i „uaktywmają" przez to zawarte w glerze północnej hemisfery.
bie metale ciężkie wchłaniane
Śmiertelna zupa"
następnie przez system korzeD:xskusja nad dziurą ozono- niowy drzew. To zjawisko jest
najpoważniejszym zagroże 
wą przysłoniła problem in nych zagrożeń związanych z niem dla lasu, jeśli nie brać

',

Podróże na najdalsze
krańce śu·iata z Discovery
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Dokąd pędzimy?
Pędząca

lokomotywa cywi-

przemysłowej wpadnie
niedługo w XXI wiek . Przytaszczy ze sobą 6 miliardów

lizacji

Dopiero znany futurolog
Alvin Toffler zwróc ił uwagę ,
że wszystkie te przemiany są
wynikiem starcia starej cywilizacji przemysłowej z rodzą
cą się nową. Określił ją mianem Trzeciej Fali. Obecuie
coraz częściej nazywa sit; ją
społeczeństwem harmonijnego rozwoju.
„W ciągłym dążeniu do
opanowania świata, ludzie ży
li dotąd jak w tran sie i zaledwie zaczynają pojmować , że

Rodzina programów

Population Fund) prognozowała ustabilizowanie się liczby światowej ludności po stu
Jatach na-poziomie-- ł O miliar
dów . Po latach dziesięciu musiano wprowadzić korektę. 10
miliardów osiągniemy ju ż w
2050 roku. I krzywa wzrostu
jeszcze się nie załamie.
W r. 1950 było na Ziemi 5
miast o liczbie mics1kańców
powyżej 5 milionów i spośród
nich tylko Szanghaj i Buenos
Aires leżalv w obszarze kra jów fOLWijaj,inch się. Wielce
ostrożne szaĆunJ..i agencji
przerażają : do roku 2025 powstan ic już osiemdziesiąt
urbanistyc znych metropolii

zmiany jakie zaszły przez ten
ludnośc i , zdewastowane śro
dowisko naturalne, rozregulo- czas na kuli ziemskiej ( .. .)
wany klimat. a także nowy mogą przeszkodzić .w rcaliza,
cji wymarzb~1ffl)Jektów .i
podział ·świata~ Północ - Połu
dnie. Uwidoczniło się to wy- zagrozić nawet ditlszemu ist
raźnie na konferencji kair- · nieniu ich samych i ich poskiej.
tomstwa" - pis ała dr A. LenPr:r.eraże nie tym, ie zagrokowa w ksi,iżcc „Oskalpoważenia globalne narastają w pon a Ziemia" jui. w r. 1961.
stępie geometrycznym, spraLecz też i nigdy w swej histowiło, że zaczęto zastanawiać
rii świat nie miał tylu rowmsię jaki będzie świat w XXI
nych i światłych ludzi - najwieku? W latach osiemdzie- większego potencjału niesiątych - zwłaszcza w Stanach
zbędnego do rozwiązania tru Zjednoczonych - popularne dniejszych nawet problemów .
stało się określenie terror
.i:mian. Uważano bowiem, że
Sławomir Swerpel
zmiany będą następować coraz szybciej, świat będzie s ię

Kariera między garami

I.

łu czek,

mięso .

Szybkie bach, bach! DoIT
cieniutko. Teraz
deska,

do jajeczka ... Tu oszczędnie!
Obtoczyć w mące, dokładnie.
Schabowy swoją wagę i wygląd musi mieć. Trochę w buł 
kę i na patelnię. Szybkie smażenie i na talerz. Kapusta, ziemniaki ochlapane spa lonym
tłuszczem . I znowu bach, bach .
I jeszcze raz. Aż kelner nie
wrzaśnie do konsumenta:
„Schabowych nie ma. Przecież
m ów i ę, że nie ma! Były , a le
wyszły. Teraz sadzone są''. To
obrazek sprzed sześciu laty.
Obrazek współczesny. Stosunki między szefami kuchni
w dwóch krakowskich restauracjach są ostatnio z lekka napięte. Jeden po kole żeńsku poczęstował wymyśloną przez
siebie z upą drugie go. Ten
wprowadził ją do menu swojej
restauracji nie pytaj ąc nawet
autora o zgodę. Pierwszy do
sądu nie pójdz ie. ale pretensje
ma . Przecież nie tak fatwo coś
nowego wymyślić.

I

dotyczącej mo:i:liwości

Parad0ksem jest. że gdy
gat unki ,
człowiek - przeciwllie - należy do takiego, którego populacja gwałtownie wzrasta. W
r. 1980 AgencJa ONZ ds. Populacji (the United Nations

dookoła zanikają

rażenie .

Nailepsi kucharze zarabiaią 40 milionów 11

kładnie,

Skontaktuj

Świat jednego gatunku?

niebezpiecznie komplikował,
a narody popadną w uzależ
nienie. Wizja ta budziła prze-

Atmosfera nad Allfarktydą jest d~ięki specyficznej cyrkulacji najleps;ym c._ujnikiem atmosferv ziemskiej.

Chcesz poznać w-spaniałą
rodzinę programów MultiChoice?

Muzyczne videoclipy
w ekscentrycznej Mn '

utrzyma, za 25 lat - według
szacunków - zniknie z powicr.i:chni Ziemi I ,5 mi liona
gatunków.
się

trzeciego świata. Lecz znacznie bardziej przerażająca jest
wizja potwornej degradacj i
środowiska, jaka nieuchronnie
nastąpi w wyniku fali zanieczyszczeń. Już dzisiaj nie
brak umierających m i ast.
Przykładem jest choc i ażby
Katmandu, uznane - po Meksyku - za drugie wśród najbardziej zanieczyszczonych
miast świata.

sobą

J

Emce Willis
w "Szklanej Pułapce"

mówią. że na
początku przyszłego wieku ginąć będą trzy gatunki na godzinę! Jeżeli ta, postt;pująca likwidacja biologicznego świata

tyczne prognozy

Poszło o pomidorową.
Na dżinie.
Dzisiaj informacje o nazwie
restauracji , w której miewają
golonkę już nie mają charakteru strategicznego i poufnego.
Co parę tygodni w Krakowie
otwierany jest kolejny duży lokal. Tylko wybierać. Między
kuchnią francuską, chińską,

polską. galicyjską . węgierską.
korsykańską, meksykańską,
szkocką, kurdyjską . grecką,
wioską. Właściciel każdej z
nich, zanim zaprosi! gości, musiał zrobić rzecz najważniejszą,

jeśli

lokal ma być porządn~' , a

więc i dochodowy - znaleić
właściwego szefa kuchni. Od
niego zależy, czy ludzie zechcą

mULT I [ HOI [ E

przyjść, a potem jeszcze wracać i dobrze mówić o jego po-

I I l I I OO I C O I f

trawach znajomym. Szef kuchni po prostu „musi mieć swój

smak". Tego sii,: nic można nauczyć . Nie pomogą szkoły,
ksiąi.k i , pr7episy. To jest talent
- upierają się mistrzowie.

Ten talent znowu ma
dużą wartość
W najdro ższych restauracjach Warszawy zarobki szefów kuchni sięgają nawet
czterdziestu milionów starych
złotych. a w „Bristolu" podobno nawet czterech tys ięcy DM.
Nie różnią się więc od wynagrodzeń menedżerów wyższe

wiedniej rangi jeśli gościom nie
można mimochodem napomknąć
.,Ugotował to kucharz z ..." Tu
pa~ nazwa restauracji znanej i
powszechnie szanowanej . Ow
kucharz za jeden wieczór przepracowany w takiej rezydencji
zai nkasować może nawet od 510 milionów starych złotych.
Robert Wojtoń to człowiek,
który odpowiada za wszystko
co dostają na talerzach goście
bezspornie dziś najdroższej restauracji w Krakowie " .,Tetmajerowskiej" w Rynku Głów
nym. Szef ma tu zadanie wyjątkowo trudne: musi utrzymać
renomę lokalu, do które go
przychodzi się przypieczęto
wać wielkie kontrakty, a wtedy
milionów się nie liczy . Pracuje
właściwie na pełny zegar.

go szczebla w wiciu bogatych
firmach 1agrani(.'lnych. W
Krakowie natoralnie ws,.ystko
jest tańsze. a więc i rnrobki
sporo ni;,,sze niż stołeczno-ma
zowieckie . Niemniej z kandydatem na ~1cfa 1-uchni w niewielkiej. przeciętnej restauracji
trzeba tu rozmawiać od IO miW najlepszych restauracjach
I ionów wzwyż. Zarobki tych.
którzy got ują w prywatnych re- oczekuje się od szefów kuchni'
stauracjach aspirnjących do re- twórczej inwencji. Jerzy Rynomy najlepszych pod Wawe- bak, szef w restauracji hote lu
lem. pr1ekraczają dwadzieścia „Elektor" twierdzi. że jeśli nie
zdoła już niczego nowego wymilionów. Niektórzy twierdzą
• myślić to odejdzie z zawodu.
że niekiedy znacznie ...
I tak zdarza sit; . l.C szef Co kwartał zmienia menu, podkuchni takiej restauracji wzy- patruje kolegów, uczy się.
Wśród restauratorów opinią
wany jest do stolika, przy którym gość skończył właśnie po- najlepszych kucharzy w mieście cieszą się ci, którzy praktysiłek . Kucharz słyszy pochwakowali w „Orbisie''. - To proste
ły I propozycje przenosin na
- tłumaczy Andrtej Paździera
przykład na Wybrzeże : - U
mnie dostaniesz o p(1iowę wię szefujący kuchni w Hotelu
cej niż tutaj. a ile dostajesz tu- Francuskim. - My jeszcze motaj lo nieważne. Czasami prze- g li ~my powąchać starych, dobrych czasów. Uczyliśmy się u
bicie jest Jeszcze większe
dawnych, jeszcze przedwojennych mbtrzów, którzy wiedzieli co to znaczy prawdziwa re Bywają te.i: inne dowody
uznania dla kucharza. Ostatnio stauracja. Choć w kraju wszystmodne staje sit; organizowanie kiego brakowało, to my przez
...:aly czas mieiiśmy wszystko co
w1rlkich przyjęć w rezy<lcn
cjach bogatych ]U(iZJ. Okazją potuebne jest do gotowania. W
,.Orbisie" dla gości z Zachodu
mogą być imieniny pana dornu,
rocznica ślubu, wyjątkowo niczego nie mogło zabraknąć.
udana transakcja. a 0s1atnio co- No i musiało to być przyzwoicie zrobione i podane. Jeżdzili
raz częściej komunia dziecka .
Są ludzie. dla których takie
śmy więc na staże za granicę.
pr Lyjęc ie nie może mieć odpo- Inni tego nie mieli.

Twórczy zawód

Kucharz na pokojach

Z kołchozu do Paryża
W ,,Orbisie" zawodu uczył
się Jerzy Rybak z „Elektora".
Pamięta, źe zaczyna! w dawnym, jakże innym od dLisiejszego, Domu Turysty. - To był
wtedy kołchoz - opowiada - po
6 tysięcy schabowych dziennie
robiliśmy. Potem pracował w
orbisowskim Holiday Inn . Witold Bocho, ówczesny dyrektor
dzisiejszego Continentalu
umożliwi! mu pierwszy wyjazd
za granicę. Do N iem iee. Później krakowskie Pracownie
Konserwacji Zabytków remontowały pałac kupiony na siedzibę polskiej ambasady w Paryżu. Zwróciły się więc do „Orbi-•
su" o wypożyc zeni e kucharzy
do stołówki. Witold Bocho do
Francji wysiał Jerzego Rybaka.
Ten w Paryżu gotował polskim ambasadorom, pomagał
kucharzo wi ambasady przy
przygotowywaniu dyplomaty:znych bankietów. Wolne popołu
dnia i wieczory spęd za ł w ...
kuchni ...Moglem nic nie robić,
ale wolałem się czegoś nauC1.yć"
- mówi. Gotował też potem w
Królewskim Klubie Golfowym
w Holandii. Po tej pracy trafił na
Szpitalną. do „Elektora".
Piotr Holik. szef gastron0mii
w „Hawełce" przeszedł przez
stclówki krakowskich badowlanych w Iraku i Kuwejcie, pracował też w Austrii. Niemczech.
Szef kuchni w „Tetmajerow skiej" pracował w lokalach orbi ·
sowskich (Holiday l'ln , Francuski) . Wyjeżdża! też do Frankfurtu i Nowego Jorku . Nic były to
lokale uznane w świecie smako-~
szy i kulinarnych snobów ale.
pozwalały po111ać inne kuchnie,
współczesne sposoby gotowania. wyrobić sobie ten indywi dualny smak. który decyduje o
wartości kucharza. No i zarobić
trochę pieniędzy. Dnsiaj za te
umiejętności chcą dobrze płacić .

Marek Bartosik
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Stulecie kina obchodzi się ws1ęd1ie, tylko nie w samych kinach • Gwia-1dki,
kółka i krzyiyki
'

Nie wiem ile jeszcze życia mam przed sobą. Może rok ... Może dwa ... Tego, co się zaczęło
dziać w szpitalu, kiedy przynieśli wyniki badań mojej krwi, nie zapomnę do końca życia. Nie
mogłem uwierzyć. Wrzeszczałem, że to pomyłka, że to niemożliwe, wyzywałem od najgorszych.

r

I uz on babu ni
•

a

Panuląca w dlisiejszej kulturze deiorlentacja ściga się na
ołlep I paradoksem. Znakiem takiego stanu rzeczy moie

byc setny rok Istnienia kina, Jest ten lubileus1 honorowany •
lako tako • przez telewizię (właściwie w telewizji wszyst·
kiego się dotyka jako tako), natomiast kina własną rocznicę
traktują niby intruza, niechętnie, Albo ł 1bllialącei się setki
nie dostrzegaią w ogóle, lakby wedle znanego pnekonanla,
łe kultura to jest to wyłącznie, co zaczyna się dopiero od
nas. Co dllało się przed nami · to nas nie wzrusza.

Gdańsk Główny. Pasał handlowy. Między stolikiem I ksiąłkaml, a
społywczym, na posad1ce siedzi młody męłczyzna. Przed nim tekturowa

kioskiem
Potrzebna była krew.
tabliczka
- Oczywiście pojechałem i wtedy ... To
z prośbą o wsparcie. Obok, na bruclnei otłuszczone! tacce po kiełbasie kilka lło· by! dla mnie straszliwy szok. Nic wiem, ile
tówek i wiele drobiazgów, Tłum przechod1I. Nikt nie reaguje na chorego na AIDS. jeszcze życia mam przed sobą. Może rok ...
- Porozmawiamy?
- A postawi pan piwo? - pyta chory, ciesząc się, że ktoś jeszcze chce z nim rozmawiać.
·
- Oczywiście - zapewniam.
- To cześć! - wstaje i wyciąga do mnie
rękę. - Wojtek jestem.
Przeżywam krótką chwilę niepewności.

Niby wiem, że przez podanie n;ki choremu
na AIDS nie można się zarazić, ale . .. Witamy się i nagle mam wielką ochotę wytrzeć dłoń o spodnie. Powstrzymuję się z
najwyższym trudem. Chłopak zbiera pieniądze i chowa pod kurtką tabliczkę z napisem.
- Tego pan nie zabiera? - pokazuję palcem papierową tackę.
- Po co? I tak przecież muszę sobie kupić coś do żarcia. Będzie nowa - uśmiecha
się od ucha do ucha.
Kupuję dwa puszkowe piwa. Idziemy
do parku nie opodal dworca. On prowadzi
i przez cały czas żartuje.
- Słyszał pan ostatni kawał o Wałęsie?
Nie?
Opowiada, a później wybucha śmie
chem. Jestem zaskoczony.

Ogarniają

mnie wątpliwości,

czy ów wesoły człowiek jest rzeczywichory. Siadamy. Wojtek patrzy na ulicę, otwiera puszkę i pyta dalej.
- A kawał o Kuroniu pan słyszał?
- Słyszałem. Ale powiedz mi prawdę,
jesteś rzeczywiście chory, czy to tylko
sprawdzony przez ciebie sposób na pienią
dze i piwo? - dociekam, ryzykując szansę
utraty dalszej rozmowy.
Wojtek pogardliwie wykrzywia wargi,
sięga ręką do kieszeni i podaje mi wymiętą
kartkę. Zaświadczenie, że jest nosicielem
wirusa HIV z pieczątką szpitala, pieczątką
i podpisem lekarza, datą sprzed roku.
- Mam jeszcze książeczkę zdrowia.
Chcesz zobaczyć?
Poważnieje. Podnosi puszkę z piwem.
Bierze łyk.
- Jestem z tak zwanej dobrej rodziny.
Mój ojciec prowadzi biznes. Chałupa, dwa
samochody, te rzeczy. Rozumiesz? W liceum zacząłem ćpać. Starzy oczywiście
niczego nic wiedzieli. Jak
ście

byłem

na haju,

to szedłem do siebie na górę i leżałem.
Nigdy się nie szprycowałem. Zobacz, jak

Beb1co
Szanowni

nic wierzysz - podciąga do góry rękawy i
pokazuje żyły na zgięciu łokci.
Śladów po ukłuciach nie widać.
- Wolałem sobie strzelić rządek, popalić
trawki, poćpać proszków ... To przecież
nic groźnego, wszyscy to robią. Czasami
było miło, a czasami się porzygałem. Stary
chciał, żebym poszedł na studia. Na początku to nawet sam chciałem ... Człowie
ku, pan magister - to zabrzmi! Ale później
pomyślałem sobie, że lepiej wezmę się za
jakiś interes. Chciałem wejść w spółkę ze
starym, ale się nie chciał zgodzić. Sam tylko po zawodówce, rozumiesz, rodzicielska
ambicja. Posprzeczaliśmy się, ale jak mi
zagrozi!, że nie da ani grosza, to

zacząłem myśleć.
Zgodziłem się.

Obieca! mi,

że

jak

się

dostanę i dam sobie radę, możemy razem
prowadzić interes. Złożyłem papiery i czekałem na egzamin. Wkuwałem solidnie.
Zależało mi. Fakt. Kontrakt ze starym był

do

przyjęcia.

Wiedziałeś już
gałem.

-

wtedy o AIDS? - nale-

- Wydawało mi się, że wiem. Tyle, co
wszyscy. Zarażają się szprycerzy i homoseksualiści. Lubię dziewczyny. Bylem
spokojny, mnie to nie dotyczyło.
Dwa dni przed egzaminem spotkał kolegów. Obaj brali ostro. Kupi! im „po dzialce".
Pogadali trochę i zaprosili Wojtka na balangę.

- Nawet

niezłe

dziewczyny

były. Wzią

łem rządek, trochę poplotkowaliśmy
do łóżka. Teraz myślę sobie, że to

i wio

chyba wtedy złapałem.
Przyszedłem do siebie dopiero na trzeci
dzień. Już było

po kwiatkach. Mogłem sobie pogwizdać na studia. Egzamin miną!.
Stary się wściekł. Myślałem, że mnie zatłucze. Ale po miesiącu znowu było dobrze. Przyzwyczaił się. Ja mu zresztą powiedziałem prawdę, jak to było z egzaminem, tylko nie puściłem pary o prochach.
Po co miałby się denerwować ... Nie byłem przecież uzależniony. Rok walczyliśmy razem. Zasuwałem od rana do wieczora, żeby wyjść na swoje. Skończyłem
wtedy ćpać, miałem nawet dziewczynę.
Ojciec Wojtka spowodował wypadek samochodowy. Mocno się wykrwawi!, zanim
go znaleziono. Otwarte złamanie podudzia,
wstrząśnienie mózgu i wiele ran cluczonych.

Może dwa ... Tego, co się zaczęło dziać w
szpitalu, kiedy prLynieśli wyniki badań mojej krwi, nie zapomnę do końca życia. Nie
wierzyłem im. Wrzeszczałem, że to pomył
ka, że to niemożliwe, wyzywałem od najgorszych. Zawieźli mnie na badania. Lekarze w
maskach i 1ękawicach po łokcie ... Zacząłem
się bać. Okazało się, że to prawda.

K

Jestem nosicielem
wirusa HIV ... Wyprowadziłem się z domu. Trzeba być konsekwentnym. Ojciec wyzdrowiał. Co miesiąc odpala mi dolę i opła
ca dla mnie pokój wynajęty w Sopocie.
Właściciele nie wiedzą o mojej chorobie, bo
wyrzuciliby mnie na zbity pysk. Aż strach
pomyśleć, kiedy mnie ujrzą w pasażu ...
Wojtek posmutniał. Nie dopił piwa do
końca. Powiedział, że dalej nie może i że
mu coraz ciężej z tym żyć. Myślał wiele
razy o samobójstwie, ale, kiedy już zdecydował się, zabrakło mu odwagi.
- Dosięgła mnie kara boża, dowiedziałem się od jednej z kobiet przechodzących
obok mnie w tunelu gdańskiego dworca.
Podobno jestem

ścierwo

i najgorsze zło,

zakała świata. Dla mnie zegar szybciej
odmierza czas i z tym się pogodziłem.
- Dlaczego więc żebrzesz? Masz ojca,
który daje pieniądze i dach nad głową - z
uporem pytam Wojtka.
- Forsy nigdy za wiele. A czy to wstyd?
Widzisz, wszystko kosztuje. Jedzenie,
ubranie, leki. Pomagamy sobie wzajemnie ... To tkwi gdzieś głęboko w czło
wieku, jak drzazga . Świadomość, że dotknęło to właśnie ciebie. Że inni są zdrowi.
Żyją normalnie. Dlatego niech nam płacą!
Siedzimy w milczeniu. Z dala szemrze
gwarem dworca. Ludzie przechodzą. Nie
zwracają na nas uwagi.
- Jak sobie człowiek tak posiedzi tam na
betonie przez parę godzin, to zaczyna się
nudzić. Ten kawał z ręką, który ci zafundowałem w pasażu. robię dość często. Nawet kilka razy dziennie. Wiesz, ilu się ze
mną przywitało? Trzech przez siedem
miesięcy. Niezła średnia, co?
Pytam, w jaki sposób mu pomóc i podnoszę się z ławki. Wojtek również wstaje.
Odpowiada, że niczego nie chce. Na poże
gnanie podaję mu dłoń.
- Ru wystarczy. Popsujesz mi średnią odpowiada ze sztucznym uśmiechem na
twarLy.
Tadeusz Gruchalla ·

firmy Ovita Nutricia
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ino własnej rocznicy nie
postrzega, gdyż nie potrafi jej na własnych
ekranach udźwignąć .
Oslawiona kultura filmowa albo
więc samorzutnie wygasła, albo
nigdy w sposób autentyczny nie
okrzepła i - podobnie jak upodobanie na przykład do jazzu - w
kolejnych generacjach przekwita
około 25 roku życia.
Czyżby miało być tak, że X
muza starzeje się w takim ternpie, że nadaje się już tylko do
iluzjonu babuni? Jeden Kieślowski wiosny nie czyni. Dzieła
piękne, wzruszające, przenikliwe
pojawiają się coraz rzadziej. W
kinach dzisiaj jeden wielki łomot
i zgrzytanie szczęk mechanicznych potworów. Świat ludzki,
szamotanina duszy, zgryzoty
moralne człowieka są skutecznie
zagluszane wizjami nieludzkimi,
tworami nieludzkich wyobraźni.
Nikt artystom nie odbiera prawa
do fantazjowania na dowolny te
mat, ale następuje wyraźny rozbrat widza z salą kinową i akurat
z refleksją w stulecie zbiega się
ta myśl co do przyszłości filmu

-a~·
NA

fflli

smętna.

Pokolenia, które gust
w kontakcie z
twórczością Antonioniego, Bergmana, Chaplina, Godarda, Fclliniego czy Wajdy, współczesnej
ekranowej kaszany nie są w stanic przełknąć. Pozostają na nią
swój

kształtowały

głuche. Odrzucają ją.

Wypożyczalnie

kaset - te ża
kultu wideo przypominają składowiska kiczu. a przy tym zastraszającego
infantylizmu. Czy trzeba dodawać, jak niebezpieczny wpływ
infantylizm ten wywiera na mlodzież pozostającą poza kontrolą
dorosłych? Stop! Jakich dorosłych? Jeszcze pół biedy, jeśli ci
dorośli sami t(,:sknią za naiwnymi i ogłupiającymi historyjkami
melodramatycznymi. Gorzej, jeżeli wiecznie polują na kretyń
skie opowiastki sławiące świato
we, pełne uciech i fanaberii ży
cie prowadzone diabli wiedzą na
czyj koszt. A jeszcze gorzej, jcżeli sięgają wyłącznic po obrazy
agresji, krwawych, brutalnych
porachunków, czy zwyrodnień.
A przecież i w paru stacjach telewizyjnych serwuje się coraz częłosnc świątynie

ściej

takie widowiska, propagu-

jące przemoc i fobieżność jako

jedyne zasługujące na uwagę
formy realizowania się ludzkiej
osoby. Chwytliwa dla smarkaczy, wizja świata wypełnionego
przez zdolnych do każdej niegodziwości zbirów i wykoleje1iców, ma dzisiaj zastępować lekcję wychowawczą. A tylko
utrwala przekonanie, że zjawiska
patologiczne - na ekranie oczywiście uszminkowane i przyozdobione mylącymi świecidełka
mi - złączone są z ludzką naturą
nieodmiennie i że bez noża w
cholewie oraz bez zdrożnych
ciągot daleko się w życiu nie zajedzie. Trup zatem ściele się gę
sto nie tylko przed kamerami
szokujących mocnymi scenami
artystów. Trup ten zagnieżdża
się już w mózgach nieletnich
odbiorców - tych, pożal się Boże, demiurgicznych poczynań artystów cierpiących na nadmiar
wybujałej wyobraźni.

Zaglądam do programów paru
stacji telewizyjnych mijającego tygodnia. Silna dawka: ,,Rambo",
„Ucieczka gangstera", ,,Okrutne
wesele", ,,Czcigodni mordercy''.
„Mordercza rozgrywka", ,,Słodycz
zabijania". Słodki tydzień utaplany
w posoce.
W tych dniach przypomniano
też w telewizji ,,Ptaki" Hitchcocka, będzie „Francuski łącznik"
Friedkina. Spotykam fana filmów na wideo. Miody inżynier.
Codziennie przynosi do domu

dwie wypożyczone kasety . Nowy rytuał. Guma dla oczu! Zagaduję go o mistrza suspensu. Wykrzywia usta z niechęcią. - To
już kino anachroniczne - motywuje. - Dzisiaj ono nikogo nie
interesuje - nadmienia z podejrzaną pewnością siebie. Jednakże przyciśnięty do murn okazuje
się być zupełnym ignorantem.
Niewiele widział. Bo i gdzie widzieć miał! Przy wypożyczaniu
kaset kieruje się modą narzucaną
przez środowisko. A wybór jest
jedynie pozornie duży . Przy tym
wymagania klientów znikome.
Nie ugruntowane w żadnej tradycji, nie poparte żadną mientacją estetyczną. Ciemny l:is.
Fatalną sytuację dodatkowo
pogarsza część prasy. Do skreśleni a tych paru smętnych
uwag skłonił mnie dodatek telewizyjny do „Dziennika Pomorskiego". W różnych czasopismach ostatnimi laty pojawiły się, działające anonimowo,
autorytety. Do publikowanych
tabel z tytularni filmów dołą
czają swoje „oceny" w postaci
graficznych znaków: gwiazdek,
kółek i krzyżyków.

Zaglądam do wspomnianego dodatku i co widzę! Przy
,,Wieczorze kuglarzy" Bergmana gwiazdek pięć, a przy
,,Obywatelu Kane" Wellesa cztery. Można uważać i tak .
Tylko że w kulturze są pewne
zobowiązania, toteż należałoby
się ze swego oryginalnego
wartościowania rozliczyć. Ktoś

miody, kto o Wellesie nic mia!
sposobności słyszeć, spojrzy
w gazety i „Obywatela Kane"
odrwci. W roku stulecia sztuki
kina, taki despekt!

Henryk Tronowicz

PYTAŃ

Filmy, zjavyiska i nazwiska
lATKINA
· ,
-quiz z kasetą wideo (21)

Z okazji stulecia kina zamieszczamy w
cotygodniowych porcjach quiz stu pytari o
tematyce filmowej. Wśród uczestników
quizu, którzy nadeślą poprawne odpowiedzi. losujemy nagrodę tygodnia w postaci
filmu na kasecie wideo.
Prawidłowe odpowiedzi w quizie z dn.
15.9: 1. ,.Medium"; 2. Role w horrorach; 3.
,,Królewna Śnieżka". Kasetę za trafną odpowicdż wylosowała p. lwa Kryniewska z
Gdańska. Gratulujemy! Nagrodę można
odebrać w gdańskim Domu Prasy , Targ
Drzewny 3/7,pok.201 b.

Dwudziesty pierwszy zestaw pytań.

zostało

1. Z jakiego arcydzieła pochodzi zamieszczony fotos? Proszę też podać nazwisko
widocznej na nim aktorki.
2. Jakim nazwiskiem swoje filmy podpisywał Rene Chomette?
3. Jak brzmi tytuł pierwszego filmu fabularnego polskiej produkcji i kto jest jego
autorem?
Odpowiedzi na kartce pocztowej, z naklejonym znaczkiem graficznym wyciętym
z nagłówka rubryki, należy nadesłać w termin ie do 16 pażdziernika pod adresem
,.Dziennika Bałtyckiego" - 80-886 Gdarisk,
skrytka pocztowa nr 419, z dopiskiem: ,.Sto
na sto"

udoskon alone.

Państwo!

I

Firma Ovita Nutricia ma przyjemność poinformować, że receptura i skład Bebiko, polskiego mleka modyfikowanego dla niemmvląt, zostały ulepszone, a nowe Bebiko zastąpiło
Bebiko produkowane do tej pory. Z uwagi na wiele kierowanych do nas pytań przekazujemy Państwu najistotniejsze informacje.

• Dlaczego Bebiko ma inny smak?
I

Poprzednie Bebiko zawierało zwykły cukier, a nowe zawiera mniej słodki cukier mleczny - laktozę. Laktoza jest naturalnym cukrem ·wys tępującym w mleku matki, najlepiej przys"'·ajanym
przez organizm niemowlęcia. Dzi\ki tej zmtanie niemowlę nie przyzwyczai się do słodkiego smaku, a więc później nie będzie konieczne słodzeni~ potraw. Zmiana ta ma na celu między innymi
ochronę dzieci przed próchnicą i stanowi dostosowanie receptury Bebiko do nowoczesnych zaleceń dotyczących żywienia niemowląt. Drugą przyczyną zmiany smaku jest zwiększenie -ilości witamin
i mikroelementów - o korzyściach z tego vqnikających nie trzeba nikogo przekonywać.
,
Niemowlęta przyzwyczajone do dawnego Bebiko mogą przez pewien czas inaczej reagować na smak nowego Bebiko. Przekonanie z jakim wprowadzacie Państwo do diety Waszego niemmvlGcia
r
zupkę i twarożek (wiedząc, że są to produkty zdrowe), powinno towarzyszyć Wam również przy podawaniu nowego, zdrowszego niż dawne Bebiko. Przyzwyczajając dziecko
do smaku nowego Bebiko, należy pamiętać, że niewielkie zaburzenia pokarmowe zawsze towarzyszą wprowadzaniu nmvych potraw, w tym również tego mleka.

• Dlaczego stare Beblko nie Jest Już produkowane?
Nowe Bebiko jest wynikiem przystosowania receptury poprzedniego Bebiko do wymagań stawianych przez międzynarodowe i krajowe instytucje zajmu1ące się żywieniem
oraz współczesną pediatrię. Nowe Bebiko jest lepiej przystosowane do potrzeb organizmu niemowlęcia i dlatego zastąpiło poprzednie Bebiko.

niemmY!ąt

• Dlaczego wvcofano Bebiko .o;,
Skład

poszGególnych preparatów z serii Bebiko odpowiada aktualnym zaleceniom dotyczącym mleka modyfik~Ywanegó ula niemowląt , a ich numeracja ptpcluktom innych serii. Bebiko l
jest właściwym mlekiem modyfikowanym dla dzieci w pierwszych 4 - 5 miesiącach życia. Bebiko 2 może być podawane od 5 miesiąca życia; Bcbiko 2R i 2GR są mieszankami mlecznymi
zawierającym i kleik i mleko modyfikmvane, także dla niemowląt od 5 miesiąca życia. Dawna numeracja Bebiko Oi Bebiko 1, przeznaczonych dla niemowląt do 1 - 5 miesi:1ca życia, spr3wiJ!a,
że rodzice nie zawsze wiedzieli, które mleko wybrać.
• Czy 1101ce Behiko n[pżna gotoU'ać?

Nowe Bebiko nie wymaga gotowania - jest łatwo rozpuszczalne i sterylne. Jeżeli z pewnych względów wolicie jednak Państwo mleko zagotować lub pasteryzować - jest to
\dtamin, które są niszczone pod wpływem gotowania, ulegnie zmniejszeniu, podobnie jak w przypadku gotowania innych potraw lub poprzedniego Bebiko.

możli'i\'e,

jednak zawartość

I

Jeżeli

macie Pa,'lstwo inne pytania, prosimy o kontakt z Sern·isem Konsumenckim Ovita Nutricia: tel.: O800 65555
lub (077) 54 40 50 (po łączen ie płatne), adres: ul. i\larka z Jemielnicy 1, 45 -952 Opole.

(połączenie

hezplatne),

@JflilcID.
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KARTKI
GDANSKIE
I

Wyobraienia o Gdańsku, tym spn:ed pięciu i więcel ,;tule·
cl, byłylty niepełne, gdybyśmy pominęli • jakie istotny • wą·
tek animalistycz:ny. Jeśli u schyłku średniowiecz:a niektóre
rejony grodu nad Motławą prz:ypominały wieś, to d:a:iało się
tak głównie z: uwagi na tn:odę i rogaclz:nę, która 1:raz:u ni·
komu tu specjalnie nie pn:eHkadzała. Wiele ówczesnych ro•
ddn to przeciei dawni mieHkańcy okolicznych wiosek. Lu·
dzie ci niechętnie rez:ygnowali z: dotychczasowego trybu iy·
cia. Totei kto mógł, hodował w prz:ydomowym ogródku nie
tylko drób, ale i J:Wierzęta rzeźne.

o.statniej, nawiązująca do herbu
znanej rodziny Ferberów, przypomina nam. jak wielkie bogactwo motywów zwierzęcych. a co
za tym idzie - ciekawą symbolikę, zawiera heraldyka gdańskich
rodów patrycjuszowskich.
Nie sposób wreszcie pominąć
nadmotlawsk.ic budowle i urzą
dzenia fortyfikacyjne, do których przed setkami lat przylgnę
ły na dobre nazwy niektórych
zwierząt. Mam na myśli stare
baszty: Kocią, Kurkową i Ła
będź: bramy: Zabią i Zurawiową. Psi Wal, a także liczne niegdyś bastiony. Z tych ostatnich
niewiele do naszych czasów ocalało. Przypomnijmy zatem, że

,

rzy u

To nie przypadek. że _1cdna z ficznych. tak często spotykanych
.
. , . ·
.
.
ulic na Głównym Mieście nosi w sztuce gdańskiej o obecności oprocz ba~tionow ·. Zubr 1 Rys .
od ponad sześciu wickow motywów zwierzę~ych w daw- b~zp1ec_zenstwa rii_asta ~trzeg:Jy
wierzeniach przesądach
rowmez:, Lew. Zb1k, .L.1s. Mis ,
Fot.]. Awak111nowsk1 I wdzięczne miano Koziej. O tym. nvch
.
'.
że hodowano tu nic tylko zwieprzvslow1ach
podaniach
oraz le-' Wiik ' Wo! : a nawet Krobk
. ·.
geńdach char~terystycznych dla
. Symboheznc postac,1 z:"'1erząt
rzęta, którym zawdzięcza ona
gdańskiego
baśniokręgu.
w1~nczyly P.ortale gdansk.1c~ doswą nazwę. dowiadujemy się ze
Dobrze i swojsko mies?kalo mow, zdobiły. ~ramy nueJsk1e ,
starej kroniki rodzinnej . Mowa
w niej o tym. że w roku 1470 się gdańszczanom nie tylko przy fontanny, parki t _ogrody .. ~1eJepewnemu gdańszczaninowi - wspomnianej ulicy Koziej lecz dcn zresztą zamozny g_dansz~zaLubbcmu zawieruszyło się również rz' tar ach: Rak~wvm n in szc~ycil_ stę p~s1~daniem
i Rybny~. )W kgamicniczkach, wlasneJ zyweJ men.azern. Nieb~;
gdzieś przybrane dziecko. Po
których zwieńczenia i przedpro- gatelny dochod zaczął_ In:zyno~1c
długich poszukiwaniach podrzutek został w km\cu odnaleziony. ża t.dobily wyczarowane przez w pewnym o~es1e dz1eJowt miatutejsz eh kamieniarzy postacie sta handel kanarkami, a akze
Cały i zdrów znalazł malce
schronienie pośród prosiąt trzy- ptakór ssaków' płazów oraz hodowla ozdobn~go pt.act~·a
rozmaitych hybryd. Zyto się tu ogrodowego_.(~aw1e 1 b~zant)).
manych właśnie przy tej ulicy.
W tak wielkim mieście. jakim przy ulicach „skrzydlatych". la- T_o prawda, ze naJbar~neJ uluby! wówczas Gdar\sk, niebaga- kich jak: Jaskółcza, Wronia, Ku- b10nym motywem zwierzęcym
rza, Kurkowa, Wróbla czy Gęsia by_! herb_owy le~ · symb~l siły,
telną rolę odgrywał handel zwieazimierz Ostrowski to jedna z najwyraźniej zarysowanych .. rzyną. W dni targowe spędzano i ,.rogatych'' (np. Krowia) . Jed- tęzy~ny 1t~d'."'ag'.. Da;".no Jednak
ne, jak: Karpia tub Minogi _ na- zwroc_ono J~Z uwaĘę na to, 1z za·
indywidualności współczesnego malarstwa polskiego. Po- 1 konie i bydło na teren przystososiada swoją własną oryginalną koncepcję, a także formę po- wanego do tego celu placu z wo- wiązywały do ryb, inne, w rogda~szczame nad~r chęt
zwalającą odróżnić jego dzieła wśród wielu innych - napisał
dopojem. Miejsce to, położone dzaju: Wilczej. Ogarnej bądź m~ zdobił! wn~trz~ sw01ch0 doznawca sztuki Ignacy Witz. Wierność sobie i jednocześnie ciągle na zachód od głównej bramy Kocurki _ do ssaków. Animali- n~ow, a n~wet mektorych kosc10p0szukiwania najdoskonalszego sposobu przekazania urody świa miasta zwanej Wyżynną nosiło styczne godła oraz nazwy posia- low, zwier~ęcyi~1 trof~am1 ·
ta. Znajdziemy ją i na obrazach, które złożą się na wystawę otwie- nazwę Targu Krowiego bądź dały tutejsze spichlerze: ,,Pod Je- Mam na my~h zaro:"'no w1elk1e
Konnego (obecnie Targ Sienny). leniem". ,,Biały Niedźwiedź", ssaki_ morsk1e._Jak 1_efektowne
raną dzisiaj w galerii Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w
.. Czajka'', ,.Szara Gęś'', ,,Wiei- porozaJelemorazlos1.
Sprzedaną zwierzynę pędzono
Gd)ni.
.
na przystań nadmotławską lub błąd", ..Sandacz", ,,Jednorożec",
Nad ~alym t~m osobliwy~
- Pamięta Mistrz swoją pierwszą wystawę indywidualną?
- To było po moim powrocie z Paryża w 1950 roku, w pawilo- Wyspę Spichrzów ulicami a także statki bogatych gdań- zw1erzyn~em k~ol~wala_ a_ntycznad w Sopocie. Wystawa wraz z dyskusją trwała może pięć go- Głównego Miasta. Stałym trak- skich kupców. Jeden z najza- na pod?b1zna _staro1ta\sk1~J bogi:
d1.in. bo nazajutrz sale potrzebne były na zajęcia studentów szko- tem była ulica Ogarna. Nie bez możniejszych XVII-wiecznych m lowow - Diany. JeJ w1zerur:k1
powodu zamykająca ją gotycka armatorów - Albrecht Groddeck. ?Y.IY ozdobą ~IC)e~n~go '/.( m1eły piastycznej. Pokazałem wtedy swoje prace z Paryża. Bylem
brama wodna otrzymała miano wlaścicicl stawnego parku oruń- sc1e prz.edproLa 1 n_1eJedncJ r~netam przez rok w pracowni Ferdynanda Legera.
- Spośród ponad sześćdziesięciu w sumie wystaw Mistrza ile Krowiej, podobnie zresztą jak skiego, nadawał swoim żaglow- ~a~soweJ budc:>wh. Prawdz:Wą
com nazwy w rodzaju: ,.Czuwa- sw1ą~~mą boskiej łowczym s ało
pol~żony tuż za nią most.
b)ło w Gdyni?
jący zuraw z Oruni", bądź
się zas szaco~ne wnętr~e D~oru
Zycie
dawnych
gdańszczan
o
- 'fa pewno k.ilkanaście.
.. Drop z Oruni". Czas wolny od AJ:tu_sa. To tutaJ_XVI-w1eczr°1 ar• Wierność Gdyni to wybór, czy tak się po prostu to złoży wiele bardziej związane było ze pracy, zarówno
miejscowi, jak i tysc1 uw1eczmh JeJ mefor u~n_e
światem fauny, aniżeli nam się
ło'?'
wydaje. Związek człowieka ze przyjezdni spędzali m.in. w ,.Gę- spotkanie z m1tycznyn:i, mysl_iPrzyszedłem do Gdyni piechotą w 1934 r. Uprawia!cm wtedy
sicj Karczmie", w probierni '."'Ym _Akteo~en~.' Z~ to, ze odwazwierzęciem polegał przecież na
żeglnstwo. Pomyślałem sobie, że skoro Gdynia to okno na świat,
wzajemnej poniekąd zależności. .. Pod Łososiem'' albo w pod- zył się OĘlądac Dia~ę yodc~as
zablnduję się gdzieś i popłynę do Australii. Wie pani, takie lonNic dziwnego, że tak wiele trwa- gdańskich gospodach takich. jak: gdy ta zazywala kąp1el.1, zar~uedomwskie historie. Cofnęli mnie ze statku. ale już w Gdyni zo- łych jego śladów
..Pod Białym Jagnięciem" (Po- mony został w Jelema 1 wkrotce
przetrwało zastałem i mieszkam do dziś. W 1942 r. poznałem Pomorzankę Harówno w sferze kultury material- Janki), ,,Pod Złotym L~em ·• Akteona rozszarpały Jego własne
lin~ późniejszą moją żonę.
nej. jak i duchowej . Dość wspo- (WrzeszcL), ,.Pod Trzema Swiń- psy·
Lubię morze, Kaszuby. Gdynia ma swój klimat, urok, można tu
mnieć o wyobrażeniach zoomorskimi Łbami (Lipce;. Nazwa tej
Jerzy Samp
odcychać. Pewna pani przeprowadziła się z Warszawy do Gdyni,
a i:>Jy ją zapytano dlaczego to zrobiła, odpowiedziała: żeby być
bliej syna. A gdzie on mieszka? W Ameryce.
Obdarowuje nas Mistrz coraz to nowymi tematami, harwani. nastrojami. Rozpoznawalne, indywidualne malarstwo
·mNrza Ostrowskiego nieustannie się jednak przeobraża. Czy
BIBLIOTHECA SENATUS GEDANENSIS
'Ml':lłtt1y się ująć w sfowa tę tajemnicę, jak to się dzieje, jakie to
BIBLIOTEKA GDAŃSKA POLSKIEJ A.!('ADEMII NAUK
imJUlsy najmocniej Pana, profesorze, prowokują?
1596-1996
-Najpierw muszę powiedzieć, że malarstwo jest dla mnie jak
Dyrekcja Biblioteki Gdańskiej PAN zaprasza toweJ skali, jak np. pierwszy druk gdański z 1498
povietrze. A wszystko zaczyna się od studiowania natury. Trzeba na kolejny odczyt połączony z pokazem
najcen- roku. Odczytowi (czwartek 12.IO. o g. 16) towatyllo nieustannie ją podglądać, śpiewać o przyrodzie. Staram się niejszych zbiorów.
Organizowany 1. okazji ,bliża rzyszyć będzie wystawa inkunabułów.
sta~ poznawać nowe sprawy . Czyż pokrzywa jest brzydka? No
Wewnętrzne szkolenie biblioteczne, którego konie a chwalą tylko różę, choć obie są interesujące . Szukam w na- jącego się 400-lecia gdańskiej książnicy, pozwoli tur:z form, zestawień kolorystycznych, a to się nie kończy. Zmia- jak inne tego typu imprezy - przybliżyć się do lejnym przejawem była środowa prelekcja Ewy
ny 1astrojów nie następują jednak gwałtownie. Każda fascynacja zbiorów szacownej placówki. Tym razem prof. dr Czerniakowskiej na temat polskich kalendarzy
trw jakiś czas. aż mnie zmęczy. Albo coś zarobiłem - w sensie hab. Zbigniew Nowak mówić b~dzie o inkunabu- morskich XX wieku. w innym. acz także ciekawym wymiarze przybliża przyjaciół biblioteki do
łach. a więc najcenniejszych cymeliach. których w
twć-czym - albo nie. Jak już mam dosyć, posłucham muzyki. pójBibliotece Gdańskiej zachowało sii; ponad 800, jej zbiorów, a także odstania interesujące propozydę ia spacer, a lubimy z żoną wycieczki. i zaraz coś innego mnie
(dz)
zairteresuje. Zresztą ten sam temat ma różne klimaty. np. las rano wśród nich egzemplarze unikatowe nawet w świa- cje badawcze.
i w::czorem, jesienią i wiosną.Odróżniam też poniedziałek od
CZ\.\łl1ku. Czyż nie czuje pani inaczej niedzieli?
-Tak, w niedziele nawet zupełnie inaczej pachnie powietrz~
-A widzi pani. Z obrazami jest tak, jak z tymi różnymi dniami
tygdnia. Albo jak z apetytem na coś - wczoraj uwielbiałem danie
sztrsburskie: kapusta, parówka, boczek i cały kanofel, do tego
win,; dziś mam na coś innego ochotę. Odmienną urodę mają
kwi ty świeże, a inną suszone ... no i miewam różne nastroje.
• N jakim teraz jest Mistrz nastroju?
. ilucham przy malowaniu - a pracuję prawie zawsze przy rnuzycL- symfonii Gustawa Mahlera. Najbardziej jednak chciałbym
już robić tę wystawę i mieć nareszcie święty spokój.
.]';ie wierzę. Mistrz Ostrowski i spokój! Też coś! Co Pan
wię• pokaże w gdyńskiej galerii przy ul. Derdowskiego? A co
będie potem?
- >iętnaście prac, niektóre ,,retro", nawe~ dotąd .nie pokazywane. le też rzeczy nowsze. Dla wprowadzema w klimat, na począ
tek ,ystawy dam swój projekt dywanu, zamówiony kiedyś, ale
nie realizowany. Będzie też „Szczecin" w szaro-srebrny dzień,
kie& woda jest biała. Będzie trochę „martwic{', ja~ to w Kra~<?wic 1azywają martwe natury. Potem przygotuJę p1ęc _p~ac._ z roznvci okresów, na wystawę w MaleJ ZbroJowm z okazJ1 Jubileuszu
p\v SP. No i mam osiem nowych koncepcji, nad którymi teraz
prauję. Powstały latem tego roku w naszym domku pod Dziemiaami. Tam są piękne lasy i jezioro blisko. Nawet kiedy ze
szkiu roboczego rozrysowuję koncepcję na kartonie, nic jeszcLc
nie ·iem o kolorze. Dopiero kiedy zaczynam kłaść farbę - najbarCentrum Targowe Gdańsk - Oliwa. ul.Beniowskiego 5
dzie lubię tempery - rozl?oc_zyna_ się wiel_ka przygoda z kol~ra!Ili:
jak IŻ będą grały obok s1eb1e, a 3ak pomreszane. To szukanie Jest
jak Iwina.
Mi~zynarod owe Targi Gdańskie S.A. tel. 520 071, 523 706, fax 522 168
• ·,yczę szczęścia i dziękuję za rozmowę.
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Właśnie Conrad
Rozmowa z wybitnym conradystą profesorem University of York
prof. Jacquesem A. Berthoudem
- Szczęśliwie się złożyło, że
pobyt Pana w Gdańsku przypadł na trwające u nas Dni
Brytyjskie. Co Pana do Polski

przebiegała

- Czy zechciałby Pan powieco prezentuje sobą uniwersytet w Yorku?

inaczej, byłby pisarzem innego języka ?
- Odpowiedź może być tylko hipotetyczna. Przede wszystkim Conrad był obdarzony
wielkimi ;:dolnościami języko
wymi. To prawda, że ;JOslugiw al się angielszczyzną
odmienną od tej, jaką posługu
je się przeciętn y angielsk i
dżentelmen . Z drugiej strony jest to język pełen ekspresji i
bardzo precyzyjny. To, że był
trochę obcokrajowcem, nadawało jego językow i - znana to
sprawa - szczególną cechę ...
- Można by się więc zastanowić nad przekładami. Czy
uważa Pan, że tłumaczenia
dzieł Conrada odpowiadają te-

Uniwersytet ten powstał
niedawno, bo w 1963 roku,
istotne jednak, że stało się to w
jednym z najstarszych miast
angielskich, które posiada najstarszą funkcjonującą szkolę w
Anglii, założoną jeszcze przez
Alkuina. nauczyciela Karol a
Wielkiego. Uniwersytet ;en posiada już poważne osiągnięcia
badawcze , szczególnie bły
szczy swą anglistyką i naukami
historycznymi. Marny jedyny
wydział w Anglii, gdzie anglistyka nakłada obowiązek odbycia przynajmniej jednego kursu
w języku obcym na temat jego
literatury. Wychodzimy w ten
sposób na spotkanie innych
kultur, w tym również kultury i
literatury polskiej.
- Jakie są powody tak późnego powstania uniwersytetu
w Yorku?
-System edukacyjny w Anglii był zawsze bardzo sztywny. W latach sześćdziesiątych
premier MacMillan postanowił
zreformować. rozszerzyć ten
system, osadził więc nowe
uczelnie w starych miastach
angielskich, które byty mu bliskie swą historią - Canterbury,
Sussex, York.
- Czy mógłby Pan opowiedzieć o swej pracy na uniwersytecie i miejscu w niej dla zainteresowań Conradem?
- Chciałbym odpowiedzieć
krótko: Conrad nauczył się angielskiego, kiedy miał lat dwadzieścia parę, ja nauczyłem się
tego języka, kiedy miakm lat
kilkanaście, jestem przecież
obywatelem szwajcarskim.
Sam więc fakt, że zetknąłem
się z pisarzem, który w swojej
twórczości literackiej posługu
je się drugim, czy nawet trzecim językiem, b y ł dla mnie
nadzwyczaj interesujący.
- Czy można by sądzić, że
gdyby linia życia Conrada

mu poziomowi sztuki pisarskiej, którą prezentuje Conrad?
- Niech mi będzie wolno zatrzymać sii; nad przekładami
francuskimi . Pierwsze tłurna
czen ia poczyniono dla Gallimarda, gdzie redaktorem był
Andre Gide, wybitny przecież
pisarz. Gide miał ze swymi tłu
maczami problemy, przekłady
bywały bowiem zbyt dosłow
ne, starały się zachować jak
najdokładniej wzorzec oryginału, nie licząc się ze szczególnością języka francuskiego, z
jego duchem. Moim własnym
pierwszym doświadczen i em
był Conrada „Tajfun", który
przeczytałem z zachęty swojej
matki, oczywiście po francusku. Nie mogę się wyLbyć wrażenia , że oryginalne, a więc angielskie dzieła Conrada są
mocniejsze, mają większą s ilę
wyrazu od przekładów. Pewnie
wynika to z trudu. jaki wkładał
Conrad w przezwyciężanie ję
zyka.
- Czy conradystyka jest
głównym obszarem Pana działalności naukowej na uniwersytecie w York?
- Od 1970 roku bylem dyrektorem dużego instytutu anglistycznego, zajęcia moje polegały właściwie na kierowaniu. Szczególnie jednak interesuje mnie renesansowa literatura angielska oraz literatura modernizmu z lat 1900-30. Wielce
bliski jest mi także siedemnastowieczny dramat francusk i.
Prowadzę w Yorku zajęcia na
wszystkich stopniach nauczania . Najbardziej przecież ze
wszystkiego interesuje mnie
Conrad . Tutaj, w Gdańsku,
pragnąłem podzielić się refleksjami nad „Grą losu" i „Tajnym agentem"; mimo pozorów
mają one wiązadło w angielskiej rzeczywistości.

sprowadziło?
- Są dwie przyczyny:

jedna,
to fakt , że uniwersytet w Yorku, gdzie pracuję, jest blisko
związany z Uniwersytetem
Łódzkim i przeprowadzamy
wspólny program badawczy.
Jednocześnie otrzymałem (muszę tu podkreślić pomocną rolę
British Council) zaproszenie z
Biblioteki im. Conrada, pomyślałem więc, że obie sprawy
będzie można połączyć.

dzieć,

I
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wcj), tel. 25-39-83; ponie<lz.-pią
tek 8 .00-24.00, sobota 9 .0024.00, niedziela 10.00-21.00
* APTEKA „Chełmska'',
Gdańsk-Chełm, Łużycka, 32-1463. pon.-niedz. 7.00-22.00

OSTRE

Aptei pracujące non stop:
GDŃSK, ,,Dworcowa" - Dworzec ·lówny. Podwale Grodzkie 1,
tcl.3-28-41 do 45 wew. 210; Apteka, Pogotowiu Ratunkowym,
al. bycięstwa 49, tel. 32-47-01
PRZ-MORZE, ul. Opolska 3;
tel. 5-38-22
ZASA. ul. Pilotów 21; tel. 5692-7
WRZSZCZ, ul. Grunwaldzka
52. tt. 41-23-06
SON, ,,Pod Orłem", ul. Monte
Cass10 21 , tel. 51-10-18
GD'WIA, apteka nr 19054, ul.
Arm Krajowej 42, tel. 21-00-32
...Pe Gryfem'', Gdynia, ul. Starowi6ka 34. tel. 20-19-82
PRUZCZ GD., ..Łokietek". ul.
Łoki<ka 5. tel. 82-25-45
RllivA, ul. Dąbrowskiego 127
OGł.JSZEN"IE PŁATNE:

'AFEKA „NA CECHOWEJ",
Gdy11, Unruga 36 (róg Cecho-

--.»vzuRv

GDAŃSK ..

Chirurgia, Interna,
Okulistyka - Akademia Medyczna. ul. Dębinki 7
GDYNIA. Szpital Miejski, ul.
Wójta Radtkego I, tel. 20-75-0 I
Morski, Redłowo, ul. Powstania
Styczniowego 1, tel. 22-00-51
POGOTOWIA

_ .........ccRA~T~U!'l~OWE_
i PR%YCHOD NIE

GDAŃSK, ul. Aksamitna I · lekarz ogólny, gabinet zabiegowy
dla dorosłych w wolne sob.,
niedz. i święta· całą dobę, w pozostałe dni w godz. 19-7
- poradnia dla dzieci chorych i
gabinet zabiegowy w wolne
sob., niedz. i święta - całą dobę
w pozostałe dni w godz. 19-7
OGŁOSZENIA PŁATNE

* LEKARZ DOMOWY, ALK-

MEDYK, 31-89-53, 20-68-16
* WIZYTY lekarskie, EKG, 5369-86, 51-65-97

'

* POGOTOWIE WETERYNARYJNE - tel. 983 (całodobowo)
POGOTOWIE DLA ZWIERZĄT (bezpańskich. rannych i
podejrzanych o wśckkliznę) , 22- 4
21-48 (czynne całą <lob.;:)
WKZESZCZ, al. Zwycięstwa 49
- czynne całą dobę
- wypadkr - 999
- nagle zachorowama: tel. 32-2929, 4 I- I0-00.
Biuro Przewozów Sanitarnych 32-39-24 lub centr 32-30-76,
32-36-14, 32-39-44 w. 236
Ambulatorium chirurgiczne
czynne całą dobę.
- Laryngolog przyjmuje w dni
powszednie wg. 19J0-7.30, w
soboty robocze 17.30-7.30, w
wolne soboty, niedziele i świi;ta
- całą dobę.
- stomatolog w dni pows1.ednie w
g. 19.30-7.30, w soboty robocze.
wg. 17.30-7.30. wolne ~obuty,
niedziele i święta - całą dobę.
ZASPA, ul. Pilotów 21. tel centr.
56-69-95, 47-82-51 - nagle zachorowania, wypadki, ambulatorium
chirurgiczne czynne całą dobę
Przychodnia Międzyrejonowa,
ul. Startowa 1 - w dni robocze w
g. 19-7.30

- lekarz pediatra, lekarz ogólny w
wolne sob„ niedz. i święta w g. 88 oraz stomatolog w godz. I0-16.
· gabinet zabiegowy dziecięcy w dni
robocze w g. 19-7.30. w dni wolne
od pracy w g. 8-8.
- gabinet zabiegowy ogólny. w wolne sob.. niedz. i święta wg. 8-18.
SOPOT, uI. Chrobrego 6/8 wejście od ul. Mieszka I. Telefony: 51-11-56, 51-24-55 i tel
alarm. 999. Ambulatorium chirurgiczne czynne całą dobę.
GDYNIA. ul. Żwirki i Wigury 14,
uynne całą dobę - nagle zachorowania i przewozy chorych. tel. 2000-0 I. 20-00-02 · ambulatorium
stomatologiczne czynne w g. 20-7
OBŁUŻE - Podstacja Działu Pomocy Doraźnej. ul. Białowieska I
(tel 25-19-99), dla mieszkańców
dlielnic: Obłuże. Pogórze, Oksywie, gm. Kosakowo - pediatra. lekarz ogólny. gabinet chirurgiczny,
czynne wg. 15.30-7
RUMIA. ul. Derdowskiego 24,
tel 710-811
PRUSZCZ GD., ul. Wojska Polskiego <ł. tel. 82-24-00, alarmowy
999: Przychodnia rejonowa, ul.
Wojska Polskiego 9, tel. 82-26-45:
Poradnie: Dziecięca, Rehabilitacyjna. Medycyny Szkolnej. ul. Grun·

waldzka 25, tel. 82-35-62, Poradnia
lnternistycrno-Cukrzycowa, ul.
Grunwaldzka 25, tel. 82-22-82
PSZCZÓŁKI, Ośrodek Zdrowia.
ul. 22 Lipca 8, tel. 5

GDAŃSK, dyżury oficerów Ko-

mendy Wojewódlkiej Policji.
tel. 39-53-33; oficer dyżurny ruchu drogowego, tel. 31-92- 12;
oficer dyżurny Komendy Rejonowej Policji, tel. 38-62-22
(Straż Miejska 31-30-11)
SOPOT, dyżury ofice rów Komendy Rejonowej Policji . tel.
51-30-51, 997 (Straż Miejska.
52-20-21, w. 214)
GDYNIA, Komenda Rejonowa
w Gdyni, ul. Portowa 15, tel.
997, oficer dyżurny 20-63-43
(Straż Miejska 20-82-86; 986)
RUMIA, Komenda Rejonowa.
ul. Dcrdowskicgo 43, tel. ·7 10215; Straż Miejska, ul. Abrahama I 7. tel. 710-134
PRUSZCZ GD., 82-22-41, 997
PRZYWIDZ, 147

Strai Poiama:

GDAŃSK, SOPOT, GDYNIA,
PRUSZCZ GD. tel. 998: PRZYWIDZ, 169

Fot.Robert Kwwtek

TELEFON Y
- INFORMACY JNE

* BROKER Bank Informacji
Gospodarczej, 24-07-79
* TELEFONICZNA AGENCJA
INFORMACYJN A - handel,
usługi, produkcja, pon-pt. w g.
9,18 . tel. 24-22-65, 56-51-29.
Wspomaganie niepełnospraw
nych wł-pt. wg. 9-15, 46-56-70
SZKOŁY

* JEDNOROCZNE Korespondencyjne Policealne Studium Ekonomiczne. Zajęcia raz w miesiącu
(sobota-niedziela). noclegi bezpłatne; 03-204 Warszawa. ul. Ła
bistyńska 25. tel. 11-34· 77
* PÓŁTORAROCZNE Korespondencyjne Liceum Ekonomiczne. Zajęcia raz w miesiącu
(sobota-niedziela). noclegi bezpłatne; 03-204 Warszawa, ul.
Łabiszyńska 25, tel. 11-34-77.
POMOC DROOOWA
* POMOC DROGOWA HOLSERVICE, 52-29-87, 56-64-98
USŁUGI

POGRZEGOWE

*ZIELEŃ.Partyzantów 76, 41-

20-71. 41-73-35
Telefoniczna Poradnia Językowa
UG - porady z zakresu języka poi-

skiego od pon. do pt. wg. 13-15.
tel. 41-15-15
Rzecznik Praw Ucznia - 31O-744
Telefon :laufania:
Antymafijny - Gdańsk 32-27-30,
Gdynia 20-65-29, czynny codz. w
g. 8-15.15 (dyżurują prokuratorzy
rejonowi obu miasta): AMAZONKI: 25-19-17; 41-60-85: 57-24-58:
51-59-88. wg. 19-21 (śr. 12-16);
Anonimowy Przyjaciel, tel. 988 (od
godz. 16 do 6 rano): ,,Pogotowie
Makowe", środy, piątki. 16-1 8, tel.
51-59-22; Poradnia dla Rodzin Narkomanów „Powrót z U", środy,
piątki, wg. 15-19: Sopot. ul. 3 Maja
71; Bezpłatna telefoniczna informacja o AIDS - tel . 958
Wojewódzka Przychodnia Odwykowa , Gdańsk, ul. Łąkowa 58, tel.
31-51-32 czynna codz. od 8 do 20;

_

P0_90TO~ I-~ _

GDAŃSK - ciepłownicze : 31-2088, 993; - energetyczne: 41-23-23.
991; - gazowe: 31-18-68 (całodo
bowe), 52-14-62, 992: - techniczne
PKM: 995; - wodociągów i kanalizacji: 31 -20-67, 994; - opiekuńcze
państwowe: 41-10-42
PRUSZCZ GD. - gazowe 82-3675; energetyczne 82-26-43: wodociągów i kanalizacji: 82-34-17

- Czy sądzi Pan, że można
by Conrada nazwać także pisarzem politycznym?
- Tylko w tym sensie, że w
sposób nadzwyczaj interesują
cy i z pełnym zrozumieniem
potrafił prLc kazywać polityczne problemy i mechanizmy.
Nic tyle ważne więc wydają się
być u niego polityczne tendencje, ile stopień uwikłania jednostki w h i storię . Kiedy pisał
Conrad, Anglia była wciąż jeszcze światowym mocarstwem,
bez zdolności, bez chęci do samokrytycznego spojrzenia na
swą rolę . Conrad, ze względu
na swoje pochodzenie, ujawnia! swój szczególny dar
uzmysławiania tego nieporozumienia, owego samookłamy 
wania się w poczuciu sukcesu.
I w tym sens ie był pisarzem
politycznym.
- Okazjonalność tej rozmowy zmusza do skakania po tematach. Czy jest Pan w Polsce
po raz pierwszy?
- Bylem już raz wcześniej,
w roku 1983, kiedy to zaczęła
się nasza współpraca z ŁodLią.
Poznałem wówczas także Kraków . Odwiedziny ojczvzny
Conrada mają dla mnie oczywiście ogromne znaczenie.
Wiemy w Anglii - dla której
pan Zdzisław Najder przełożył
wic ie conradowskich doku mentów - że korzenie Conrada
są niesłychanie wai.nc dla zrozumienia jego pisarstwa. Trudno by mi było przeprowadzić
lin ię między tym, co wiem, a
tym, co odczuwam, czy po prostu w idzę. Myślę jednak, że
każdy, kto przyjeżdża do Polski, a jest człowiekiem wykształconym, mus i dysponować jakąś wiedzą na temat tragizmu jej historii . Ta świado
mość, która potem rzutuje na
wizerunek kraju , poprzez naturalne transformacje oddzialywuje na moje widzenie Conrada. Coś n i ezwykłeg o jest w
zrozumieniu, że można zwycięstwo osiągnąć poprzez sła
bość, a nie przez silę. Jeszcze
jedna kwestia. Wizyta w Polsce dala mi możność oceny
percepcji Conrada w jego ojczyźnie. Jest pewna różnica w
obecności Conrada w literaturze angielskiej i obecności jego
dzieła w Polsce. W Anglii nie
ma ona tak silnego oddźwięku,
Conrad nie spotyka się - jako
jeden z największych pisarzy
angielskich - z kultem, nie ma
swojego pomnika, bibliotek i
swojego imienia. Okreś lenie
,,kult" mogłoby sugerować zjawisko pewnej afektacji. Nic
spotkałem się jednak tutaj z
nią ; raczej z szacunkiem. Tego
szacunku nam w Angl ii czasem trochę brakuje. Myślę tu
teraz nie o Conradzie, a o tym,
że Anglia w ogóle niewystarczająco szanuje swych pisarzy.
Widziałem gdyński pomni k
Conrada. Jest to jakaś symboliczna wartość. Szkoda, że grozi mu zwietrzenie, że coraz trudniej będzie odczy tać umieszczone na nim napisy. Taka
jest jednak natura nieśmiertel
ności.
- Gościliśmy

Pana nie po raz
ostatni?
- Bardzo pragnąłem być w
Gdańsku podczas zeszłorocz
nego zjazdu conradowskiego,
niestety oko l icznośc i mi nie
pozwoliły. Wierzę w rozwój
waszego Ośrodka Conradowskiego. Na marginesie: podobny charakter i znakomite zbiory conradowskie posiada Biblioteka Polska w Londynie. I
co osobliwe - angielskie Conrad Society tam właśnie odbywa swoje spotkania. Ponieważ
łączy nas właśnie Conrad ...
- A więc do rychłego zobaczenia. Dziękuję za rozmowę.

Paweł Dzianisz

l.a u/a/1\'ienie ro::mowy dziękuję p. Woj·
ciechowi Kubińskiemu z UG.

SOPOT - gazowe: 51-10-68 (czynne w g. 6-22); - wodociągów i ka·
nalizacji: 51-40-55, 994
GDYNIA - pogotowie ciepłownicze:
23-19-41; - pogotowie dźwigowe:
23-36-65, 23-40-24; . pogotowie
energetyczne: 20-45-50: - pogotowie
gawwe: 20-44-73, 20-44-79; - pogotowie wodoc i ągów i kanalizacji: 2190-19

TAXI
NA TELEFON

*

SUPER HALLO TAXI
taniej na zgłoszenia
telefoniczne i karty, tel. 31-9 1·
91, 316-3 16, 91-91
* Hallo TAXI. 9197, 31-59-59,
20 proc. taniej + supcrkonkurs z
samochodem
* CARO-MILANO-TAX!, tel.
96-27. 37-30-30; 370-800 na telefon 30 proc. taniej
* CITY TAXI, 91-93, 46-46-46,
fax 43-21-2 1 wysoka jakoś ć,
atrakcyjna cena
ZKM Gdynia - Mikrobusy dla
osób n iepełnosprawnych, tel. 2350-78, wg. 7-21
PRZESYŁKI KURIERSKIE 52-00-71 do 76
GDAŃSK,

••.. ,. ... .,u.n...--. ™-<.Cl, ..... . _ · ~...,., ...- ~ ... ,....,.
,......,.,....... __..,_,.., ......., --- --.-.-,.11„rUUC.U.XCIVlfl LILl~/N ni.. I..,.. 1 c; rr vl::11 I fl/1!.IY I (V} DIVnLC v1.1c.vi>,c1v ,v;;:,111/Yłj vrvr:ll.ll\VVVł1/VC m::: fi rvncl\ (U, IV. I~::)

P'rirjmowane

,- - -

~

ŚUPEREKSPREiir~i~b<Jtę 7.1o]ś'r.-Tpo~iedz1afeFg. 10.95 r.
są l'I.
Cent;aJnym Biurze Ogłoszeń w Gdańsku do godz. 14. OO, wbiurach ogłoszeń w Gdym do godz. 13.00
' Cena netto 1 sfowa: sobota - 2,59 zf, poniedziałek - 3,45 zt

r.

Ce~a netto 1słowa -0,96 zł, Cena neito t słowa wogłoszeniach drobnych DUO Reklamy: -~..
· ~Dz1enmk Bałtycki wtorek +w:ec.zór Wyo,zeża wyd. zwykle 1, 17 zł, Dziennik Bałtycki wtorek +Wieczór Wybrzeża wyd. mag. - piątek 1,45 zf
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ZAPRASZAMY DO LEKTURY NASZEJ NOWEJ RUBRYKI.
Absolwencie

Wniosek z tego Jest jeden · największe szanse na znalezienie pracy
maJą osoby otwarte na zmiany i elastyczne

Nie zostań bezrobotnym

PAMIĘTAJ:

Pod koniec sierpnia br. w woj. gdańskim zarejestrowanych było 6,5 tys. tegorocznych
absolwentów. Analiza liczby bezrobotnych
wykazała, że najłatwiej znaleźć pracę absolwentom z wyższym wykształceniem, a najtrudniej osobie kończącej szkołę zawodową.
Bezrobocia nie da się przeczekał
Bezrobocie, w formie jawnej lub ukrytej, występuje w kazdej gospo·
darce. Obecnie w Polsce prawie 3 miliony osób jest bez pracy. W cią
gu kilku najbliższych lat liczba bezrobotnych prawdopodobnie nieco
się zmnieJszy, ale bezrobocie na pewno nie zniknie. Strategia „na
przeczekanie", odsuwanie od siebie momentu, w którym zaczynasz
myśleć o przyszłej pracy · teraz pójdę do woJska, czy wyjdę za mąż, a
potem „się zobaczy" · niewiele zmieni.
Jeśli warunki pozwalają ci trochę poczekać z poszukiwaniem pracy,
nie marnuj czasu. Spróbuj go wykorzystać, naucz się czegoś nowego,
zyskaj doświadczenie i umiejętności . Myśl, jak to, co robisz, ma się do
tego, kim chcesz być i jak będziesz zarabiać na życie.
Warto pamiętać o tym, że nie musisz pracować w zawodzie wyuczo·
nym od zakończenia szkoły do emerytury. W r\owoczesnej gospodarce rynek pracy jest dynamiczny - stale poJawia się zapotrzebowanie
na nowe zawody i umiejętności. Nawet takie, których nie uczono w
szkotach.
•
Jednym z najciekawszych przykładów takiego dynamizmu jest rynek
reklamowy. W większych miastach w agencjach reklamowych pracują
już tysiące ludzi. Swych umiejętności nie zdobyli w szkole, gdyz w
polskich szkołach i na uniwersytetach nie uczono sztuki reklamy. Niemal wszyscy pracownicy sektora reklamowego w Polsce zdobyli potrzebne kwal:fikacje sami, na kursach lub ucząc się w trakcie pracy.
artykut opublikujemy w

Prosimy o

nadsyłanie

piątek,

października.
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Korespondencję

prosimy

nadsyłać pod

skiem .Rynek pracy". Kontakt telefoniany: poniedziałek,

BLACHARlY samochodowych
(wykwaltlikowanych, zn~omość
ramowego systemu napraw ka·
roserii) zatrudni Auto- Serwis·
Północ, pn.- pt. wgodz. 16.0018.00 teł. 43-04-75

Przymorze, ul.
tel. 53-02-33

ABSOLWENTKĘ Tech. Budow-

BRUKARlY, 23-39-40

GOSPODYNIE, opiekunki, 2108-53

BRUKARZY zatrudnimy, tel.
47-25-08 dzwonić 10.00-11.00
wdniu 06. 1O. 1995
DEKARZY, 53-23-78
DEKARZY wysokowykwalilikowanych· brygady, na stałeprzYJmę, 470-254 (8.00-16:QQL

AGENTÓW ubezpieczenio·
wych za1rudnię, przeszkolę, 53·
21·37
I

DOCIEPLENIOWCóW, alpinistów. 53-23-78

AKWIZYTORA zatrudnię, 'Sabinex', Rumia, Towarowa 31

DORADCÓW ubezpieczenio·
~eh, 20-95-78, 10.00-16.00

AKWIZYTOR energiczny, kon·
taktowy zsamochodem,tel. 2484·48 w. 23 po 16.00

DZIEWIARKI, 21-84-81

ASYSTENTKĘ ze znajomością
komputera. języka włoskiego i
angielskiego. dyspozycyjną, mile widziany własny samochód

zatrudni finna polsko- wioska,
51-03-99, 51-24-56

W salach Domu Technika NOT (I piętro) przy ul. Rajskiej 6 w
Gdańsku, w godz. 9.00-14.00 odbywa się dzisiaj największa
wojewódzka impreza dla poszukujących pracę · GIEŁDA
PRACY Osoby biorące w niej udział mają moż l iwość zapo·
znania się z ofertami pracy trójmiejskich zakładów pracy,
bezpośredniego kontaktu z pracodawcami oraz z pozarzą
dowymi agencjami pośrednictwa pracy. Impreza skierowana
jest głównie, ale nie tylko, do ludzi młodych.

BARMANA- bannankę. Bar Bi·
stro Wielki Młyn, wiadomość
41-20-67
BARMAN KI, pracowników
kuchni i pana do utrzymania
porządku wotoczeniu budynku
przyjmę. Tel. 41-24-59 wgodzinach 15 00-20 OO Night Club
Max ,

Pepl ińska

Zapraszamy do lektury.

EKSPEDIENTKĘ zatrudnię,

68·88 po 17oo

32-

ELEKTROMONTERÓW+ SEP,
oferty: Elnałt, 80·555 Gdańsk,
ul. Wiślna21
ELEKTRONIKA z doświadcze·
niemdo serwisu radioodtwa·
rzaczy samochodowych oraz
do działu sprzedaży zatrudni
zakład wGdańsku. Wymagane
min. średnie wykształcenie, jęz.
angielski. do 35 lat. Tel. 31·7746
ELEKTRYKA, tel. 29-02-23
ELEKTRYKÓW, kierowcówoperatorów sprzętu, murarzy,
zatrudni firma prywatna z Gdyni, tel. 23-77·54, 29-73-56

FRYZJERKĘ damską,

FRYZJERKĘ damską.
Jagiellońska

FRYZJERKĘ męską,

specjalizujących się

w prawie pracy, inspektorów

Gdańsk,

Targ Drzewny 3l7, z dopi-

NOWOCZESNA, [JYNAMICZNIE

JESTEŚ DOBRYM ORGANIZATOREM,

FRYZJERKI damskie, 23-02-46

HANDLOWCA w branży budowlane1 zatrudni od zaraz
spółka, tel. 52-12-95
HANDLOWCÓW ·Ciekawa praca. Dobre zarobki. Kontakt osobisty. BHZ ARGO Gdańsk, ul.
Kiynicka 1
HARTOWNIKA z 5-letnim
stażem, technika mechanika
do pracy whartowni, szlifie·
rza narzędziowego zatrudni
Wytwórnia Łożysk Slizgowych 'Bimer SA, Gdańsk,
Grunwaldzka 481. Zgłosze nia- Służba Pracownicza
pok. 228 tel. 52-50-11 w.
231
INZYNIERA, technika instalatora, malarz~. 52·20·89
INŻYNIERA z praktyką znaj;icego zagadnienia meblarstwa i
stolarki otworowej zatrudni od
zaraz firma prywatna. Zgłosze·
nia w sekretariacie lirmy PPU
'Lokata", Gdańsk, Struga 16

KAFELKARlY, 39·44-98
KAFELKARZY, 53-64·54
KAFELKARZY, dobre warunki,
na stałe, 56·95·14
KASJERKĘ - sprzedawcę,

wymagana praktyka, lei. 274-127,
215-072, godz. 1000· 13.00

Kierownik,- Administracyinego
STOSUJĄCEJ NOWOC ZES NĄ

OGŁASZA

Do OBOWIĄZKÓW OSOBY ZAJMUJĄCEJ

JO STANOWISKO

R-2sso1;

Z-cy Szefa Produkcii
NA TYM STANOWISKU

TECHNOLOGA

NALEŻEĆ BĘDZIE PRZEDE WSZYSTKIM PRZYDZIELAN IE ZADAŃ PRODUKCYJNYCH ORAZ
BEZPOŚREDNI NADZÓR NAD ICH REALIZACJĄ, NAPZÓR NAD MAGAZYNAMI,
WSPÓŁPRACA Z ZAOPATRZEN IEM.

WYKSZTAŁCENIA WYŻSZEGO ElEKTRONICZNEGO,

PARKIEM SAMOC HODOWYM, OBIEKTAMI I ICH BEZPIECZEŃSTWEM.

ORGANIZACYJNYCH, ANALITYCZNEGO MYŚLEN IA, SAMODZIELNOŚCI

I

PODĘJMOWANIU

DECYZJI.

I SYSTEMATYCZNOŚC I W DZIAŁANIU.

OFERUJEMY INTERESUJĄCĄ PRACĘ W MŁODYM ZESPOLE,

OFERUJEMY INTERESUJĄCĄ PRACĘ W MŁODYM ZESPOLE, DAJĄCĄ DUŻE MOŻLIWOŚCI

DAJĄCĄ DUŻE MOŻLIWOŚCI SAMOREALIZACJI I AWANSU ZAWODOWEGO.

NAUClYCIEL angielskiego, w
domu ucznia- potrzebny Ru·
mia, 71-22-92
OPIEKUNA· praca dla mężczyzny, bardzo dobry język nie·
miecki i kontak1 z młodzieżą.
(053) 14-1 8·29

POMOC domowa (z możliwo·
zamieszkania) potrzebna
tel. 41-46-66
ścią

POMOC domowa/ opiekunka.2
dzieci: 4 i 3 lata, Przedmieście
Londynu. 5,5 dnia/ tygodniowo,
9mln,teł. 48-76-69
PRACOWNIKA do gospodarstwa, LitwiePierwoszyno
PRACOWNIKA do rozbioru
na 1/2 etatu, tel. 41-2843
mięsa

•

PRACOWNIKA umysfow.gv
do działu reklamacji, zatrudni
fabryka drzwi. Wymagana pod·
stawowa znajomość obsługi
komputera i dyspozycyjność.
Porta KM! Poland Bolszewo, ul.
Szkolna 26, teł. 72-08-54
"
PRACOWNIKA w specjalnoso
handel-marketiiVJ ze szczeg1Jnym uwzględnieniem ośw~tlenia zatrudni Hurtownia Elektr~
energetyczna ' Kromiss- Bis',
Gdańsk. ul. Litewska 11i1l tel
•
31-21-51

..

PRACOWNIKÓW do nol'lego
działu znanej europejskiej i my
zatrudnimy, Gda ń sk. ul. Ks
Robaka 27.
•

------,-r

PRACOWNIKÓW do prac remontowa - budowlanycli z.1rudni JM Komandor, 43-59-41
PRACOWNIKÓW do zboruka·
pusty- codziennie, Olszynk, ul.
Modra 728
-

1

PRACOWN IKÓW do zbiru
warz'f'/1. PC>górze, Wiejska,)

poszukuje do oddziału w Gdańsku
· pracownika magazynowego
1

Praca w systemie zmianowym: 75 dni pracy- 15 dni wolrn:
go, w czasie pracy całodzienne wytyw/enle, na dnlac
wolnych dodatek pieniężny (strawne).

SAMOREALIZACJI I AWANSU ZAWODOWEGO.

Oferty z c.v. i listem motywaqjnym prosimy składać
w siedzibie firmy: Proelco s-ka z o.o.
?rusz.cz Gdański, ul. Batalionów Chłopskich I
tel. 82 -20-53 w.109

Oferty z c.v. i listem motywaqjnym prosimy składać
w sied::.ibie firmy: Proelco s-ka z o.o.
Pruszcz Gda,iski, ul. Batalionów Chfopskirh 1
tel. 82 -20-53 w. 109

MAJSTRA budowlanego.
~rJ_gcz, Fisze~528

MURARZY. Wrzeszcz, Fi·
szera 14, pokój 528

PIEKAR2Y i pomocników, Rumia. Robotnicza 29

Polskie Ratownictwo Okrętowe w Gdyni
zatrudni w załogach pływających
oficerów nawigatorów z dyplomami OP li klasy
OP Ili klasy, szyper I klasy i szyper li klasy.

Oo KANDYDATÓW OCZEKUJEMY

ODPOWIEDZIALNOŚCI, SAMODZI ELNOŚCI W DZIAłANIU

Oferty z C.JI. ; /;stem motywac_JjnJm pros1i11y składać
wsiedzibiejinny: Pmeko s-J:a z o.o.
Pruszcz Gda,fski, 11/. Batalionów Ch!ops!drll I
tel. 82-20-53 w. 109

MAGAZYNIERÓW z prawem
jazdy kat. Cza1rudni hurtownia
farmaceutyczna 'Farmpol", 5148-77

MURARlY,dekarzy,41-04-46

PIEKARZA, solidnego zpraktykg, 83-89-18

• a/rudni wykwaliHkowanych muraay I cieśli, po 7-m!.
sięcznym okresie nienagannej pracy - możliwoH wyja1
ztfu na kontrakty do Niemiec
• nawif,ie współpracę zarejestrowanymi /J,ygadami mu~
m,skimii ciesielskimina budowy w kraju i a graniCI/ j
-alnJdni do BIURA PROJEKTOWEGO architekta po stu
diach
18SJ51185/07

OSOBĘ ODPOWIEOZIAlNĄ ZA KOMPLEKSOWI' NADZÓR
NAD PROCESEM TECHNOLOGICZNYM
NA STANOWISKO

Oo KANDYDATÓW OCZEKUJEMY: WYKSZTAŁCENIA WYŻSZEGO ELEKTRONICZNEGO,

DOZORU TECH NICZNEGO ORAZ DOZORU NAD TRANSPORTEM.

LEKTORÓW języka angielskiego, zatrudni Centrum Języków
Obcych, 71-86-54

MURARlY, 71-31-52
~URARlY, 71-31 -52

PATROSZARKI do ryb,
31-50·51w. 217

w Kartuzach, ul. Mściwoja 113, tel. 81-47-42

ZATRUDNI

PRAKTYK I PRODUKCYJNEJ, UMIEJĘTNOŚCI PRACY Z KOMPUTEREM, A TAKŻE ZDOLNOŚCI

Oo KANDYDATÓW OCZEKUJEMY ZNAJOMOŚCI PROBLEMATYKI BUDOWLANEJ,

LEKARZY okulistów oraz re• cepcjonistki po szkole średniej
w Zakładzie Optycznym w Dąbrowie, teł. 20·23·02 godz.
15.00-18.00

prowadzenia domu
Oferty: Gdańsk 5,
sk~ka pocztowa 79

PHZ Polservice Zak1ad Budowlany

NOWOCZESNA, DYNAM ICZNIE ROZWIJAJĄCA SIĘ FIRMA
PRODUKUJĄCA WYSOKIEJ KLASY TELEWIZORY ,

ORGANIZACJA RUCHU NA TERENIE FIRMY, NADZÓR NAD INWESTYCJAMI,

NALEŻEĆ BęDZIE M.IN.:

MANAGERÓW, asystentów i
KIEROWNIKA działu reklamy,
przedstawicieli handlowych, zazatrudni Centrum handlowe
trudni łirma zachodnioeuroETC. Najchętniej pisemne oferpej,ka. Spotkanie informacyjne
1y, Centrum handlowe ETC, • 10. 10. 95, godz. 1800· Hotel
Gdańsk, Al. Rzeczpospolitej
Hevelius- Gdańsk, oraz Miejski
33, tel. 46-67·81
Dom Kultury, ul. Chopina 34·
Pruszcz Gdański
KIEROWNIKA działu transportu, wykształcenie średnie, kat
MGR farmacji, 297-170
B.C.E, 23-73-70w. 25
MISTRZA produkcji. ślusarzy,
KOSMETYCZKĘ i panią po
szklarzy oraz pracowników do
kursie zatrudni gabinet wGdyni
przyuczenia· produkcja stolarki
i Sopocie, tel. 23-62-17 wew. aluminiowej /okna, drzwi/
180
Pruszcz "Assilam", 82·22·11
wew. 18
KRAWCOWE, 32-03-12
MŁODE osoby do przyuczenia
KRAWCOWE, również absolw handlu, wymagany samowentów- szycie odzieży robo·
chód,29-72-14
czej, 24-51-98
MONTAlYSTÓW (montażyst·
KRAWCOWE, Rumia, 71-26·
ki) offsetowych oraz pracowni21
ków do introliga1orni zatrudni
ZPW 'Druk", Gdar\sk· Zaspa,
KRAWCOWE i szefa produkcji,
ul. Leszczyńskich 2, tel. 46-91·
23· 18-47
88-89 Wg<ldZ. 9.00· 14.QO
KROJCZEGO, 21-61-27
MONTERÓW, samodzielnych,
z woj. gdańskiego i elbląskiego
KSIĘGOWĄ do działu finansodo uszczelnianiaokien wsystewo· księgowego przyjmie firma
mie "Euro- Strip', 5HJ9-84, 53·
'Koda!'- Gdynia- Orłowo, ul.
93-49
Wileńska 91, lei. 22·00-2() fax
22-28-89
MONTERÓW kadłubów. spaKUCHARKI, stołówka AWF, waczy zuprawnieniami PRS do
pracy w Gdańsku, Gdyni i na
52-50-51 w. 173
kontrakcie w Odessie zatrudni
LAKIERNIKÓW, uczniów zatru- "Prodmorex" tel. 462dnię, tel. 46·20-35
111 , 372-678, 277-949

PANIĄ do
(Orłowo).

List m otywacyjny, życiorys, zdjęcie oraz kopię ostatnicg,
świadectwa pracy prosimy kierować pod adresem:
Siemens I-CENTER, 80-044 Gdańsk, ul. Jedności Robotni czej 3/11
do rąk J. Ackermann .
R-2 550

KONKURS OFERT NA STANOWISKO:

Do OBOWIĄZKÓW OSOBY ZATRUDNIONEJ

MALARZY, piaskarzy zatrudnię, tel. 20-50-01 w. 274, 71 26·49 ~ 17.00

OPI EKUNKĘ do 8-mies~czne·
go dziecka, telefon, do pracy
8.30-16.00, 20·12-88

List motywacyjny, życiorys , zdjęcie oraz kopię ostatniego
świadectwa prncy prosimy kierowat' pod adresem:
Siemens I-CENTER, 80-044 Gdańsk, ul. Jedności Robotniczej 3111,

WYSOKIEJ KLASY TELEWIZORY

• TRI
LUX
GG
Polskie rele-.vizory

KIEROWCÓW kat. CE. Kiszarnia Przejazdowo {autobus 112)

MALARZY, 82-34-57

ze znajomością elektrotechniki, dośw iadczeniem w pncy na stanowisku w hunowni elektrotechnicznej

V ~ Polskie rele»'i z ory

flLOZOfl~

KELNERKI i barmanki. zatrudni
Restauracja "Trakia", tel. 561571

z płynną znajomością języka niemieckiego, o milej aparycji, pasującej do naszego młodego zespołu

-~-TRI LUX

NA STANOWISKO

PRODUKUJĄCEJ

FIRMA

PRACA

PRACA

PRACA

SIEMENS

WYSOKIEJ KLASY TELEWIZORY

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE OFERT

FIRMIE

ROZWIJAJĄCA SIĘ

PRODUKUJĄCA

POSIADASZ SAMOCHÓD I TELEFON

DZIAŁANIA

tel. 23-

poszukuje do oddziału w Gdańsku
• asystentki zespołu

Pań

w godz. 13 OO· 15 OO, 315041 wew. 296 -Alicja Peplińska.

NIE BOISZ SI~ ODPOWIEDZIALNOŚCI I SAMODZIELN OŚCI,

W EKSPANSYWNEJ, DYNAMI CZNEJ,

8,

53-75

do rąk J. Ackermann.

JEśu ODPOWIADA (1 PRACA W MWDYM ZESPOlE,

47·65·

SIEMENS

adresem: .,Dziennik Bałtycki", 80-886

środa, piątek

ABSOLWENTA Technikum Sa·
mochodowego po wojsku, za·
trudnię wsklepie motoryzacyJ·
nym w Gdyni. Oferty 57232,
składać B.O. Gdynia, ul. Władysława IVl24
·

ARCHITEKTA, zatrudni pra·
cownia, 274-137

wiek m'>że być zaletą
ludzie uczą się szybciej i łatwiej W niektórych zewodach stare
nawyki i przyzwyczajenia bywają przeszkodą. Pracodawcy, szczególnie prywatni, często szukają młodych osób, które nauczą się u nich
zawodu. Przykładowo jeden z najlepszych warszawskich hoteli w mo·
mencie otwarcia zatrudnit wyłącznie osoby bez wcześniejszego stażu
pracy w hotelarstwie.
Młodzi

listów z uwagami i pytaniami. Odpowiedzi prawników

38

1

Młody

Alicja

BLACHARZA- dekarza, murarza, 47-77-64 po 18.00

AGENTA ochrony- kanwo·
jenta, kwalifikacje, Agencja
"Comandos", 46-11-50

Dodatkowe umiejętności zwiększają szanse znalezienia
pracy
Pracodawca zawsze chętniej zatrudni osobę, która oprócz swojego
zawodu posiada rózne dodatkowe umiejętności (na przykład: znajomość języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera, umiejętność
pisania na maszynie).
To samo dotyczy dodatkowego wykształcenia, drugiego zawodu pracodawca szybciej zatrudni hydraulika, mającego jednocześnie
uprawnienia do spawania, kierowcę będącego jednocześnie mechanikiem samochodowym itp.

FARMACEUTÓW i techników
zatrudni apteka w centrum
Gdańską tel. 21-86-98
FRYZ.JERKi, 22-33-25

AGENTA ochrony· konwojenta,
kwalilikacje, Agencja 'Cobra",
43-43-06

To, Jaka będzie Twoja praca, zależy w dużym stoprliu od ciebie. Zastanów się: jaki jesteś, co lubisz, w czym już udało ci się sprawdzić i jak
można to przełożyć na możliwość pracy. Szerzej o sposobach poszukiwania pracy i dokonywaniu wyboru będziemy jeszcze pisać.

EMERYTA (umiejąCBgo kosić)
do pracy wogrodzie zatrudnię.
'Sabinex", Rumia, Towarowa
31

BLACHARZA· dekarza, 24-8141

lanego lubekonomicznego, 2856-08

stwowej Inspekcji Pracy, pracowników pośrednictw pracy oraz innych fachowców od zatrudnienia będziemy drukować
na lamach tej rubryki.

PRACA

I

BLACHARZA, lakiernika, mechanika, elektryka oraz do
przyuczenia, wiek do 35 lat,
niekaranych do Auto Serwisu.
Kontakt teleloniczny 57-59-47

•••

e

o

Następny

PRACA
BLACHARZA, dekarza. cieślę,
tel. 39·93-96

ra

lub chcesz ją

o

PRACA

6

5

4

3

I

a
,

PRACA

2

Informacji o warunkach pracy i pfacy udziela Dziof Zatn
dnienia i Pfoc PRO w Gdyni, ut. Hryniewieckiego Il
tel. 20-25-63 lub 27-69- 75
18537/185(

•~·,,·.·.·~.' ,w ·.,.,.•. •w,w,v,.v,w,·,·,w.w,.,. . "• ·,. •,

19216/113/b

raab karcher
materiały

budowlane

~w.:

Powszechny Bank Gospodarczy SA
Oddział

ni.ka....m1-s.t.ano..wisko.
{llz...e..dsJij__w...i.ci. .ttLa

w Gdańsku

~e~

TrófmiasJQJ.,__Wy_m. a.:
gantt:_ wyks.ztalc.enie
~ n i e . tetefun
samoch...6-d. . .
wi_ek_25-35_lat, dys:
pozycyjność i komu-nika tywno ść OsobiE....iimbJJn...ej___Qf_e_ru~
j_emy__motliwość... WJl=
SQkich z..ambkó..w..

poszukuje kandydata na stanowisko:
Raab Karcher Materiaty Budowlane jest uznaną i stale rozwijają
cą się firmą handlową reprezentowaną w Polsce w chwili obecnej
przez cztery hurtownie i prowadzącą działalność w siedmiu krajach Europy zatrudniając łącznie ponad 5500 pracowników.
Do naszej C entrali

w Gdańsku

poszukujemy

Głównego specjalisty
ds. ekonomiczno-finansowych
Za trudnion a osoba będzie przywileje socjalne dużego,
odpowiedzialna za sprawy fi- ekspansywnego przedsię 
nansowe w naszych hurtow- biorstwa.
niach w Gdańsku, Gdyni i El-· Jeśli rozbudziliśmy Państwa
blągu.
zainteresowanie, prosimy o
Obok dobrej z najomości zfożenie niezbędnych dokumentów.
księgowości finansowej w
systemie komputerowym,
Dodatkowe informacje można
atutem będzie dobra znajouzyska ć u Pani Matusiak pod
mość języka niemieckiego.
numerem telefonu 312552.

Na nowocześnie wyposażo
nym stanowisku pracy w naszym koleżeńskim zespole,
obok korzystnych warunków
placowych, gwarantujemy

Raab Karcher Polska
Sp. z o.o.
ul. Długi Targ 31/32
80-958 Gdańsk

Dyrektora
Finansowo-Administracyjnego
Wymagania:
- wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze,
- minimum 5-letni staż pracy w bankowości
- w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym.

Oferty prosimy sktadać w ciągu 7 dni od daty
ogtoszenia w prasie bezpośrednio w Oddziale
Banku w Gdańsku, ul. Waty Piastowskie 1,
p. 219 lub przesyłać pocztą, skr. pocztowa 34
z dopiskiem: KADRY.
19230/1111

Firma Produkcyjna
,,Scent" s.c.
ul. Dworcowa 19,
70·205 Szczecin
R-2565/i

Nowoczesne Zakłady

Mięsne

wiodąca św iat owa f irma spedycyjna, mająca ponad .
1 OO -l etnią t radycję, d ziałająca w ponad 7 0 krajach
świata,

od 5 lat na polskim rynku

poszukuje
KIEROWNIKA ' BIURA
na lotnisku
Gdańsk-Rębiechowo
Od kandydata oczekujemy:
- umiejętności kierowania zespołem
- znajomości języka angielskiego
- samodziel ności i operatywności
- wskazane doświadczenie na stanowisku kierowniczym
oraz uprawnienia agenta celnego

Oferujemy

Osoby zainteresowane proszone są o przesianie listu
motywacyjnego z życiorysem pod adresem fi rmy

w Starachowicach

zatrudnią: REGIONALNEGO PRZEDSTAWICIELA

KOHNE LNAG fl

- możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się firmie
- atrakcyjne warunki zatrudnienia

CON ST AR S.A.
HANDLOWEGO wGdańsku

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za rozwój sprzedaży w danym regionie, bezpośrednie kontakty z klienlami hurtowymi i detalicznymi oraz zbieranie ich opinii na temat wyrobów CONSTAR-u.
Od kandydatów wymagamy umieJętności nawiązywania kontaktów, silnej motywacji, systematyczności i wytrwałości wdziałaniu .
Niezbędne jest posiadanie samochodu.
Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie.
Oferty z życiorysem, listem motywacyjnym i zdjęciem prosimy kierować pod adresem:

CONSTAR S.A., Dział Kadr i Szkolenia
ul. Krańcowa 4, 27-200 Starachowice, tel. 0471748-841 w. 401
1

S C
,
ZAPRASZAMY DO NA 'Z'(, HBIUR OGl:OSZEN

L.i.s.LlJlfiljlW...a~ .
. t';!wLYS. . LzdjęcLe
prosimy kierować
pod adresem·

.!

2

R25111

KOHNE & NAGEL
Sp. z o.o. w Poznaniu
Oddział w Warszawie
ul. Osmańska 5
02-800 Warszawa
tel. 641 18 08

Dol:.
R-251~

Itr.

15
3

4

5

it6

6

Gdańsk,

tel.lfax 31-80-62, tel. 31-50-41 w. 169, w godz. 8. 00-18.00, fax 46-35-68 cafą dobę; Gdynia, tel. 20-08-32, 20--04-79 w godz. 8, 00- 16.00; Sopot, tel. 51-54-55 w godz. 8.00-16.00;
Elb/qg, teutax 32-70-94, tel. 33-54-09 w godz. 8.00-16.00; Proszcz Gdański, tel.lfax 82-23-25 w godz. 8.00 - 16.00; TCZ19W. tel.lfax 31-63-26 w godz. 8.00 - 16.00; Starogard Gdański, tel./fax 220-80 w godz. 8 .00 - 16.00

mm

Centralnym Biurze Ogk,szeń wGdańsku, do godz. 14.00, w biurach ogłoszeń w Gdyni do godz.13.00
Cena netto 1 słowa: sobota -2,59 zf, poniedziałek - 3,45 zł

.
Cena netto 1stowa -O96 zł Cena netto 1słowa wogłoszeniach drobnych DUO Reklamy:
Dziennik Baltycki wtor~k + Wieczór Vryblzeża lł)'d. zwykle 1, 17 zf, Dziennik BaJtycki wtorek+ Wieczór Vryblzeża wyd. mag. - piątek 1,45 zł

Str.15

6października 1995
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PRACA

PRACOWNIKÓW fizycznych
na umowę o pracę zatrudni
PPH Analda. Gdańsk, Miałki
Szlak 30

WYSOKIE zarobki! We współ
pracy z nami przy regeneracji
taśm barwiących- Nowość!·

Stały

dochód! Po podpisaniu
umowy- urządzenia bezplatnePRAWO jazdy, 20-04-29
odbiór zregenerowanych taśm.
PPHU 'GRAFF' 78-600 Wałcz, ·
Wojska Polskiego 27. fax. /0- PRAWO jazdy, 22--19-05
PRAWO jazdy Obłuże, rozpo67/ _58-46-77 Oo oferty dołą·
częcie kursu 11.10.1995. Szkocric znaczek-2zł
la 41, tel. 25-19-32
ZAINTERESOWANYM przysy-

PRASOWACZY I lechnika kra·
wieckiego. 23-18-47_ __

KONIA, srokaty og,erek, tel. l069/ 296-74
KURTKI z rudych usów, nowe
Brusy, teł. /O· 531/ 823·72

1

PRZEDSTAWICIELA handlowego i pracownika do hurtowni
~rudnię. tel. 32-64·41 w. 247
PRZEDSTAWICIELI
handlowych- ciekawa,
dobrze płatna praca, wymagane wykształcenie średnie, samochód. kontakt tel. 27-40-65
godz. 9.00-12.00

MASZYNY krawieckie, przemysłowe. tel. 82-20-97

i

laniem zaadresowanych kopert
20_18_76 KOMPUTERO·
bryty1sk1e1 łme wysyłkowe1 i WE
/1000 szt.- 350 funtów/ wysyta· 1· .::..::.=_ _ __ __
,,
my szczegółową inłormac,ę. ;

:~~i!~J.d;~~~rri~,·~~~-~~! . ~ktHł~~:!:; .

PSYCHOLOGA i wychowawcę
świetlicy- Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa,
51-37-49

~ndie/, Tysiącleca 1.

t

ZAKŁAD Przetwórstwa Rybne-

i

!

I

zatrudni dynamiczna firma. Spo·
tkanie kwalifikacyjne 10.10.95,
godz. 15.00· 17.00 GdyniaOrtowo, ul. BalLJ.dyny 15

I

SZUKAM '.llC!.

d~ "-

~:r~R "'"' • 21<101

SEKRETARKĘ ze znajomością
j. niemieckiego i pełną dyspo-

11, IOUllZiw~'łfI

I

KANCELARIA Doradztwa
Podatkowego, Rzeczpospol~ej
GOSPODYNIE, opiekunki, 218 (budynek CTO), 53-15-15 w.
08-53
285 (10.00-16.00), doradztwo,
KIEROWCA N 112758
., usługi rachunkowe, szkolenia
+ ysa. · · •

zycyjnością, tel. 37-36·77

SPAWACZY i monterów kadłuba w Gdyni zatrudnimy, 51 -80-27

I

.i
. ._,..lA
,Tł.UMACZEłł
I I.;\_

chód, wolne popołudnia, opera- f
tor- maszyn, dozorca 1/2 etatu
f
151-03-42, 18.00- 22.00/

SPECJALISTÓW- handlowców
(dział mody męskiej) , młodych,
przedsiębiorcrich, dyspozycyJ·
nych. wyższe wykształcenie,
prawo jazdy Ford Transit, 5232-33

;_:•_•_j

j

t

RADCA prawny szuka pracy. { TŁUMACZENIA, Gdynia. Starowiejska 26, 20·50· 72
82-26-84
Gdańsk, Grunwaldzka 102,
STUDENTKA poszukuje pracy,
{ 46•02-9 1
46-28-45

t
i

l -------

SPEDYTORA, praca na terenie

kierować:

jakąkol- 11·

1_.•.

..._._·[;: •.j
_CA
WSPói PRA

57387
Gdyni.
Biuro Ogłoszeń,
IV/24 Gdynia, Wła-

EMERYTKA p~~jm1e
wiek pracę, 39 02 68

SPRZĄTAClY, 32-24-36

OPIEK.A. całodobcwo. sprząta· j
11\WESTYCJE. lokaty, obrót
nie, prowadzenie domu, soli~ kapilalami, 0-90506293
dnie.~~ctel. 32-54-73

dysława

. _ _ _ _,. _''"'
~ ..._
_
~

f

SPRZEDAWCĘ, zatrudnię, tel.

I WSPÓLNIKA do zyskowej ho-

PROSTE szycie chałupnicze,
Gdynia, Dąbrowskiego 5912

22-28·62

SPRZEDAWCĘ do 3(J lat. pra-

i

ca od 5.00 w Gdańsku, 32-14- ii ~-·"-"'"'''""''""'""""w">'%"'"''""'
37

dowli zgotówklj. Oferty 116822
Biuro Ogloszen, Gdynia, Wła·
V2~4_ _ __
al_
w~
sła~
~~

SPRZEDAWCĘ do sklepu mię-

ZAINWESTUJĘ wzyskowne

;

i

:
1t

sno- spożywczego na 112 eta- 1
lu. Może być rencista lub eme·
.
~41 -28-43

I

KURSt

STOLARZY i pracownika biuro· ł
wego, zatrudni stolarnia w

f.i ABC. klJIS'f JllaSZynopisania

aloe badania lekarskie, teł. 52- l
80-65, 52-84-51, 52-83-39, t
i
godz. 8.00-16.00
t
SZ1APLARlY od zaraz zalrudni PPH Analda, Gdańsk. Miał- f
i
ki Szlak 30

-

komputerowego- zniżki, 46-12·
7_8_ _ _ __ _

i

AGENTA Celnego, Studium
Wyceny Nieruchomo·
ści , Profit, 460-311, O·
~
90501790

i
1 ASTAR· komputerowe, 20-50t 63

SLUSARlY, 71-31-52

studentka z dobrą \ - - -- - - znajomością jęeykarnemieckie- f, ASYSTENTKI, sekrela!Xi, komgo. dobra prezenqa, potrzeb- f. puterowy, maszynopisania, pina. 9terty 57281 Biuro Oglo- j lota, organizatora turystyki. steszen. Gdynia, Władysława t. wardessy, księgowości , wyce[ ny nieruchomości, lnvestfob,
lV/24
f 41-03-06 41-49-19 22-19-82
'
'
TOKARlY. łrezerów i uczniów, ]
BCI prowadzi kursy: kompute"Gazela', Soj)(ll. 51-14-88
. . . . i rowy, księgowości, maszynopiTYNKARlY, zalrudm p!lnie tir- f sania. Szkota Sekretarek, 21 •
ma lub zlec, roboty tynkarskie. t 71-10
Kontakt osobisty- Gdyma, I _Arm11 Wp 13 p. 123 lubtelefonicz- " BIOSTUDIO- kursy masażu
ny, 20-17-61 , 20-17-69 wew. leczniczego, odchudzającego,
1 akupresury. aromoterapii,
121
TYNKARlY na dobrycll warun- @ Grunwaldzka 76178. 41-1 2-31
J wew 339
.
kach placowych, Gdynia. Sto- 1 - · - -- -- ~ CREDO Kurs prawa jazdy,
kowskiego 6N3
ZŁOTNIKÓW wykwalifikowa- wszystkie kategorie, 32-32-18
nych pilnie zat rudn i ę, tel. ~
DEGARD zaprasza na kursygrzecz 56-89-93
J szkoła sekretarek, komputeroj we i inne. Gdynia, ul. Wolono100 osób. 270-845
ści 11a, tel. 20-03-42
15 MŁODYCH osób (konieczTŁUMACZ-

t

ARKUSZE-HDPE, worki na
śmieci "Sinplast' kurczakówka
6,90, taśmówka 0,12; Torbacz
47-24-12
BIUSTONOSZE- producent po·
sztiku/e <Xf/JKJrców lit-42119-12·
77

REKLAMÓWKI 25/6x 45,
145,- Torbacz Przedstawiciel
Sinplastu. 47-24-12
TOLA -chodziki, karuzele, pojazdy, rowerki, huśtawki, zabawki, Gdynia. Korczaka 27 tel. 22·
44-55. Na~aniej!!!

AMERYKAŃSKIE Stalfordy,

/055134-73 w godz. 10.0017 00

pod1 KOMPUTEROWE
2

~YKLINIARKĘ. 24-34-20

CIĘ1KA praca. niska płaca. 27-

ti

KURSY. księgowość kompute-

@ rowa, księgowość dla zaawan-

i sowanych, kompu1erowe, maHURTOWNIA zatrudni pracow- ~ sażu, manicurep pecicure, fry· paIaczy
· k.I kwa1·1
~-i ziers
ników, 43-72-52
11·kacy1ny.
i co. kierowców wózków. ZDZ
2abianka. Sub:slawa 22. tel.
NA stałe_._od zaraz, 23 ·04·27

„
J

!

Nieskomplikowana domowa 57-94-55. 57-94-45
-'----praca bez maszyn. Zarobki ~
800. Koperta, znaczek za1.65. ·,, KURSYk omput erowe
, specjalistyczne, podstawowe,
66-400 Gorzów 1skr.887
NORWEGIA· plattormy wiertni- t IMP-CAD, 47·l 5·lG

1:_

KURSYkomputerowe tel. 3842-65 31-96-23
~ ---'-'--'---'---KURSYprzygotowu1ące do egzammu na medycynę. tel. 57.
PRACA, 43-77-02 _ _ _ ~ 1!·59

I

J

I
i'
j

PRACA, te~290-1~
PRACA na stale, 51-17-71w
33

KURSY samodzielnych

księgowych 310 godzin-

przygotowuiemy do profes10nalnego_prowadzema ks1ęgowosc,. rowmez skomputeryzowanei. Koncepqa, matenały- dr
PRACA wNorwegi, na plattor- · Roman N1l1dz1ńsk1 , Ośrodek
Doradztwa , Doskonalenia
mach w1ertn1czych, zarobki
410-680 DMdz,enne. ln1omia-,. Kadr. 41-12-36, 41 -12-31 w.
cje: Agen1a Reklamowa, 68- 312, 313
200 Zary, box 16. Prosimy do- ~
fłczyć znaczkami za 1 ,80.·zł I,. ODDK zaprasza na kursy:
komputerowe, księgowe, doPRZEDS IĘBIORSTWO han- • radztwa podatkowego, kasjedlowo- usl~ we zatrudni pra- · rówwalutowych, agenta celnecewników z Witształcenie'll ~ go. sekretarek, maszynopisaśrednim i zawodowym na różne ł nia, 41-12-36, 41-i2-31w. 312,
313
slanowiska, 43-72-52

j

7

8

ZAPRASZAMY DO uASlYCH BIUR OGŁOSZEŃ
1

"·

BOAZERIA, 57-54-31
BOKSERY rodowodowe po wybi1nych rodziczach, tel. 52-4052 Gdańsk

BULTERIERY, 71-42-67

I

PRACA. 52·13-12 wew. 38

BLACHA trapezowa, rozbiórkowa, Tomasz Jankowski, Jankowo, gm. Kolbudy

ł (331)

21 •81 ,46-30-66

cze /wszys1kie zawody/. Dolą·
czyć 2 zł 20 gr znaczkami. •
CONSULTING" Wrocław 15
_
box71

BIOSAUNA, domowa, elek·
tryczna 1-osobcwa- tanio. tel.
0-90-50-36·22

27-00·65

~ KOMPUTEROWE, 21-80-21

08-45

MIIGA 600 2 MB, 32-11 -1O

!.„

slawy· l 00.000, Word, Excel.
CorelDraw,41-53-47,41-11-27

muzyczne, videofilmowanie, 43·21-40
_ __

NAUKA

PREMIERE School of
English. Wszystkie poziomy- FCE. CE, Proficiency.
Wrzeszcz, Trubadurów 4 iSKM
Politechnika), 47-23-69 (10.001700)
VICTORIA- nauka języków
obcych, dzieci, młodzież. dorośli, firmy, Gdynia, Gdańsk, Rumia. Zapisy: 20-85-03, Włady
sława IV/52

ANGIELSKI, 21-99-69

SAUNY. piece i akcesoria, tel.
52-74-00

ANGIELSKI, 31-19-46
ANGIELSKI, 31-55-75
ANGIELSKI. 46-74-60
47-97-84
---- --.-ANGIELSKI,
ANGIELSKI. 51-83-14
ANGIELSKI, 56-t3-63

STOLARNIA- suszarnia- sprzedam lub przyjmę wspólnika,
2u!awki ki Drewnty, tel. 16-36
kier. 0-5047

TRUSKAWKI (sadzonki)
tanio, 51 -63-06
TUNELE ogrzewane, sprzedam, 711-862
WANNĘ, sedes, umywalkę. baterie, syfony /niemieckie/, nowe
tanio, 21-87-96
WCIĄGNIK łańcuchowy,

dwutonowy. przejezdny, tanio, tel.
78-30-63
WYPOSA2ENIE baru·
dysk ote k i - kompletne,
okazyinie sprzedam, 29-77-51
WYPOSA2ENIE gabinetu stomatologicznego. tel. 39-48-63

BRAMĘ garażową Hermana,

DOBERMANY rodowodowe.
_ _39__4_5_ _ _ __
25
DOGI niemieckie tanio (055)
38_33
------FAXY, kseroko~arki (używa
ne), telelony nowe. Gwarancje.
Materiały eksploatacyjne. Losowanie nagród dla klientów
K&K, Gdańsk, Czamy Dwór 8,
53-00-71, 53-01-19 w.107
FAXY, kserokopiarki,
używane· gwarancja, matenały
eksploatacyjne, naprawa. DKS,
Gdańs~ Subisława 13, 52-48·
36. 52-15-81. Salon- Sopot, 3
Ma1a6, 51·51 -12
FAXY. telefony, najta·
7-3_7_ __
niej!!!, 20-3_
FOLIA antywłamaniowa ozdobna, 20-03·52
GARA2Eblaszane, 57·28·55
HDS prod. niemieckiej, 475!02, 090_50 _65-32
JAMNIKA rodowodowego. 51·
30.94
------JAMNIKI szorstkowłose- szczemęta, teł. 82-37-01
KOCIĘTA perskie, 11-lygodnio-

ANGIELSKI. 57-56-51
ANGIELSKI, wioski, tel. 32-86·
70
ANGIELSKI- małe grupy,
31-39-16 do 16.00, 46·21-97
eo 18.00
ANGIELSKI- uczy Kanadyjczyk, 32-04-13
ANGIELSKI dla dzieci, 41-22·
31

FIZYKA. matematyka, 23·85·
51
INFORMATYKA. obsługa komputera, 25-42-42
KOMPUTER, 53-69-62
MATEM~TYKA, 2_ł30-45_
MATEMATYKA, 25-47-24

FORD Scorpio, 1989, oka·
zja, 090501610

FORD Winds1ar, nowy, 31-30-

02

MATEMATYKA, 32-61-83
MATEMATYKA, 32-78-43
MATEMATYKA, 46-60-78
MATEMATYKA. 47-77-12
MATEMATYKA, 47-9739
MATEMATYKA, 51-49-79
MATEMATYKA, dojeżdżam,
52-30-10
PIANINO. 57-90-56
POLSKI, 23-14-44 po 18 OO

ANGIELSKI dla średniozaa
~ansowanych, 57-90-83

POLSKI, 41 -07-76

ANGIELSKI Dom Technika, 31-28-61

POLSKI. 57-30-44

----

FRANCUSKI, 41-59-82
NIEMIECKI, 46-78-34

JELCZ 315, skrzynio- wywrotka, tel. 25-11-81
JELCZ 326 + przyczepa 083,
81-30-86
JELCZ asenizacyjny 1988, Ryszard Czerniak, Gołębiewo
Wielkie80

MAZDA 323, 1986, tel. 32·52·
38

NIEMIECKI- pełny zakres,
20-01-48

RYSUNKU. malarstwa
1el. 41-50-61

NIEMIECKI· lan10, 52-46-22
pokój 119

MATURA- Studia. kursy
przygotowawcze. Wykładowcy
akademiccy. Gdańsk, Gdynia.
'Remus·, 46-33-18. /12.00·
17.00

NIEMIECKI- wszystkie pozio'!!l': 32-45-47______
NIEMIECKI Dom Technika, 31 -28·61

MERCEDES 190E, 2.0,
136.000 km, 1989 rok, 28.000
zł lub zamienię na tańszy, 4602-66
MERCEDES 260E 1990, 230E
1992, Omega kombi I 992,
Omega sedan 1992, Vectra aulomat 1991 , Vento automat
1993, Honda Accord 1992, poW'tPadkowe, 41-48-00

MERCEDES MB 1000, 1991r,
2400 cm sześc., pełne wypcsazenie, blaszak, pilnie· sprzedam. Kontakt od poniedziałku
do piątku wgodz. 8.00· 16.00,
tel. 21-96-01, 26-10-05, 26-11·
05, 26-12-05
MITSUBISHI siedmioosobowe
140.000 ooo.- 43-47-84
NISSAN Suny 1,4 16V, l994r,
19000 km, cena 27000, tel. 26·
84-81
OPEL Astra Vision, 1994, 20
tys. km, 47-63-88

uczę.

OŚMIOKLASISTOM wszystkosłt.tdent, 25-08-70_ __

1987,
Kadett
OPEL
138.000.000, 72-17-17
OPEL Vectra t,6i, 1990, 0-69
31-65-60
OPEL Vectra I ,8· 1993, Kwidzyn 555 33-13, godz. 8.0018.00
OPEL Vectra 2.000. 4 x 4,
1990, 090502520
PEUGEOT 305, 1.6d, 1979/
82, cena 3.800, ul. Bulońska
18/14 po 14.00
PEUGEOT 405, kombi, 1993.
82-20-71 wew. 43-55, do 1500

71 -42-67

NAJTANIEJ w GdyniSklep chiński. Abrahama 23,
kurtki dziecięce. dwustronne
puchowe. koszule, spodnie,
kurtki męskie, 20-00-24

ANTYKI. stare meble. obrazy,
rzemiosło, znaczki. monety
'Antykwariat", 51-22·89, 31 -0554, 20-80-53
ANTYKI- Ratusz Staromiejski, 31·10.51
BIURKO stare w dobrym stanie, !el. 82·89-10
DRUKARKA, 41-81 -17
FIGURKI bursztynowe, 56-96·
39
KOSZE lisie nowe i używane
kupię, tel. 76-00-87

NAWll.2ACZ kosmetyczny, 5731-88
dostawców biżu
terii srebnej, złotej, sztucznej.
Lębork 612-755 po 19
POSZUKUJĘ

SKÓRY nutrii, (0·69) 82-47-22
SZAFKI do szatni dla pracowników-kup~. teł 76-00-87
WTRYSKARKA z imadł em
~bowym. 78-30-34
ZŁOM srebra i złota, Gdańs~.
ul. Wys~ańskiego, pawilon nr
4/1, tel. kom. 0-90506539, 090506538
· - -- - -

· USŁUGI RÓŻIE
DETEKTYWISTYCZNE, 374311
DETEKTYWISTYCZNEposzukiwania pojazdów, wywiadownia gospodarcza, tel. 475-558
DEZYNSE!(_CJA, 24-07-19
MASlYNOPISANIE, 43-22-59

KOMPUTER 386DX/40, kolor(}W't monrtor, lei. 31-24·80

NAGROBKI 700 zł, montaż oo
t.Malczewslc:i~
~

10

POLONEZ, 1994, 57-01-91

niemiecki,
A~GIELSKI,
szwedzki, 46-69-13 Lingua I
Liceum, Sopot. 51-14-93
(16.00-19.00)

PO LONEZ, Cinque·
cent o, 125p, 126p,sprzedaż, zamiana. raty, skup,
53-19-61, 090-50-50-50

ANGIELSKI- Stamford
Schooł oł English. max. 12
osób, wszystkiepoziomy. FCE.
CAE, CPE, Sopot, Monie Cassino 1O, tel. 51 -53-18
ANIGIESLKI. niemiecki. włoski,
francuski. hiszpański, szwedzki. grecki, 31 -68-41 "Pri·
mus"
ASTAR- kursy angielskiego.
niemieckiego. włoskiego, hiszpańskiego. Różne poziomy.
FCE, ACE, Gdynia, Władysła
wa IV/54 Wrzeszcz. Matki Polki
3a. 20·50-63, 20·56-55, 41·4713
CENTRUM Herdera Uniwersytet Gdański- Kursy języka niemieckiego. Zapisy I 1.0015.00, ()garna26, 31-60-62
COOL School- kursy angielskiego-dorośli· młodzież Filie: Oliwa, Pruszcz, 56-90·
94
ENGLISH Unlimiteda"llielski. niemiecki- dzieci. dorosli. kursy ogólne i egzyminacyjne, Gdańsk, Podmlyńska 10,
31 ·33-73, 31 -79-33 godz.
10.00· 18 OO. Gdynia IIILO, Legionów 27, 22-15-30 godz.
16.00-20.00
ENGLISH Unlimitedangielski- Wrzeszcz, Klonowa
1, godz. 14.00· 20.00. Chełm
SP8, Dragana 2, Zaspa SP48
Burzyńskiego 10, Oliwa VLO
Polanki 130, Osowa SP81 Siedleckiego 14. Karwiny SP42
Siaffa..!Q,_~ 16.00- 20.00
ENGLISH Way- ang1elsk1, dz1ec1, dorośli, 6-osobcwe
grupy. Gdynia, Abrahama 64,
20-16-81, 20-21-56
EUROSCHOOL- angielski, niemiecki, francuski. 25-48-

10
FLUENT, angielski,
niemiecki, wszystkie poziomy. do egzaminów FCE,
CAE, TOEFL. ZDaF, ZMP. Zapisy: poniedziałki, wtorki, środy.
czwartki 16.00· 20.00. Gdańsk,
Fiszera 14 (PAN), pok. 534,
41·51 -78. 56-50-12, 47-75-06

11

POLONEZ 1500, 1991 rok,
benzyna, gaz. 47-68-57
AUDI 90 coupe. 1990. 2,3i, tel.
komórkowy 0-90509599
BMW 316i. 1989, 51-17-87
BMW 520i, stan bardzo dobry,
43-92-72

------

CITROEN XM 1990- okazyjnie,
tel. 39-92-27
DODGE Carawan, nowy, 3294-29
FIAT 126p. 1985, tel. 0-69 35·
15-93
FIAT 126p, listopad 87, 2óŁty,
:.::2:.....__ _ __
48-56-.9
FIAT Cinquecento-900, 1992,
56-01-53 _ _ __
FIAT Cinquecento 1992,
12.500 zł, 52-64-22
FIAT Cinquecento 704, 1994,
melalik, 32-11-19
FIAT Cinquecento 900, 1994
rok_._t~. 39-16·83
FIAT Cinquecento 900, 1995.
=-----·08
32-43...:.
FIAT Ducato, 1990, 2500 ccm,
51-63-36 po 19.00
FIATPunto ELX75. 1994, przebieg 18.200 km, katalizator,
poduszka powie1rzna, ABS. 4127-33, 46-33-81 (10.00-18.00),
32-93-79 po i8.00
FORDEscort 1988, diesel, białe blachy, 56-24-95

FORD Escort 1994, 1,4CLX,
_ _

?~ OOO, 254__6· 1-'-3_

FORD Escort 5-drzw,owy,
1995, 72-22-27
FORD Escort combi, 1.Bd, XV
1988. 17.000.- tel. 46-15-93
FORD Fiesta 80. 51-76-33

12

POLONEZ 1994, karoseria,
części, 248-657

.

OKAZYJNIE od 1.000 do
30.000, również rozbłte, 53-1271 wew. 41 , 090-50-50·50

AUTOA LARMY, autogaz, ra1y, 'Coala', 52-40-94
w.4

ZACHODNI, 52-1 1-81

AUTOALARMY, blokady, cen·
tralzamki, elektryczne szyby,
radioodtwarzacze, głośniki
sprzedaż, montaż, naprawa,
doświadczenie, fachowość,
Orłowo, Al. Zwycięstwa 236,

FIAT 126p, '92· '94, tel. 23-55·
70
FIAT 126P, 89190, 23-44-34
FIAT 126P, bezwypadkowy do
4.000 zł, 21-05-43
FIAT Uno, po wypadku lub do
remontu, 57-12-45
FORD Fiesta 1990 lub Opel
Corsa 1991, 43-46-30 po 16.00

22-43-66

SPRZEDMI gospodarstwo rolne, 5 hlub same zabudowania
za Kościerzyną, tel. /-0-581 8761-84

OSIEDLE Zielone oferuje do
sprzedaży mieszkania własno
ściowe, miejsca garażowe, lokale usługowe. Zasiedlenietrzeci kwartał 1996 r., oraz
pierwszy 1997 r., Gdynia, Legionów 130, 22-00-41

BORY Tucholskie, nowy dom,
108 m, Lrnano, Słoneczna 2

GDAŃSK, ul. Witosa 19/56,
,iosk Ruchu

BIS- Polała, osobowe, 374573" 5

GDAŃSK, 39-03-39

GDAŃSK- Stogi, obiekt 900 m

GDAŃSK. dom- tamo!! 46-08-

CINQUECENTA, Pokmezy, O·
90508588

94

kw, sprzedam lub inne propozyge. (0·58) 57-94-87

AUT, 39-28-95

'.!!ast", 52-26-33

AUTA dostawcze Nava
39-02-20 w. 224, 46-65-34

AUTOALARMY Cerher,
32-48-94, 52-43-11

OSOBOWE, (0-90) 50-18-47
OSOBOWE, 21-13-28

nostojące i szeregowe, wykoń
czone i do wykończenia, 52-7686

AUTOALARMY Splinter,
52-12-65, 23-68-88, O·

OSOBOWE, 24-06-67

GDAŃSK- Trójmiasto, 31-62·

90509554

OSOBOWE, 24-43-77

POLONEZY,
Malbot1<, 29-01

MIKROBUS, 52-28-07
MIKROBUS osobowy, dostawczy, 46-85·58.
MIKROBUSY- Mercedesy, 4124-30

KREDYTY na samochody 3,1

%, tel. 31-68-21w. 210, 31-8010

INNY POJAZD
;spntdam
MOTORÓWKA 6.2 m, 1995,
silnik Merc- Cruiser 5.0 L, tel.
32-50-18
PLANDEKA, 1el. 32-49-48
SPYCHACZ DT, ciągnik C-385,
82-83-94
SZTAPLARKI Suchedniów- Rak 2szt. udźwig 1250
kg. teł. 76-00-88, 72-1 4-57

13

GDAŃSK- Wzg. Mickiewicza,

31-22-36

_

dostawcze,

WYP02YCZALNIA
samochodów PTHM-Gdańsk
ul. Hallera 132 tel. 4I -15-31,
41 ·05-09 w131

35 GR, 27-02-01

------

HOLANDIA wyjazdy
po zakup samocho·
dów- osobowe, dostawcze,
ciężarowe /pierwsi wlaścicielel,
24-35-52, 71-04-66 wew. 40
NIEMCY, Holandia, osobcwe,
dostawcze, 24-22-07
SAMARA przyjmuje Łada,
Tawńa, Niwa, 39-46-52
SAMOCHODY spro·
wadzam dostawcze również, 248-695
TANIE auta Niemcy, tel.
0-90502931

GŁOWICA- Daihatsu Charadediesel, kupię, Elbląg, tel. 33-8488

IMPORT części samo·
chodowych. Procar, Gdynia, Redłowska 14A, 22-18-42

Bosal, 39-02-20 w.

218

GDYNIA- Ortowo willa, ogród
977, 0-22 33-6Q-89
GDYNIA-Redłowo 234 m.kw
stan surowy Firma sprzeda 2101 -34,20-55-01 w. 140
godz.7.00-15.00

GDYNIA, miejsce na Witominie, Dąbrowskiego 59/2
TARTAK, 23-73-18
WĄBRZEtNO- centrum, nieruchomość ze sklepem, t 20 m
kw., tel. 39-90·04

AUTO haki osobowe,
dostawcze, "Myjnia Karwiny",

REDA, dom mieszkalny, plac
handlowy. 78-35-04

ną B.O Gdyn1~. ul. Władysława IV/24_ _ _ __

SOPOT, Mikoszewo, 51-07-48
(10.00-16_.00~) - - -

GDYNIA, budowlaną, tel. 2977-14 wieczorem

CAŁODOBOWY, międzynaro

dOW'i· Mercedes, 310-400
DALEX60·56

każdy

Transport, 32-

DOSTAWCZE, 51-27-13, 56·
29-93

Chwaszczyńska 7

AUTOHOLOWANI E,
21-63-71
AUTOHOLOWANIE, 32-68-68
AUTOHOLOWANIE, 41 -24·30

DUCATO, 29-70-05

AUTOHOLOWANIE, 71-45-55

KRAJ, zagranica, 21-81-97

AUTOKONSERWACJ
A podwozi- Orunia, 39-40-28

KRAJ, zagranica, 46·12-80
KRAJ, zagranica Mercedesy,
41-24-30

GDAŃSK, 3-pokojowe, tel. 31-

NIERUCHOMO Cl
• LOKALE

47-68-

1- 16 T,
20-70-84, 56-54-54, 0-90-5085-43--- - - - MIĘDlYNARODOWY wschód-

zachód, 43·74-52
PLANDEKA 5ton, 48-72-71
2W1~. 20-62-35
2WIR, 22-22-66

BORKOWO 1OOO m, 3,5 USD/
m,25-20-84, 21-16-27
DĘBOGÓRZE,
budowlaną.

55

.

działkę

Konkol, Kasakowe

GDAŃSK-Morena 4-pokojowe,
bezpośrednictwa, 48·57 ·12

działka budowlana, zezwolenie,

prawem budowy, 48-71-59 po
17-lej
G DAŃSK · Osowa,
budowlane i rzemieślnicze
centrum, przy obwodnicy, przy
lesie- dowolne obszary, 52-7686

Osowa, ul.
budowlane
sprzecam0-69 31·68·69 po
18.00
Kielnieńska· działki

57-12-68, 57-28-15
72-07-11, 3 T

M EB L O W ÓZ,
przeprowadzki, 51 -53-54
(11.00-19.00)
NAJKORZYSTNIEJ, 48-72-71
PRZEPROWADZKI, 46-35-20_
PRZEPROWADZKI, 56-40-68
PRZEPROWADZKI, 57-13·03
31-46-93
310-400
41-24-30
43-58-59

57-74-61

-----

AUTO-SZYBY sprzedaż,
montaż- naprawa pęknięć (również japońskie), promocyjne ceny, Gdynia 21-7426, ul. Podolska wjazd od ul.

GDYNIA, atrakcyjna działka
budowlana, uzbrojona, 1100 m
kw. Oferty 116681 B. O
Gdynia, ul. Władysława IV/24
GDYNIA, działkę budowlaną,
pow. 1018 m, położoną
bezpośrednio przy głównej
trasie. Posiadamzatwierdzoną
koncepcję a rchitektoniczną
kilkupiętr o w e g o,
wielołu nkcyjnego obiektu
handlowego na w/w działce

ABC-osobowe, 56·38-62

AUTOPRZYCIEMNIA·
NIE szyi), 53-07-99 oo 16.00,
56-51-71

AS- Osobowe. Dos1awcze,
Lawety, 41-97-24, 090-50-36-

14

15
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GDAŃSK- Starówka, kamienicę, 31·62-16

23-73-18
DOM na wsi, do 50 km od
~ańska, 47-98-26

GDAŃSK- Sródmieście, jedno-

pokojowe.
99-36

Pośrednictwo.

56-

CISOWA· Sybeliusa, 23-73-18
GDAŃSK, 1- pokojowe, 57·02·

99
GDAŃSK, 2- 3-pokojowe, zdecydowanie, 56-52-15
GDAŃSK. 41 -90-31 pilnie

GDAŃSK, 51-73-22, Gdynia,

GDAŃSK - Ujeścisko,

Gdynia- Dąbrowa mieszkania
26- 120 m, garaże, lokale użyt
kowe. Ulga podatkowa. raty,
zasiedlenie od Ili kwartału
1996 Kombud, Gdynia, 10 Lutego 33, VI piętro 20-17-52, 2055-11
GDAŃSK- Wrzeszcz, 3-pokojo-

we, 53-27-43

Sopo~małe

GDAŃSK, 57-02·99
GDAŃSK, Trójmiasto, jednopokojowe, dwupokojowe, więk
sze, 52-42-34
GDAŃSK, zdecydowanie 2- 3pokojowe, sulit powy2ej 3.4 m,
tel. 37-03-77 (18.00· 20.00)

GDAŃSK- Wrzeszcz, 3-pokojowe. tel. 56-00-11

GDAŃSK- do 2abianki, mniet
sze, 31·06·71

GDAŃSK- Wrzeszcz, Partyzanlów, 2-pokojowe sprzeda Gem,
41-46-93

GDAŃSK· Morena lub Sucha·
nino, 2· 3-pokojowe, 31-36.21
wew. 260

GDAŃSK- Zaspa, 3-pokojowe,

GDAŃSK- §opot, 53-00-85

53-27-43

GDAŃSK- Starówka, 31·

GDAŃSK- Zaspa, czteropoko-

62·16
·-----GDAŃSK- Wrzeszcz, Oliwa, 2pokojowe, 41·77·80

jowe, garaż, telefon, 56-65·75

~oo.____

Cena 85 tys. USD, 21-74-16,
11.00-18.00

GDAŃSK- 2abianka, mieszka-

nie 31 mkw, 57-22-38

GDYNIA, 1-pokojowe, 2-pokojowe, 24-37-30

WLK.,
GOŁ ĘB I EWO
gospodarstwo rolne 15 ha lub
ziemię, 82-25-93

GDYNIA,51-73·2 2 ~

~DYNIA, 20-_31_·84_ _

GDYNIA- Działki Leśne, 2-pckojowe, 3-pokoJQwe, 1-pokojowe, 41-95-31

GDYNIA, Trójmiasto, 23-73·18

MISZE WKO, przy trasie
Gdynia- łukowo- Kościerzyna,
3 dz iałki po 1 ha., jedna z
działek ze studnią głębincwą,
hala 600 m kw., budynek
mieszkalny 80 mkw., 51-97-54
po 18.00
MOSTY, budowlane, tel. 79-1282
NOWA Karczma, działki budowlane, atrakcyjnie połozone,
teł. (0-58) 87-71.59 po_1lQQ___

Sląskiej

BORY Tucholskie- dom lub zawolno slojący, /wynajmę/, 05314-18-29

grodę

GDAŃSK- Chełm, 1-pokojowe,

53-27-43

GDAŃSK, ul. Dolne Młyny,

GDAŃSK. Wileńska- działka z

51-72-37

TRÓJMIASTO· okolice, budowlane, rolne. Oferty pisemne:
Gips-Blok, Morska 173, 81-206
Gdynia

GDAŃSK- Brzeżno, dwupoko-

68

ZWlR, 53-28-06

43-58·59

zce-

jowe, 41-90-31

GDAŃSK, okolice, 41-95-31

2WIR, 48-54-76, 47-61-15

ZWIR, wy~opy, 23-20-52

GDAŃSK, 57-02-99_ _

GDAŃSK- Morena, M-5, 41-73-

0-90·50-39-04

2WIR, 56-00-34

DĘBKI, działkę budowlaną
uzbrojoną. Olefi 116686

1_ _
'-'3_
41....:.·90GDAŃSK,_

GDAŃSK, 51-73-22, małe

GDAŃSK, dwupokojowe. Tanio!!! 51-73-22
· -- - GDAŃSK, Trójmiasto, 52-42-34

MIĘDlYNARODOWY

30-04

TRÓJMIASTO· okolice, dwoiy,
31 -62-16

42-68

Ml~DZYNARODOWY- chło
dnie 24 T. tel. 57-35-01

57-12-68, 57-28·15

SOPOT- Górny, wolno stojący,
53·62-49

GDAŃSK, 2pokoje, 31-22-36

MERCEDES 1,5 T, 43-74-55

AUTO-SZYBY Car·
glass Przymorze, Czarny
Dwór 10, 53-49-98, 0-90-50-

KOSZWAtY- duży dom z
warsztatem, do lekkiego wy·
kończenia, cena 90 tys. zł 'Denar" sprzeda, 52-35-31

GDAŃSK!!! 460-760

MERCEDES, 24-44-79

AUTO- szyby 'Alaska', sprzedaż, montaż, Gdynia, Mireckie1·2_4_ __
go 16, 27-0_

AUTO· SZYBY, szyberdachytani montaż, Gdynia, Morska,
23-68-88

GDYNIA· Ortowo, 220 mkw,
bliźniak, blisko morza, wła
sność hipoteczna, ogrzewanie
miejskie, tel. 51-18-75

CAŁODOBOWO 2,5, 20-70-73

GDAŃSK-

AUTO·SZYBY "Jaan".
Superpromocyjne ceny delaliczne i dla warsztatów, sprzedaż, monlaż, naprawa uszk(}• Wrzeszcz.
dzeń
090508403, 41-49-92 Kościu
szki 8. Orunia. 39-02-51
Jed. Robotniczej 223 (Eltor),
Gdynia, 20-49·77, Kapitań
ska 4, Sopot 51-13-85 Aleja
Niepodlegtości 811A

SOPOT, przy ul. Pokorniewskiego (boczna Al. Niepodległości) garaż murowany (prąd,
własność hipoteczna- księg i
wieczyste), cena: 60 milionów,
tel. 51-05-68

LUZINO 1/2 bliźniaka do wykoilczenia, tel. 71-36-14

ZWIR· wykopy, 82-83-79

AUTO-GLAS Gaańsk, szyby
samochodowe, osobowe, cię·
żarowe, autobusy dostawcze,
szyber dachy. Seybki profesjonalny montaz, fachowa obsłu
ga. Oliwa Grunwaldzka 487.
Tel. 52-22-31, 52-28-14

GDYNIA- Leszczynki, ul. Młyń·
ska, garaż murowany. tel. 2340-45

AUTOHAKI, 39-40-28

10

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

GDYNIA, Narutowicza, 22-12·
62_ __ _ __

BARDZO tanio6,5T, 57-52-29

M IĘDZYNARODOWY,

AMORTYZATORY Gabriel, sprzedaż- montaż, komputerowy pomiar sprawności.
Gdańsk, ul. Miszewskiego 21 ,
tel. 41-18-65

GDYNIA, wolno stojący, 51 -7322

GDAŃSK- Sródmieście, 31-89-

66

AVIA, 1,8T, 57-70-96

MERCEDESY, 57-13-03

ALUFELGI· Escort, 25-46-13

GDAŃSK- Złota Karczma. segment luksuso'N'i, 48-30-84

GDAŃSK, Twarda 1O,murowany. kanał, ogrzewanie, prąd- tanio, tel. 0-90-50-36-22

AMORTYlATORY·
serwis, sprzedaż, montaż,
regeneracja. Gdańsk, 32-5633, Malczewskiego 103,
Gdynia, 23·89-89, Chabrowa
SE

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

SEAT Ibiza- 108 mln, 410-997,
467-496

VW GOLF1,6D, 1991 sprowadzony z Niemiec w całości,
5-0_5_ __
oclony, 25-5__

16

248·603

SAAB 9000, stan bardzo dotry-sprzeda firma. 51-64-63

VW Golf 1,50 80 rok, 47-97-56

GDAŃSK· Osowa. wol-

LIMUZYNA, 23-40-21

FRANCJA· osobowe,
dostawcze, ciągniki
siodłowe ! ! ! Moili·
wość leasingu!!! Najniższe ceny!!! 41·9642

GDAŃSK-Oliwa, tel. 52-21-42

GDAŃSK· Osowa, 100.000,

OSOBOWE, dos1awcze, 3I-8631 wew. SO

GDYNIA· Obłuże, kiosk, 23-4399 po 18.00

GDAŃSK· Oliwa, 1/2
domu, pod lasem, pilnie, 'Tanus·. 52-76-86

46-07-66

NYSA, 41-27-58

ROZBITE, 79.12.35

PRZYCZEPA towarowa do 1,5
T, 32-66-67

GDAŃSK- Nowoli~e 28, domki
letniskowe, 32-55-76

MG osobowe, 20-22-71

POL-CARO, 2_48_-23_3 _

TŁUMIKI-

VW, LT28, 1981, 57-93-87

DOSTAWCZYCH, Żuk, 46·
62-94

LIMUlYNA, 20-21-55

POLONEZ Truck 1993 rok, tel.
822-185, 822-789 (7.00-15.00)

VOLVO 850 T-5, kombi, VW
Transporter, Plyl'loulh Grand
Voyager, nowe!- sprzedam.
Teł. /0-12!12-40-72

DOSTAWCZE VW LT28,
Peugeot. 41-39-24

ZUK w dobrym stanie, 52-1t 81

OPEL- części nowe. używane.
23-74-27

TOYOTA Carolla 1,8 O- 1991,
stan idealny, Dzierzgoń 0556
23-57po 15.00

DOSTAWCZE, Żuk, 46-61-94

OSOBOWE, 25-14-92

~~~EZ chłodnia, 41-76-23

TOYOTACamry V6, 1995, nowy, 72 tys. zł , 57-84-54, po
18.00

~ STAWCZE, 47-99-24

GDAŃSK· Zaspa, pawilon, 180
mkw., 41-99-08

r.oAŃSK, Pruszcz, 31-06-71

AUTOALARMY Boxer
Multi· Tytan-Lock, 51-76-49.
Raty

ZUK, diesel, izotemia lub kontener, 0-69 31-22-57

MERCEDES 608, kontener,
1977, 21-70-56 w. 34 9.00·
17.00

OPEL Kadett 1983, kombi, 1.2,
56-78-89

1900

ALARMY od 250 zł. Immobilisery, 23-09-64, 76-76-82

ŁADA Samara, 1300, 1989,
S1ogi, ul. Stryjewskiego 18d/13

POLSKI, 57-26-75

NIEMIECKI, 52-18-70

TRĄBKI Male, rolne, budowlane, 82-83-94

ASTRA, 393-025

AUTA dostawcze, osobowe

AUTO na gaz. 51-76-49.
Raty

KA2DY i powypadkowe, 71-1680

IVECO 35-10 1993, 62.000,
faktura VAT, 79-14-03

OPEL Kadett, białe tablice,
'
2.900 DM, 72-59-57

POLSKI. angielski, ma1ematyka- kursy przedma1uralne,
'Cen1rum'. Gdynia, 24-30-62,
Gdańsk. 47-96-1 7godz. 16.00-

NIERUCHOMOSCI
• LOKALE

AUTA dostawcze,
Mercedesy
mikrobusy,
"Tex", 41-24-30

SAMOCHÓD najchętniej do
2.000 pojemności, 52-11-81
ZACHODNI do remontu, 47-6015

NIERUCHOMOSCI
• LOKALE

AUTOFEST, 29-03-59

MERCEDES C180D elegance,
t993r 28.500 DM+ eto, tel.
718-125

MATEMATYKA, 32-I 3-05

KLEJENIE pęknięć również reflektorów, polerowanie, montaz, 51-21-25

FORD Probe 1989 rok sprzed.1m- zamienię, tel. 57-35·01

POLONEZ, 1993, 47-65-51
GIEŁDA zwierząt.

we, 069 33-81-97

9

AUTO·MOTO

MERCEDES 1900 2.5, 1988 r,
tel. 79-12-82

BIOLOGIA, 41-47-84

CHEMIA- studentka, 47-66-41

ANGIELSKI, 25-47-24

SOLARIUM wyposażone, 4359-54

AUTO·MOTO

FORD Transn 2.40, 81, po remo~ie silnika, 8.500, 23·77-51

CHEMIA 57•11 -89

ROTIWEILERY, 29-73-28

84-30

AUTO-MOTO

MAZDA 626, 1992, 35.900, zamiana, 752-096

ANGIELSKI, 248-657

SOLARIA, akcesoria, 31 •

AUTO-MOTO

KURSY języka angielskiego,
niemieckiego, hiszpańskie
go.lrancuskiego oraz polskiego
dla obcokra1owców- Studium
Języków Obcych Uniweryte!u
Gdańskiego- Sopot, ul. Armii
Krajowej 119/121, tel/lax. 51 ·
77-54 w godzinach: 15.00·
18.00

WYPOŻYCZALNIA kaset wideo, nowości, tel. 73-27 -09
g_odz. 13.00· 15.00

J
J

l

ZESPOŁY

ROTTWEILER sześciotygo
dniowy. Malbork 2049

SUSZARN IE do drewna, 4313-61

J

BRYGAD Ę murarską , elektryczną, hydrauliczną, 1el. 41 -

WRóZKA, 23-66-25

ANGIELSKI. 21-43-23

~eds~wzięcie, 0-90504514

i - - -- - --

nie paszport), 43-28-60 .
63 zł dziennie, 31 .68 . 1 8

WESELA· prezenter, 32-63-81

RODOWODOWE Rottweilery,
1el. 214-400, Chwarzno, Amona 8

SIATKI ogrodzeniowe powlekane PCV Rabitza. Trans·
port bezpłatny. Słupsk /O·
591278-42

16

FORD Orion 1,80- 1991, 215
m~ .• tel. 71-46-08 po 16.00

PIANINO 'Quant"- tanio, 31 ·4716

STRUGARKA- tamo, Gdańsk
Orunia, ul. Ramutta 513

BIZNES

1

WE~ELA, 475-687 _ _

OPAKOWANIA dla gastronomii i producentów żywno
ści. Frytkownice 'Olko',
51-54·07 ·-

TERIERY rosyjskie po zwycięż
52_ _
_-_
czyni świata,_53_-54

STOLARZA meblowego z praktyką i technologa z okolic We- ; ~ - -- - - ~
SZKOLENIA, '
·1
jherowa, tel. 23-33-31

Chwaszczynie, koniean11 a/ilu.

WESELA· zespól,1_2-03-82

dy

!:

SPRZEDAWCÓW do sklepu
mięsnego, 79· 11-22

Celny, 43-74-55

ZESPóŁ, 53-16-55_

15

FORUM Języków Obcychangielsk1, niemiecki, włoski.
Wszystkie poziomy. Dorośli
dzieci. Zapisy: Gdańsk, Aksa·
mitna 8, 31 ·34-96. 2abianka,
Szyprów 3, 57-98-22, Gdynia,
Morska 83- 87, 21-70-41 pone·
działek, piątek 16.00· 19.00

PUDELKI mima1urki, 31-20-79

OPIEKUNKI dziecięce. 41-20· • 211 _888 DORADZTWO podatkowe
lO
PALACZ c.o. 1/2 elatu, samo- j - - - - - - -

do spraw ma·
gazynowych zpredyspozycjami
do kierowania zespołem ludzi,
Gdańsk, Miałki Szlak 30

SKŁAD

PLANDEKI, 71-19-36

KSIĘGI rachunkowe i podalkowe, doradztwo. 51-72-41
MŁODA, szwedzki, angielsili · wew. 43. 44____ _
LEASING, 23_12_22
biegłe, komputer,48·59·50

SPECJALISTĘ

SAUNY- szybko, solidnie,
81-74-12

PIANINO i syntezator, tel. 5689-22 po 19.00

KIEROWCA VW Bus Mikrobus
6os., 22 ·08-51

SPECJ AL I STĘ d/s
handlowych /akwizycja/·
możliwość zatrudnienia osób z
Ili grupą inwalidztwa. Tel. 2373-40

OGRODNICZE, 52-13-45

MINISZNAUCERY. 22-29-52

OBORNIK, 827-306

; kowe, książki przychodów i rozchodów. ksiązki ryczattowe, 4767. c. -64_ _ __ _

I

53-23-78

SEKRETARKĘ- asystentkę

ODZYSK długów, 374-456,
374-521

USA- Loleria wizowa: /04215247-76

NOTEBOOKI 486, tanio, 5182-63

ZLECĘ- dachy. docieplenia, !: POLSTAR Biuro Rachun-

Jancwska 40, 23-76-23

ODZYSK długów, 374-216,
374-417

MEBLE skórzane,
atrakcyjne, nowe, uzywane- Tawal, Gdańsk- Morena.
Marusarzówny 2, paw. 34, tel.
48-70-15 w. 47

NOTEBOOK, now,. gwarancja.
72-22-27

BIURO Rachunkowe, 41-12-31
wew. 322

go zatrudni osoby z ak1ualną
-=----książeczką zdrowia. tel. 37-37- ;
BIURO Racll_Enkowe. 48-45-27
31, 53-97-53

RENCISTKĘ do magla oraz
mężczyznę, Gdynia- Cisowa.

Ofertę

KOMPUTERY 486 DX 4,
Pen~um. Firma tanio sprzeda,
tel. 47-19-53 w. 314

PILOT wycieczek zagranicz·
nych· kurs· uprawnienia pań·
stwowe· Harclur Gdańsk ul.
Sw. Ducha 1191121, 31-13-29
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GDYNIA- Grabówek, !tl,upokoJOwe, 37 m, zlelełonern, 22-0395
GDYNIA· Obłuże, Unruga, 3pokojowe, 60 m. parter, tel. 2511-35
RUMIA, czteropokojowe, 710799

ROTMANKA, 1700 m, uzbrOJ(}na, 56-55-60

RUMIA, dwupoko1owe, 710799
·-----SOPOT, piętro kamienicy. 100
mkw, zlokatorem, 43-41-80

STRASZYN, teren ponad 2
hek., przeznaczony na budownciwo meuciązliwe, 52-18-69

TRÓJMIASTO!!!- 53·38·
93 -Bezprowizyjnie!!!·
56-41-40 -Hanna!!!

Gdań•k, tel.lfsx 31-80-62, tel. 31-50-41 w. 169, w godz. 8. 00-18.00, fax"46-35-68 całą dobę; Gdynia, tel. 20-08-32, 2o-<J4-79 w godz. 8. 00-16.00; Sopot, tel. 51-54-55

16

w godz. 8.00-16.00;

17

GDYNIA- centrum, dzielnice, 29·79-27
GDYNIA- Rumia. dwupokojowe, ~lnie, 710-799
SOPOT. trzy·, czleropokojowe,
51-07-48 (10.00-16 OO) '
SOPOT-Gd.1ńsk, 51-37-45

TRóJMIASTO, damodstępne
za mieszkanie kwaterunkowe,
spółdzielcze lub kupię okazyjnie, 46-55-65, 41-29-51
TRÓJMIASTO, Giermak kupi
mieszkanie, 511-104
TRóJMIASTO, M-2- ~lnie, teł.
32-55-75, 56-71-92 po godz.
16.00

18

Elblqg, te/.lfsx 32-70-94, tel. 33-54-09 w godz. B.00-16.00; Pruszcz Gdański, tel.lfax 82·23-25 w godz. 8.00 - 16.00; Tczsw, tel.Jfax 3HJ3-28 w godz. 8.00 • 16.00; stan:,gard Gdańakl, tel.lfax 220-80 w godz. 8.00 - 16.00
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Ce~a netto 1slo~a · 0,96 zł, Cena netto 1słowa wogtoszeniach drobnych DUO Reklamy:
Dz;ennik Baltyck, wtorek+ Wieczór W;-btzeża wyd. zwykle 1, 17 zł, Dziennik Baltycki wtorek+ Wieczór W;-t,tzeża wyd. mag. • piątek 1,45 zł
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GDYNIA. dom wolno stojący na
min. 2 lata, na działalność, 23·
43-21 (18.00- 21.00)

" MIESZKANIE )
poszukuię ;:

,.__o_d_:_:_r_m_i:_.,_.__."l

CHEŁM!!! -Trójmiasto!!! 1-

pokojowe, 2-pokojowe oraz
większel!I -natychmiast!!!

GDA_ŃSK, 3903-39

52-22,96

GDAŃSK, odnajmę, sprzedam,

32-94-29

11\!ESZllANIE
•·

odnejn,ę

------

GDAŃSKI!!- 1-, 2-pokojowe,
53-07-61 oraz więk·
sze!!! ·Trójmiasto!!!_
GDAŃSK'!!- 37-43-56- Zdecydo-

wanie!!!
GDAŃSK, 32-41·81

GDAŃSK!!! 41-73-68

GDAŃSK, 32·55-27

GDAŃSK, 32-41-81

GDAŃSK- Orunia, M-3, tel. /0555135-00
------

GDAŃSK, 41-95·31
GDAŃSK, 51-73·22, Gdynia, So-

GDYNIA, 20-78-78

pot, małe

GDYNIA. 20·81-56

GDAŃSK· G<Jynia 53-06-03, 24-

26·77 Pilnie'

GDYNIA. 32-55-27
GDYNIA, centrum, 84 mkw,
IV piętro, na mieszkanie lub
biuro, Warszawa 022 11-5348
nieodpłatnie

'"""" KANCELARIA
Prawnicza L.Kucharski,
Gdansk, Za Murami 2/10 (Dom
Harcerza) tel. 31-62- t6, 31-36·
21 mieszkania, domy, działki
......... WŁAŚCICIELU!!!
-żadnych!!! opłat, 52-22-96,
53-07-61 Bezprowizyjnie!!! ,Najtaniej!!!,
(Sprzedaż- Kupno- Wynajem!!!)
Największy, wybór!!! •
Trójmiasto· Kołobrzeska
42E (falow1ec- parter) 53-3893, 53-09-28 (10.00- 20.00)
Hanna!!!
'"" 37-43-56- "ARTUS"
KORPORACJA
Strzelczyków- Ręka
wek, Miszewskiego 12/13, 4190-31
' ' ' 29-72~. WGN- Nierucho·
mości, Świętojańska 72. 1000
ofert wmiesięczniku ' Pomorskie
Nieruchomości'

GDAŃSK- Sopot, 3-4 pokoje w JEM!!!
tym 1pokój 25 mkw poszukuje
Gdański Ośrodek Zen, tel. 32- ··• APEKS, Grunwaldzka 102,
48-79 (8.00-16.00)
41-05-33, 46-08-46, 46-08-47

pokój za

BOAZERIA, 57·54-31
BOAZERIA
32-26-03

podłogówka,

"20-18·76 VEKTOR

GDYNIA, 29-79-27

~~2_ _

FIRMA "Parkietus•, 51-2604 układa parkiet (własny, powierzony). Cyklinowanie. lakierowanie, VAT. Gwarancja. Tanio

poziome- producent Magnum System, Gdańsk
Wrzeszcz, Szymanowskiego
14. 48-33-15

SPRZĘT

ELEKTR.
· ELEKTRON.

POMIARY, 48-74-35

AUDIDVIDED

POMIARY, instalacje elektryczne. 53· 19-61

s m1dam

41-51-79
46-31-65

MALARSKIE, tapetowanie, cyklinowanie, 56-89-45

MALOWANIE, szpachlowanie,
'-tel-'3_1·4.:.6·.:..:.93
-.
_ _ __

DESKI, krokwie, bale, laty, Milakowo, (0-8985) 74.93

MALOWANIE, tapetowanie, 2046-'-·-'-80_ _ _ _ __

DESKI podtogowe 32
mm! Boazerie Dzier2Ą2no
81-35-60 Zapewniamy transpon

MALOWANIE, tapetowanie, 2330·68 VAT

MOZAIKA podłogowa od 18 zł,
25-47-14

~:.~WANIE. tcpetowanie, 23MALOWANIE, tapetowanie, 4143-63
MALOWANIE, tapetowanie, 5104-73
MALOWANIE, tapetowanie, 7180-39
MALOWANIE, tapetowanie,
szpachlowanie. 51-60-23
MALOWANIE, Trójmiasto. 7255-55 po 17.00

tekstylne. Markizy, drzwi harmonijkowe.Prooukcja- montaż "Porolet",
Swiętojańska 128, 29-71·55,
Rajska 1,5, 31-31-23, Beniowskiego, 52-00-71 wewn. 2252
ŻALUZJE pionowe.
Rolety antywłamanio
we oferuje producent Deko
System. Gdańsk, Polanki

!_!!), 52:~Z.-36
ŻALUZJE producent 'Hanles", poziome. p,onowe. Gdynia,
Wielkopolska 209, 22-12-82, 2428-56

32-28-30

CZYSZCZENIE dywanów, tanio.
25·18·29
CZYSZCZENIE dywanów, !apcerki, 41-3_2·01

AKAI, Sony, Siesta, inne.
Bez~atnyQ(Jj_az~ 51-73-30

CZYSZCZENIE dywanów, 1apicerek, 20-24-25, 23-01 ·97

ANITEH, Neptun, 21-62-75,
20-32·78 dojazd bez~atny

CZYSZCZENIE dywanów,
tapicerek, 23-33-22

ANITEH, Neptun, 57 -56-75,
52-29-34. Dojazd bez~atny

ALARM, 24-32-89. 78-31-13
domofony

CZYSZCZENIE dywanów, tapicere~ 23-55-t 2, 25-44-21

ANTENA, 23·73-38, RTV sateli·
tame

ALARM, 32-00-14

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki, 32-14-29
,
CZVSZCZENIE dywanów, tapicerki, 56·51·71

ANTENY, 20-84-89, gwarancja

46-71-22
53-09-27

ZABEZPIECZENIA .

6LARMY, 23-09·64

ALARMY, 52-48-01

ŻALUZJE producent. Urbaniak, Gdynia, Słupecka 21 (od
Warszawskiej),
20-62-40
Gda>isk, 32-29-04

BALKONY- zabudowy. kraty,
ogrodzenia, 41-12-44

________

.......

ELEWACJE

ELEWACJE- solidnie, 52-72-81

DOMOFONY, 41-66-40

TRÓJMIASTO. Giermak odnajmie mieszkanie, 511-104

PRUSZCZ, Chełm- dwupokojowe z pomieszczeniem magazynowym, wdomku, 82-29-40

* 200·611, WYNAJEM
TRÓJMIASTO, 21-06-52
'21-96-12 WYNAJEM

21·63-13. 25-33-00

- ---

' 32-55·27 GASPRA

TRóJM_!6~TQ. 21-06-52

TRÓJMIASTO, 32-55-27
TRóJMIASTO, Giermak wynajmie mieszkan'e, 511-104
TRÓJMIASTO, mieszkanie- pilnie! 51-73-22
21-63-13, 25-33-00

GDAŃSK, 32-41-81

·-----

•

GDA~SK,' lokal gastronomiczny,
57·20-41
·

52·22·96

·Trój·natych·

miasto!!!
miast!!!

'-'----"------

GDAŃSK, pomieszczenie pro·

dukcyjne, 57-20-41
GDAŃSK, Wielki Młyn- pawilon,

.i LOKAL BIUR.-ł1Sł.U6.t'

chlodnie 50- 300 mkw., tel. 3126-58
GDAŃSK- Orunia. 200 m kw,

'47-67-64, "POLSTAR!!!
Wrzeszcz, Na Wzgórzu 28.
Kupno!!! Sprzedaż!!!
Wynajem!!! Zamiana!!!
A.B.G. Byczkowski, Góralczyk, 21 ·95-42
AG-UN IVERS, 20-33-37,
20-63-77, Gdynia, 1OLutego 9.
Nieruchomości- wynajem. Zgło
szenia bezpłatne. Obsługa prawna

'.} • POUllkU/tt }
AGPOL, 21-84-94

20-60-28
GDAŃSK- Olszynka, magazyn-

BUK, dąb, olchę surowiec tartaczny, tarcicę olchową. Olsztyn
0-89127-~§J PQ'-1-'-6.00-'----_

TRÓJMIASTO, 21-84-94

TRÓJMIASTO. 21·84-94

lOlAL BIUR.-OSWG. i
. odnafmft •!It

GLAZURA, hydraulika, 57-57-51,
sz_yi)ko, solidnie

ABRAMOWSKI kancetaria prawnicza, 21-88·02
tt

GDAŃSK, 32-41-81

GDAŃSK, na biuro, min. 50 m

kw. z telefonem, 56-54-75
0000-16.00)

ANTARES, 21-06-52. Gdynia, Traugutta 2d
ATRIUM Morena, 48-70-15 w.

PŁYTY gipsowe, 51·56·84

GLAZURNICTWO, 39-44-98

SZPACHLOWANIE. malowanie,
tapetowanie, tel. 23-74-83
TAPETOWANIE- kalelkowanie,
21-08-88 VAT

MURARSTWO, tynkarstwo. kalelkowanie, ogólnobudowlane,
41-49-76

TAPETOWANIE natrysko·
we, 23-18-16
c.:....:..1.....:..c..::....c..:....__ _ __

OBRÓBKI murarskie, 20·66-00

„1
DACH, Zakosy 66

CYKLINOWANIE, 20-74-81
CYKLINOWANIE. 21-0C-74
CYKLINOWANIE, 21-18-94
CYKLINOWANIE. 21-85-23

DEKARSKIE, malowanie, ocie~enia, 78-35-62
DEKARSTWO i ogólnobudowlane, 25-11-81

;;,I ;{

1; i,,:o~N~ 0

1

KAFELKOWANIE, 32-16·41
KAFELKOWANIE, 43-50·25
KAFELKOWANIE, 52-28-23
KAFELKOWANIE, 53·58-60 po
16.GO'--------

DOMOFONY, 57-29-23
DOMOFONY, 71-36-66
DOMOFONY, alanmy- instalacje,
52-36-11
DOMOFONY- sprzedaż, instalacja, otwieranie pilotem, 24·00-90

KAFELKOWANIE, 72-66-19

KRATY, zabudowa balkonu. 3737-83

KAFELKOWANIE, hydraulika,
c.:32c..:.·56:. .:-3:=.2_ _ _ __
KAFELKOWANIE, hy-

~~~~~f4VAT, szybko. solidnie.

BONA, 710-_79_9_ _ __

mowników 6, 2HJ6-22

KAFELKOWANIE, remontv. 39·
42-62 (8.00- 16 f!QL _·_

GDYNIA, (blisko dworca PKP,
PKS)- firma odda w najem dwa
pomieszczenia na cele biurowe z
telelonem, o łącznej powierzchni GDYNIA, Gdańsk- wynajmę lo34,6 mkw, inlormac~: 32-62-71 kal z telefonem na sklep meblo(8.00-15.00~)- - - - wy, tel. 78-34-76

CYKLINOWANIE, 31-66-66

DENAR· Gdańsk, Abrahama
1A. kupno- sprzedaż nieruchomości- zamiany, o1erty bezpłat
ne, 52-35-31

CYKLINOWANIE, 31-8952

DRZWI, 41-89-30

KAFELKOWANIE, VAT, 24-38·
99

CYKLINOWANIE, 32-56-69

DRZWI- ABC- największy v.y·
bór· ates~. 41 _45.92

~:FELKOWANIE, VAT. 56-43·

CYKLINOWANIE, 37-32-21

GDYNIA, hurtownia, biuro, 417631 (11.00-19.00)

DICTUM- kupno, wynajem,
51-73-22

DRZWI od 52 zł, 25·47-14

KAFELKOWANIE- remonty,

tylko wcenlrum wezmę wdzierżawę pomieszczenie na sklep
(tylko parter) tel. 51-05-68

GDYNIA
k·
. centrum 2- po Oje na
biuro, 20-78·66

GDYNIA, odstąpię sklep typu de- GDYNIA- Dąbrowa, na gabinel,
likatesy z towarem i wyposaze- Finma 'Wiera', 51-94-94
niem. lub przyjmę w,pólnika. w
dobrym punkcie, 21-76-16
TRÓJMIASTO- parter- biuro turystyczne. 01erty Biuro Ogłoszeń
GDYNIA, sklep, 51-84·16
87997 Gdańsk, Targ Drzewny
GDYNIA, $więtojańska, biuro lu- 3,7
k~sowe Wfnajmę, tel. 20-12-69
FIRMA poszukuje od zaraz poGDYNIA, $więtojańska. lokal na mieszczeń do produkcji farmagabinet lekarski, tel. 24-38-03 po
ceutycznej, 500- 800 mkw., naj20.00
- - - - - - lepiej okolice Trójmiasla. WymaGDYNIA- Ortowo, pomieszcze- gania: pomieszczenia czyste,
n:a, pow. 80 mkw, na biuro lub ogrzewane, siła 1OC KW, tel. 52mieszkanie, tel. 248-018
36-75

STAROGARD Droga Owidzka,
halę magazynowo- produkcyjną
500 mkw, piwnicę 300 mkw,
/C69i 225·24
- - - --BIURA. magazyny, 46-21-32

GDAŃSK, M-5 loka1orskie- spła

cony kredyt na M-4 Trójmiaslo,
tel. 47·66-62
GDYNIA- centrum. dwa mieszkania na domek z ogródkiem,
tel.22-16-16

.i LOKAL BIURAislliG.: >

ramienUt i;})i

GDYNIA- Chylonia, tel. 23-64-70

GDAŃSK- Morena, lokal w centrum handlowym- na mieszkanie,

CYKLINOWANIE, 41-60·94,
J VAT

FACTOR, 20-81-56

CYKLINOWANIE, 41-73-23

FACTOR. 29-79·27, sprze-

CYKLINOWANIE, 47-90-58

daż, wynajem

CYKLINOWANIE, 53-09·40

GIEŁDA nieruchomości

Ta·
bor, 20-71-96, Gdynia, Staro~e.l?_k-'-a_14_ _ _ __
INVESTOR, 57-54-92, Niedźwie
dnik 27A
KONTRAKT, 51-07·48
LIDIA. 20-31-84 Kupno~~edaż- Wynajem

GDYNiA· Orłowo, Wierzbowa
32a. przy dworcu, dom na biura
~;edyncze lokale, 248-653
RUMIA Gdynia, biuro 10 mz telelonem i magazyn- 30 m, 71-4239 _ _ _ _ __

DOMENA, 20-83·01

CYKLINOWANIE 39 44 98
· · ·

MIESZKAM. 57-02-99, kupno, sprzedaż

CYKLINOWANIE, 53-14-09

POSESJA, 20·32-17,
Gdynia, święto1ańska 91
SZMIDT, 20-14-03
WIKTORIA, 23-73-18
20-04-08 MTM. Gdynia, $wię-

RENOWACJA okien, drzwi, boazerie, zabudOW'f, tel. 210-709

27-00-65
53-64...:..·54_ __

SZKLARZ, 46·03·04, 41-08-07
ZALUZJE 'Amarant' 19 zł+ pionowe 30 zł+ antywłamaniowe.
(9.00-16.00) 56-19·63
2ALUZJE. 24·35-66

HYDRAULICZNE· tradycyjne,
23-61-77

lALUZJE, 31 _66•66 . pozio-

HYDRAULICZNE VAT, 23-56-01

CYKLINOWANIE, 53-t 8-40

me, pionowe

CYKLINOWANIE, 53-22-62

2ALUZJE. 399-122

HYDRAULIKA. Suchanino, ul.
Paga~iniego 9:39 po 17.00

CYKLINOWANIE, 53-63-85

2ALUZJE, 56,13,57. 'SunStop" (pionowe, poziome- rachunki VAn.,______

CYKLINOWANIE, 56-89·45
CYKLINOWANIE, solidnie,
57.25-19
CYKLINOWANIE, układanie,
_VA_T'""'2-'-3-4-'-6--'-30'----,

NIERUCHOMOŚCI, 53-86- CYKLINOWANIE, VAT, 32-7684, Kancelaria Prawnicza Ja- 01

kub Tekieli, Przymorze Jagiellońska 2
'

BRAMY· automaty gara-

żowe, wjazdowe. Orłowo, Cu-

CYKLINOWANIE- lakierowanie,
53·94·68
KŁADZENIE parkietów, podłóg,
cyklinowanie, malowanie, tapetowanie, 31-n-02

PARKIECIARSTWO, 53-93-71,
układanie, cyf<Jinowanie
PARKIET- tanio. 32-78-00 w.
158

ŻALUZJE. drzwi dodatkowe.
tanio, producent, 20-52·27 Gdy:
nia, Słupecka 14
2ALUZJE. roety- producent, 72c.:39..:.86:..__ _ _ __
ZALUZJE. rolety standardowe,
ekskluzywne Kama2000, przeciwinsektowe, antywłamaniowe.
Producent- Dorna. 51-40-31
2ALUZJE, tanio. 51-63-06

Wod- Kan , 52-83-94
-=23-'·04_·3:..:.9_VA_T_ _ __

USŁUGI

ELEKTROINSTALATORS KIE,
41-09-41
ELEKTROINSTALATORSTWO.
23-15-18

71-1 6•31

pionowe,

ELEKTRYCZNE. alarmowe. 3706 _89

·······•4l81i·54·-61i7lpoll_20I.OO·····to1a1ńs1kal49l/5l1! I.1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •IIII_I_II_I_
I_I_I_I-.-.1111
Zgłębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 5 października 1995 r.
zmarł

nasz ukochany Mąż, Ojciec, Teść i Dziadek. Przeżywszy lat 78

ś.

tp.

ś.

JAN SEWAŚCIUK
Pogrążona w bólu

Rodzina

,, Oddawałaś nam co dzień swoje wielkie SERCE..."
zmarła

w bólu zawiadamiamy, że w dniu 4 października 1995 r.

po ciężkiej chorobie nasza najukochańsza Zona, Mamusia i Babcia

URSZULA BUCIOR
Msza żałobna zostanie odprawiona 7 października 1995 r.
o godz. 10.00 w kościele Garnizonowym przy ul. Sobótki.
Pogrzeb odbędzie się w tym samym dniu o godz. 12.00
na cmentarzu Garnizonowym przy ul. Dąbrowskiego (za Cricolandem).
Pogrążeni w wielkim smutku
19419103
Mąż, Dzieci i Wnuki

19

20

ZAPRASZAMY DO NASlYCH BIUR OGŁOSZEŃ

fp.

JANINA FILIPCZAK

Pogrzeb odbędzie się w dniu 7 października o godz. 10.30
na cmentarzu Garnizonowym przy ul. Dąbrowskiego w Gdańsku.

Pogrążeni

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 4 października 1995 r.
przestało bić serce mojej Kochanej Żony, Mamusi, Babci i Prababci

Pogrzeb odbędzie się dnia 6 października 1995 r.
o godz. 12.00 na cmentarzu tostowi ce.
Pogrążona w smutku żałoby
Rodzina

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 3 października 1995 r. zmarł

ś. łp.

KAZIMIERZ FALACIŃSKI
Msza św. żałobna zostanie odprawiona 6 października 1995 r.
o godz. 13.00 w kościele oo. Redemptorystów Gdynia, Portowa 2.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 14.30
na cmentarzu Katolickim w Sopocie.
Pogrążona w smutku
Żona, Córka i Syn z Rodziną
Prosimy o nieskładanie kondolencji.

IISŁliGI .STOLARSKO
st • TA.PłCE.flSKIE fr

BOAZERIA panelowa, PCV,
podłogi szwedzkie, 39_09_34
BOAZERIE, zabudowy, podłogi,
siding, !el. 39-77-31

MAHOŃ- drzwi, schody, 475691
STOLARSKIE, 27-09-92
STOLARZ, 41 _01 _37
TAPICERSKIE, 41-73-34
TAPICERSKIE u klienta
23-41-83. gwaraocja
TAPICERSKIE w domu
klienta, 23_74_88
ZABUDOWY, 23-36-44

!NTENY, 5 1 · ~
ANTENY, 52·2~71
ANTENY, zestawy satelitarne.
obrotnice, FilmNet- sprzedaż
monlaż, ra~. 467-636
ANTENY satelCTame, telewizyjne,
obrotnice, alanmy, 46-26·52
ANTENY TV- Sat 41-89-97
BIAZET, Samsung, Neptun,
inne. Bezpłatny dojazd, 52-31-88
BLAUPUNKT, Ani1ech,
Otake. Sony, Telefunken, Samsung, Grundig, Philips, Panasonic, 47-23-95
BLAUPUNKT, Funai, Sle,
sta, inne. Bezpla!ny dojazd,
41-83-87, 56-24-97
COLORMAT- Sony- Royal·
Neptun inne. Bezplalny dojazd 32-37-30, 23-51-04
CURTIS. Royal, Neptun, inne.
~atny dojazd, 32-19-25
CURTIS- Sanyo- Otake- Neptuninne. Bezpłatny dojazd. 25-2197, 32-81-6-'...9_ _ __
GRUNDIG. Neptun, inne, 3278-48, 31·07-02
JOWISZ, Neptun. Hellosnaprawa, dojazd bezpłatny, 3188-63, 41-38-66, 51-30-45

MONTAŻ -autoryzowany se-

ŚLUSARSKIE- Bramy- Ogrodze·

Ms zamków Gerda i innych atestowanych. Lares Gdynia, ul.
ŚW1ętojańska 98, 20-16·67

nia, 27-00-65
TRAWNIKI dywanowe. nawadnianie automa~czne, 23-66-38

NEPTUN. 21-62-75, 20·3278 dojazd bez~atny

30

29

28

ROLETY antywłama
niowe! Produkcjamontai, "Rotux", 3F

59.91
ROLETY antywłamaniowe, 71-16-31
ROLETY anlywlamaniowe,
bramy. kraty zwijane "Rollgate',
31-10-11 wew. 31

•

SPRZĘT

ELEKTR.
- ELEKTRON.

SPRZĘT

GOSP. DOM.

na rawa

SONY- Sanyo- Neptun- Samsung- Siesta, inne. Bez~atny dojazd. 32-37-30
TELENAPRAWA przestrajanie, 23-18-40
TELEWIZYJNE, 41-72-72,
32-00-82. Gwarancja

CHŁODNICTWO. lodówki, 4649-71, 57-21-65, usługi domowe

TELEW!lYJNE, radzieckie, poi'-sk-'ie,~4-1·2"""0_-10'------

39-92-65

CHŁODNICTWO, lodówki, zamrazarki. 51-84-61 lub 8168·68
CHŁODNIE- lodówki, 51 ·70-91

TELEWIZYJNE 20-21-52
VIDEO! Dojazd bezpłatny! Roczna gwarancja!I! 53-11-26, 0-90_50_-63_-6_3_ _ _ __

LODÓWKI, 32-07-75
LODÓWKI, 52-29·67

BUDOWLANO· modernizacyjne,
_47_-74_-3_5_ _ _ __

LODÓWKI, 56_23_74

VIDEOFILMOWANIE,
56-85-19

MIKROFALÓWKI, 53-43-79
PRALKI. 20-19-64
PRALKI, 22-29-36, 23-7427
PRALKI, 23-44-48, 20-19-75

MALOWANIE. gładzie gipsowe,
glazury. sufily podwieszane,
ścianki dzia!owe, roboly murarskie, elektryczne- faktury Vat,
20-56-00
OGRZEWANIE energoo·
szczędne! Montaz gratis!II
51·56-37
USŁUGI ogólncremontowe
szkań, 23-63-39

mie-

WANNY· odnawianie, 24-2553

BTU "Maciek" przewozy
Hamburg, Lubeck, Kieł, Frankfurt, Mannheim, Karsrue, Stuttgart. Ubezpieczenia 'Warta'
UIgi dla stałych klientów, dzieci, studentów i emerytów, tel.

37-44-48
82-89-86

Całodobowy

-----

ZD'ROWIE
LEKARSKIE

STOMATO LOGIA, lekarze Hebel, Jacyna, 51-C5-38, 51-38-88
nari<.oza

ALERGOLOG, dermatolog, dr

JNNE

Olszański, 20-46-62

CHIRURG- Rutkowski, 5174-17
ECHOKARDIOGRAFIA USG.
gastroskopie. Operacje chirurgiczne, laryngologiczne. Prof.
Szczurowicz- rozrodczość,
ciąża. Salon Dr Kreps. 20-1811, Gdynia, Starowiejska 23

VIDEOFILMOWANIE. 52-15·57

DOMINIKA· najtańsze przewozy- Europa. 31-01-71
EST· wynajem autokarów,
przejazdy autokarowe- Niemcy, 31-55-25, Brama Wyżynna
(siedziba PTIK). Biuro Broke·
rów, 46-20-46 (siedziba NOT).
Falcon Centrum Handlowe
Zaspa, 46-54-52. PandaTczew, (069) 31-46-60

WIDEOFILMOWANIE, 71-38-24
WIDEOFILMOWANIE. Pilachowska, 290-619

GINEKOLOGICZNY ga·
blnet. Testy c1ązowe, porady, dr
Glinczewski, 51-33-68

INTERNISTA· wizyty, 4131-41, 24-89-87

INTERNIŚCI. wizyty. 53·
51.:___ _ _ __
6,::g.::....::.
LOGOPEDA, 53-99-34

AKROS- pożyczki pod samo,
chody, nieruchomości.
20-29-88, 29-70-58, .0-90504514

LOGOPEDA- terapia dzieci, tel.
23-67-50

AUH Lombard- Gdynia, Morska 167, 29-74-52

NEUROLOG Niżnikiewicz- gabinet Szczecińska 32, również wiZyty, 56·12-49

AUTOLOMBARD 20·47_77_ _ _ _ _ __

PEDIATRA- Burchacka- wizyty,
24-86-57

DWORZEC Gt. PKP. soboty do
.!!90, 46-33~----

PEDIATRA- Rawa, wizyty, 47.

LOMBARD. Gdynia, 10 Lutego 9, RTV, biżuteria. samochody. nieruchomości, 20-33-37, 2063-77

99·8:.c3_ _ _ _ __

HALLO, mikrobusem, Kolonia, 41-78-18

PEDIATRA- Rułkowska· wi~ - ·7_4·_l7_ _ __

INTERGLOBUS· z nami

SEKSUOLOG. 41-52-29

szybko, tanio, bezpiecznie, koncesjonowane przewozy: Niemcy,
Hamburg 6 xtygodniowo, Anglia.
Francja, Benelux, Genewa, 3160-18

GABINET ginekologiczny,
Wrzeszcz, Pestaiozziego 17.'1
tel. 41-93-17 po 17.00

LAST Minute Tours zaprasza do budynku LOT -u tel.
46-26-99. Setki ofert, podróże
wyłącznie lotnicze, wyjazdy w
ostatniej chwili, rewelacyjne ceny. Tylko u nas cieple morza,
szerokie plaże, udany wypoczynek!

POMOC WTJAZDDWA

PRALKI, 32·80·1O
PRALKI. 32·96-57
PRALKI, 46-15-89
PRALKI, 51-02-59

TURYSTYKA
I PODRÓŻE

PRALKI, 53-43·79
PRALKI. 56-20-21

PRZEWOZY

PRALKI, 56·61-11
PRALKI, zmywarki, 41-97-74,
Kuczewski
PRALKI-32-55·21

AACHEN, Hamburg, Lubeck,
Kieł, Bremen, Kotn, Stuttgart- codziennie. Wiochy. Anglia, Francja. Ubezpieczenia. Pol· Ola,
374·573" 5, wieczorem: 485·482

Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 7 października 1995 r.
o godz. 11.45 w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni Obłużu.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia bezpośrednio po mszy św.
na miejscowym cmentarzu.

LOMBARD· samochody.
ATV, z!c!o, Gdańsk, Kolo·
brzeska 39F, 53-04-68
LOMBARD Obłuże, Unruga 56,
25-24-59

------

ALKMED. 51-97-64 odtruwanie poalkoholowe.
~pera I. Do1azd bez~atny
ALKMEDYK, leczenie
poalkoholowe, espe·
rai, 31-89-53, 20-68-

LOMBARD samochody.
RTV. zlolo. Sopot. Niepod·
le_g!()ści 743•51 _15_50
POŻYCZKI pod zastaw, Pana Tadeusza 74

SAMOCHODOWY superlombard, 20-24·01, 29·
70-58
SUPERLOMBARD, Warszawska
~. 20-24-01

MIKROBUS, 25-56-17, 51-28-95
MIKROBUS, 32-76-49

LEKARZ Domowy lnterni·
sta· EKG, pediatra,
neurolog, 31 ·89·53,

MIKROBUS, 51-14-37

20-68· 16, 0·90-50-81 • 72
15

MIKROBUS, 57-57-52

MASA2YSTA, 56-48-32

MIKROBUSY, 22-13-47

WYJAZDOWA Pomoc Lekarska
dzieci; dorośli, EKG, szczepie·
nia. 53-69-86, 51-65-97, 56·2740

MIKROBUSY, 23-80-87

WCZAS( WYCIECZKI,
SAMATORJA
LAST minute- Kreta, Tunezja,
Wyspy Kanaryjskie, inne, "Holidays", 41-27-61
LONDYN- wycieczki, Sylwester
(autokar, samolot). przewozy.
Anglia, 'Holidays', 41-27-6l
NORD Gdynia, Jana z Kolna
4, 20-14-05, 20-66-66, Ekspozytura: Rajska 6, NOT, pok. 205,
31-28-61 w. 205. Atrakcyjne wycieczki- Wiochy 8 dni- 630 zł.
Wycieczki i pobyty- Tunezja,
Francja.
PENSJONAT Hubertówka, Wieżyca, weekendy, zaprasza, 843896-'------WEEKEND w Ośrodku wJastrzębiej Górze Batt-Tur, tel. 5164-44
WŁOCHY - Grecja1.000 zł, Ład 57-74-08

20-68,16, 0-90,50,8115

14 dni-

RÓŻNE
POZYCZKOBIORCóW, 56-38-

"
ZG
UBY

GABIMETY LEKARSKIE
WIELOSPECJAl.
- -

ALERGIA! Aparat Bi·
com! Bezbolesne odczulanie i
testowanie. Leczenie schorzeń.
Monadrth- North. 56-13-60
ALERGIA' Bezigłowe testy- 300
alergenów, odczulanie. leczenie
wszelkich schorzen aparatem Bicom, Sopot, Al. Niepodległości
6061610, !el. 51-32-14 w}2_

~\

IRENA MICHALAK

LOMBARD· Komis- Centrum
Handlowe. Chełm- ul. Cieszyń
skiego 38. soboty do godz. 15.00
tel. 32-78-00 w 134
·----

LEKARZ Domowy lnterni·
sta- EKG, pediatra,
neurolog, 31 ·89·53,

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 30 września 1995 r.
zmarła nasza Kochana Córka, Żona i Mama

ś. łp.

ęy~Y Hotel Monopol, 46-31-57

MAXITOUR- przewozy autokarowe, wycieczki· sprzedaż
raty, v.ynajem mikrobusów, 4626-57

PRALKI. 24-29-18
PRALKI, 31·52·63

MASA2 leczniczy- także u pacjenta wdomu. 48-29-38

GINEKOLOGIA Klinika Kaliningrad, 52-08·33

EUROTOUR. 51-28-95.
Przewozy międzynarodowe. Wynajem mikrobusów

WIDEOFILMOWANIE, 22-38-05
WIDEOFILMOWANIE. 47-89-36

AMERYKAŃSKIE a~araty słuchowe, serwis, raty, "Maytone', Wrzeszcz. Głogowska 11,
560-574

INTERNISTA, 51-~
CENTRUM informacji
przejazdów autokarowych Biuro
Brokerów Dom Technika 46-2046

20·18-76 VEKTOR

BRUKI, ogólnobudowlane, 23·
39-40

KOMINKI tanio, 32_-6_0_-34_ _

BT Inter· Express przewozy Europa, codziennie, Hamburg, Bremen, Bremerhaven,
v.ynajem mikrobusów, 31-10-46,
po 20.00 43-2-'-5-_85_ __

VIDEOFILMOWANIE, 56-53-95
VIDEOFILMOWANIE, 56-83-95

FIRMA wykonuje budowy pod
klucz, oocieplanie ścian, tynki,
płyty gipsowe. szpachlowanie,
56-42-39. 23-30-81 wew. 361

BANK przejazdów autokarowych, bilety lotnicze, WIZY, wynajem au!okarów, Primatour, 2013-42

VIDEOFILMOWANIE, 52-27-26

LODÓWKI. 24-88-70 usługi domowe
LODÓWKI, 31 _5 2-63

FIRMA budowlana v.ybuduje na
dziatce klienta dom jednorodzinny- nowa ekologiczna technologia· cena promocyjna. 090502973, 0-90506074

AUTOCENTRALA- centrum sprzedaży biletów au1oka·
rowych, mikrobusowych, 374406, 374-664

NORD Gdynia, Jana z Kolna
4, 20-14-05, 20-66-66, Ekspozytura: Ra1ska 6, NOT. pok. 205,
31-28-61 w. 205. Koncesjonowane linie- Niemcy, Be~ia, Holandia, Francja. Londyn. Komfortowe autokary.

VIDEOFILMOWANIE, 32-84-34

REM.·IUDOWL.+)

AL TOURIST- przewozy cala Europa- codziennie- zniżki,
374-558, 374-543

GDYNIA· Chylonia. Dom Towarowy- parter, ASDENT·
specjaliści onodoncji, stomatologii ogólnej, protetyki, chirurgii,
23-62-17w.186

VIDEOFILMOWANIE, 20·62-86

LODOWKI, 24-29-18

IMNE

GDYNIA, Święt~ańska 7513, Lekarze stomatolodzy. protetyka,
20-10-39

MIKROBUSY /069/ 31 ·34-45

VIDEOFILMOWANIE, 31-48-58

570-125 ALARMY atestowane

AHS, Elżbietańska 10/11, 3151-11, autokarowe- Europa Zachodnia, Koln- codziennie

VIDEOFILMOWANIE, 20-23-87

KRIS· Serwis urządzenia
gastronomiczne,
pralnicze. transport, przygotowanie do sprzedaży, 46·25-41

chłodnicze,

ZDROWIE

ZDROWIE

MAK· Tourist- koncesjonowane przewozy autokarowe: CHIRURG, 525-868
Brema, Kolonia, Karsluhe, MoNEPTUN, 57-56-75, 52-29- nachium, Paryż, Saarbrucken, CHIRURG Łącki, 31-25-26
34, 57-87-73 doJaZd bez~ Stuttgart. 50% zniżki- dzieci do
INTERNISTA, 41-42-75
OTAKE, Sanyo, Siesta. in- lat 12; do 26 i powyżej 60 lat·
LARYNGOLOG.41-32-91
ne. Bezplatnyg~~g,_~2-31·88 10% zniżki 46-24-31

ROLETY antywłama
niowe, bramy zwijane. Raty, Sohns- Pol,
ROLETY antywłama
niowe BogumH &Gó1ka. 3262-51 w. 208. Okna PCV w.
209. Punkty sprzedaży: Gdynia,
1OLutego 2b, 20-21-89, Gdańsk,
Gospody 6a, 57-93-37

TURYSTYKA
I PO DRÓŻE

16, 0·90-50-81-15

OKNA. Rolety antywłamanio
we, producent "Marpol', 52-83·
34

dowy, 399-122

ELEKTRYCZNE

CZVSZCZENIE dywanów i tapicerki, 43-48-62

ANTENY, 22-45-05 satelilarnot"-ele'-w"""~,,_jn-'-e_ _ _ __

NEPTUN! Jowisz. Helios. Telenaprawa- dojazd bezpłatny- 4t·69·66, 41-71-01, 4679-45

ADAPTACJE, remonty. przebu-

53-09-27

CZYSZCZENIE dywanów,
tapicerki, 56-85-19

MONTAZ, sprzedaż zamków,
"VAT", Fart, Gdynia, 27-08-14

46-31-65

ELEKTROINSTALATORSTWO.
ZALUZJE
oryginalne 52-48-01
szwedzkie, Alucolor, - - - - - - tel. 43-09-35
ELEKTRYCZNE, 24-24-04

ŻALUZJE

DRZWI metalowe. kraty. 32_65_-49_-_ _ _ __

KRATY, tel. 43-81-25. 43-81-23

CYKLINOWANIE, 23-40·20

GDAŃSK- Wrzeszcz lub Gdynia

DRZWI metalowe, drewniane,
raty. 31-34-48, 51-34· 18

KAFELKOWANIE, 72-60-82

38 kupno- sprzedaż solidnie

~~n. dziala'ność, 31-87-03

DRZWI antywłamanio·
we drewniane- zbrojone, 4693-46

KAFELKOWANIE. 71-05-10

KAFELKOWANIE, malowaniesolidnie, 52-72-81

CYKLINOWANIE, 22-29-45

DRZWI antywłamaniowe. zamki. tapicerka, harmonijkowe,
46_31 .96

FOLIE antywłamaniowe. rolely,
"Janex", 51-60-22. 46-79-83

KAFELKOWANIE, hyaraul:czne,
23-89-04

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki, 56-53-95

CZYSZCZENIE dywanówtapicerki (VAT), tel. 56-74-84

DRZWI, antywłamaniowe. do·
da1kowe; zamki, kra~. 52-31-88

SOPOT. komfortowe, obcokrajowcom, W'jnajmę. 51-80-83

CZYSZCZENIE dywanów, 2309-16

AIWA, inne!!! Wideotelewizyjne,
ekspresowot Roczna gwarancja,
_41.. :. ·93'-'·2-=-2- - - - -

ŻALUZJE producent, Gdy- ALARMY, 37-06-89

1·.,.....

TELEWIZOR Curtis pilnie, Gdy.
nia, Chylońska, 69·85156

CZYSZCZENIE dywanów, 2357-53 tapicerek

nia, Wielkopolska 154, 22-48-97

ŻALUZJE Żanwo- producent, 39-00-2_4_ __

CZYSZCZENIE dywanow,
tapicerki, 21-07-33, 20-19-75

I. .,USŁUGI.GAZ···owr?_•
:_J

ŻALUZJE pionowe, rolety

CYKLOP, pustaki betonowe, 8283·94

STROPY "Teriva" atestowane wciągłej sprzedaży, 5275-51, Gdańsk- Osowa, Barniewicka 139

ŻALUZJE pionowe,

antywłamaniowe,

MALOWANIE, 20-74-81

wiórowe zwykle o gr.
12" 28 mm w cenie 7,20· 11,90
zł/ mkw. + VAT. Hunownia płyt
wiórowych. Przedstawiciel "Alpex' Karli~o. Gdańsk, Narwicka
10, 43-13-61, Kartuzy, Węglowa
30. 81-03-57, 58 w. 30. Udzielamy rabatów.

ŻALUZJE pionowe, poziome, rolety, mar1<Jz1 (okna PCVVeka), montaż. serwis. Posezonowa obnizka ,1 Oo/o. Produ-

PARKIET lakierowany, szlifowany. Wyrób- układanie Gdańsk
Chełm, Chalubńskiego 19

ŚCIANY, SUFIT

PŁYTY

"' 29-79-43, 3Maja 28

27

26

DOM ·

I
PARKIET eksportowy.
Gwarancja jakości, 57-06·69

..

- - - - ... 53-06-03!!! WYNA·

GDYNl-\, 24-37-30
POfll(!C domową, 24-26-79

• AGENCJE

25

24

00111

po,zuku/ę

GDAŃSK, Sopot- bar gas1rono-

mi~ny, 52-23-45

23

-

POŚRElłNICTWCI;

DOI

GDAŃSK, Młyn, Pasaż Krółew·

sk;, Centrum Handlowe
Wrzeszcz, Hala Targowa Gdynia- pawilon, 312-466

NIERUCHOMOSCI
• LOKALE

SOPOT, tel. 51 -92-74

f

22

21

NIERUCHOMOSCI
• LOKALE

[

GDYNIA,

~"·

Centralnym Biurze Ogłoszeń w Gdańsku, do godz. 14.00, wbiurach ogfoszeń w Gdyni do godz.13.00
Cena netto 1 sfowa: sobota • 2,59 zł. poniedziałek • 3,45 zł

ALERGIA testy i odczulanie. Terapia biorezonansowa aparatem Sicom, AltMed. 52·42-29

-

CENTROSTAL S.A. w Gdarsku
uniewaznia 2 pieczątki o treści:
t .Dom Handlowy 'Centrostal'
80-306 Gdańsk ul. Polanki 1 5211 -82 Nr NATi 584-030-43-83.
2.Sprzedawca Marzena Purzyc-

~a- - - - - GRABÓWEK- zaginą! 6-letni
sznaucer- m1niat. /pieprz z solą'.
Za wynagrodzeniem tel. 22-4329

OSTEO-MED se, diagnostyka
osteoporozy, 32-24-28
PSYCHOTERAPIA, 23-30-45
TRANSPLANTACJA włosów, lntramed Warszawa 15-57-15.
Gdańsk, 47-69-01

STOMATOLOGICZNE
GDAŃSK, Pańska (naprzeciw

Hali Targowej) Curodental
stomatologia zachowawcza pro·
!etyka. chirurgia 8.00- 20.00 ,
również niedziele. 31-69-58
GDAŃSK- Wrzeszcz, Al. Zwydę

stwa 43. Centrum Stomatologiczne VisDent- specjaliści ortodoncji,
protetyki. narkoza!!!, laserote;aeia1!! 41-92-96, 41-85-04

ANIA, 46-75-11
JULIA. 47-87-49 partnersko- ma!'Ymonialne. Najwięcej ofertlll
MEDIUS· wieczore'k 14 paź
dziernika, 21-08·53
NIEPAAlYŚCI, 24-10-46. 21-80·

46
OMEN,_23-66 25_ __
PANOWIE! Samotne, atrakcyjne
Panie założą rodziny· solidne fo·
tooferty, adresy- "Dyskrecja" 21300 Radzyń Podlaski, skrytka26. Panior:i bezpłatnie.

Opuszczając nas tak szybko, zos:awileś
w naszych sercach ogromny ból, rozpacz i pustkę.
Zostawiłeś także wiele wspaniałych wspomnień,
które na zawsze pozostaną w naszej pamięci.

s. fp.

MARIAN TKACZYK
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 2 października 1995 r.
przestało nagle bić serce naszego najukochańszego Męża, Ojca i Dziadka.
Msza żałobna odbędzie się w kościele Dobrego Pasterza w Gdyni-Cisowej dnia
7 października o godz. 11.00.
Uroczystości pogrzebowe tego samego dnia o godz. 12.30 na cmentarzu Leszczynki.
Pogrążeni w głębokim smutku
żona z Rodziną '

28
27
21
26
22
25
24
23
29
30
Gdańsk, tel.lfax 31-BD-62, tel. 31·50-41 w. 169, w godz. 8. 00-18.00, f3X 46-35-68 cafą dobę; Gdynia, tel. 20·08·32, 20-04-79 w godz. 8 . 00·16.00; Sopot. tel. 51·54·55 w godz. 8.00-16.00;
Elbl~g. tel.lfax 32-70·94, tel. 33-54-09 w godz. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, tel.lfax 82·23·25 w godz. 8. OO · 16.00; Tazliw; tel.lfax 31-63-26 w godz. 8. OO • 16.00; Starogatrf Gdański, tel.lfax 220-80 w godz. 8. OO • 16. oo

mm
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Derby rugbistów: Ogniwo • Lechia

o
W sobotę o-godz. I 5 roz·
poczną się w Sopocie derby
rvgblstów Ogniwa z Lechią. Je·
śli gospodarze przegrają ten
mecz, gdańszczanie będą jui
prawie pewni obrony mi·
stnowsklego tytułu, Jeśli zwy·
cięiy Ogniwo, ligowe emocje
trzymać nas będą do samego
końca.

W dotychczasowych rozgrywkach oba zespoły spotykały się ze
sobą dwa razy i za każdym razem
gospodarze potrafili wykorzystać
atut własnego boiska. W Gda1isku
Lechia wygrała 50:9, a w Sopocie
górą było Ogniwo 9:0. Przypomijmy jednak. że w tym ostatnim meczu sopocianom bardzo pomógł
Grzegorz Kacała. który specjalnie
na ten mecz przyjechał z Francji.
Tym razem jednak gospodarze bę
dą musieli obejść się bez swego internacjonała , który podpisał zawodowy kontrakt w rugby I 3-osobowym. Być m(lże pojawi się natomiast Maciej Stachura, który obieca!. że na ten mecz przyjedzie ze
Szwecji .. Trener Stanisław Dasiuk
zapowiada jednak, że nawet jeśli
środkowy ataku reprezentacji Polski będzie w Sopocie, wcale nie
ma jeszcze pewnego miejsca w
,, ł 5" Ogniwa. - Nie wiem. czy trenuje i w jakiej znajduje się fonnie mówi trener, który uważa, że kluczem do zwycięstwa jego drużyny
będzie dobra gra w defensywie i
neutralizacja formacji młyna Le~
chii. - Dopóki istnieją szanse na
mistrzostwo, będziemy robić
wszystko, aby ją wykorzystać · dodaje.

a

Tymczasem w Lechii rozsypała
formacja ataku. Etatowy kopacz Janusz Urbanowicz złamał
nogę, a podczas ostatniego treningu kontuzji mięśnia dwugłowego
uda doznał obrońca, Andrzej Potarowicz. Przypomnijmy, że nie zagra też Arkadiusz Bistram, który
przebywa za granicą. W tej sytuacji trener Jerzy Jumas będzie musiał zestawić atak w oparciu o mło
dych zawodników (z doświadczo
nych ma do dyspozycji jedynie Tomasza Sokołowskiego i Jacka Grebasza). lub przesunąć Andrzeja
Jermak.owa do środka ataku (na tej
pozycji gra w reprezentacji). Jego

się

Bez ekstraklasy, ale nie bez emocji
miejsce na „9" zająłby wtedy Marcin Skabowski. Miejsce ostatniego
obrońcy z pewnością zajmie Wojciech Jeryś.
- Sądzę, że Ogniwo nie podejmie z nami otwartej gry w młynie,
bo w tej fonnacji mamy nad nimi
przewagę. Raczej będą się starali
przenosić grę na naszą stronę przekopami. szukając naszych błędów
w tyłach. Zgodziliśmy sii; na przełożenie meczu na sobotę, choć w
ubiegłym sezonie w podobnej
sprawie Ogniwo nam odmówiło powiedział nam trener Jumas.
Niezależnie od trudności, jakie
mają oba zespoły ze skompletowa-

. - - ~ ~ ~ , . , , , . , . , . . . - - , - ~ . - - - - ~ ~ ~~ ~ ~

--=,,

niem optymalnych składów, w sobotę na stadionie Ogniwa zapowiadają się wielkie emocje. Obecnie
Lechia ma 3 pkt. przewagi w tabeli
nad Ogniwem . Jeśli wygra. przewaga ta wzrośnie do 5 pkt„ co na
trzy kolejki przed końcem rozgrywek, będzie kapitałem praktycznie
nic <l(l odrobienia. Zwycięstwo sopocian przybliży ich <lo lidera na
odległość I pkt. 1 wtedy najpraw<lopodobniej sprawa mistrzowskiego tytułu rozstrzygnie się w ostat niej kolejce, kiedy Lechia podejmować będzie Ogniwo u siebie.

Adam Suska

--

~

Fot. Maciej Ko~tun

Wostatnich derbach Ogniwo wygra/o z Lechią 9:O.

Tenis stołowy

z duiq częstotliwością grają koszykarki Warty Gdynia. Z

pucharem RoncheHi gdynianki w środę poiegnały się hono·
rowo i teraz będą mogły poświęcić się wyłącznie rozgryw•
kom ligowym. W niedzielę (godz, 16) w hali GCS w Gdyni
•
d• •
, k" AIS
Re dłowie po e1mu1ą poznans 1
•

zwycięstwo (Włókniarz Biały-

stok 77:56) i są na najlepszej
drodze do poprawy swojej dotychczasowej lokaty w tabeli
(9). Jest to silny zespól, w którym prym wiodą kadrowiczki:
Alina Słabęcka i Ilona Jasnowska oraz Litwinka, Neringa Zakalskiene. Ogromne kłopoty z

I
I
I
I
I

Zacznijmy od Il ligi. W grupie
pierwszej grać będą: Chrobry - Polonia Bytom, Odra - Lechia Z.G.,
Bałtyk - Górnik, Ruch - Krisbut,
Chemik - Varta, Stilon - Miedź,
Warta - Ślęza, Zawisza - Polonia
Gdańsk. Szombierki - Naprzód.
Szalenie interesująco zapowiada się mecz w Gdyni. W niedzielę
o godz. 12 Bałtyk Gdynia podejmować będzie Górnika Konin.
Goście nie kryją swoich aspiracji i
ambicji awansu do ekstraklasy.
Człowiekiem, który miałby speł
nić marzenia koni1iskich kibiców
jest trener Wojciech Łazarek. Kto
zacz. trener Łazarek, nawet nie
wypada przedstawiać. To szkoleniowiec doskonale znany nie tylko
w Trójmieście, chociaż po różnych
wojażach zawsze wraca do Gdań
ska, gdzie ma mieszkanie. W jego
drużynie jest dwóch, do niedawna
jeszcze, gdyńskich piłkarzy.

pokonaniem poznanianek miały na własnym parkiecie mistrzynie Polski, ŁKS Łódź.
Sądzimy jednak, że gdynianki podtrzymają ostatnią
passę zwycięskich spotkań i
poradzą sobie z tym trudnym
rywalem.
Do jedynej niepokonanej
dotąd drużyny w rozgrywkach,
Olimpii Poznań, udaje się beniaminek Start Gdańsk, który
jak na razie nie zanoto~'ał jeszcze na swoim koncie sukcesu. W stolicy Wielkopolski
gdańszczankom bi;dzie szalenie trudno.
Skoro przy koszykarkach
Startu jesteśmy, otrzymaliśmy

HURTOWNIA~
sprzętu

Jaki będzie wynik Il-ligowego
meczu piłki nożnej BAŁTYK
GDYNIA - GóRNIK KONIN? Telefonicznych (31-18-97) odpowiedzi na to pytanie oczeklljemy od
naszych Czytelników dzisiaj (6 bm.
od godz. 14 do 16).
Do wygrania jak zwykle bilet na
przejazd autokarowy do Niemiec,
tam i z powrotem, ufundowany
przez Biuro Podróży „Olivia''. uaw)

Bramki Górnika broni Jarosław
Krupski. który trafił tam z Arki.
Podstawowym piłkarzem, Łazarka
jest także nigdysiejszy pomocnik
Bałtyku Gdynia. a później ŁKS
Łódź. Michał Biskup. W ogóle koniń~ki zespól został przed tym sezonem poważnie wzmocniony. Z
ligowego kopciuszka stal się zespołem czołówki.

Teoretyc~n ic więc to właśnie
goście będą faworytami meczu w
Gdyni. Na szczęście w sporcie teo-

rie nic zawsze się sprawdzają. Bał
tyk ma swoje ambicje, a przede
wszystkim ma punktowe manko i
w każdym meczu musi szukać
swojej szansy na oddalenie s ię od
strefy zagrożonej degradacją. Tydzień temu w zespole trenera Andrzeja Busslera zadebiutował nowy zawodnik, obrońca Arki Gdynia, Jacek Ptach. Z gdyńską druży
ną trenuje także doświadczony

Graią

Aleksander Cybulski. niegdyś pił
karz Bałtyku, Lechii, ostatnio Pomezanii Malbork, który - jeże l i
wszystkie formalności zostaną pozytywnie załatwione - bardzo by
B ałtyk wzmocnił. Ponadto gdyń
scy kibice l iczą na snajpe rs kie
umiejętności swoich napastników,
czyli Dariusza Skrzypczak.a i Tomasza Nowackiego.
Drugi nasz trójmiejski zespól w
tej grupie, czyli Polonia Gdańsk
wyjeżdża do Zawiszy Bydgoszcz.
Zdecydowanym faworytem będą
gospodarze, ale skoro Polonia potrafiła gładko wygrać tydzień temu
z W artą Poznań, to czemu nie miałaby pokusić się o urwanie punktów właśnie Zawiszy? Pewne
nadzieje z tym, że tak być może
wiążemy z nieco lepszą grą gdań
skiej defensywy.
W grupie drugiej II ligi w niedzielę o godz. 12, Pomezania Malbork podejmie przed własną publicznością Jagiellonię Białystok.

Przynajmniej w tym przypadku z
całą pewnością możemy napisać,
że faworytami będą podopieczni
trenera Stanisława Stachury.

Wskazuje na to „zaczarowane" boisko w Malborku, jak i pozycja w
tabeli Pomezanii. Niemniej - uwaga - Jagiellonia wydaje się mieć
już największy kryzys za sobą . Nie
wolno jej lekceważyć .
W ID lidze Pomorze prawdzi wy hit, czyli trójmiejskie derby
Arka - Lechia, w sobotę o godz.
15. Oj, Iza się w oku kręci, kiedy
się pomyśli, gdzie teraz znajdują
się te drużyny . Niemniej walka bę
dzie pewnie ostra , z ac ię ta . a miejmy nadzieję - że kibice nie zepsują tego widowiska.
Z innych naszych dru ży n na
własnych boiskach grają: Gedania
- Goplania (sob. g. 14), Kaswbia Rodło (niedz. g. 12), Polonia Elbląg - Wista (sob. g. 14.30). ]';a
wyjeżdzie zagra Gryf Wejherowo
ze Stalą Jezierzyce. Natomiast meczem nr I tej kolejki w I1l lidze
będzie spotkanie dwóch najlepszych drużyn Elany Toruń z Chemikiem Bydgoszcz.

Janusz Woiniak

"siódemki"

Pu harowe i ligowe potyc ki
Areną ciekawego widowiska sportowego piłkarek ręcznych EB Start ze słoweńską

meczu

growiec, Wisła Tczew także 7 bm. u siebie. tyle
że o godz. 17 z Chrobrym Głogów, zaś Wybrzeże II Gdańsk ma wyjazd do Sparty Oborniki. W
żeńskiej II lidz~ Start Gdańsk zmierzy się 7 bm.
o godz. 16 u siebie - w miejskiej hali sportowej
przy ul. Kołobrzeskiej z Victorią Toruń.

drużyną RK Burja - będzie jutro o godz. 16.30
hala przy ul. Kościuszki w Elblągu. Jest to rywalizacja w ramach I rundy europejskich rozgrywek o Puchar Miast. Elbląskie zawodniczki są
już obyte z rozgrywkami na Starym Kontynen(Paw)
cie, natomiast Słowenki debiutują w
meczach na tak szeroką skalę. To stanowi niewątpliwy atut „7" EB Start, choć
należy wziąć pod uwagę fakt , że na Pół
wyspie Bałkańskim, zwłaszcza w krajach byłej Jugosławii w piłkę ręczną
grać potrafią. Wierzymy , że elbląskie
na prz.eciążcniowy zespól bolą dziewczęta wygrają wyraźnie i tym sacego barku. a diagnoza trzeciego mym wypracują sobie odpowiednią zanapisana jest po łacinie. której liczkę pned spotkaniem rew anżowym
dyrektor AZS Mirosław Seidel za tydzień.
Emocji nie powinno zabraknąć też w
n ie rozszyfrował.
Zdrowe są natomiast ping- Gdańsku, gdzie w niedzielę 8 bm. już o
godz. 10 w miejskiej hali przy ul. Koło
pongistki MRKS. Dzisiaj we
wta,ncj hali (godz. 17) w meczu brzeskiej debiutująca w I lidze męska
,,7" Spójni Gdańsk zmierzy się w inauo I-ligowe punkty zmierzą się z
guracyjnym meczu o punkty w ekstraGórnikiem 09 Mysłowice.
klasie z doświadcwną Pogonią Zabrze.
(sus) Gdańszczanie mają młocly,,b;irdzo obie.
·f cujący zespół. Jeśli zaliczy zwycięstwo.
będzie to dla niego jakże potrzebna ,
wielka podbudowa psychiczna. Mobilizacja w drużynie jest spora, ambicji na
tegorii kobiet zainkasuje 350 zł„ pewno nie zabraknie. Oby tylko nerwy
druga 250 zt. trzecia 200 zł itd . nie zawiodły . W ekstraklasie trzeba boBieg gromadzi rokrocznie czoło- wiem mieć „stalową" odporność. Drugi
wych zawodników kraju. W uh. gdański zespół, stawiający sobie w tym
roku zwyciężył znany dlugody- sezonie wywalczenie medalu, GKS
sta~:m:-iiec Jan Bialk . a wśród Wybrzeże wyjeżdża na mecz do beniapan naJlepsza okazała się Kata- minka Fabloku Chrzanów.
rzyna Pliszka. B d.1:ic też w StaW nabliiszy weekend rusza też Il li9 . .
. .
ga. U mężczyzn Polonia E lbląg gra u
rogardz1e bieg mtodz1ezowy.
siebie 7 bm. o godz. 18.15 z Nielbą Wą- Takie akcje jak ta w hali GKS Wybrzeże Gdańsk, będ;:iemy q sto oglądali

Szpital w AZS A F

Dyrektorskie przeprosiny

po „wpadce'' w Pabianicach i
slabym meczu pucharowym z
F~fazor w Gdyni wróciła
ju:i do równowagi. Podobnie
poznańskie akademiczki, po
dwóch porażkach na początku
rozgrywek ligowych, przed tygodniem odniosły wreszcie

Reprezentacia polskich piłkarzy rozpoczęła jui pnygoto·
wania do eliminacyjnego meczu mistrzostw Europy ze Sio·
wacją. Zespoły ekstraklasy maią więc przerwę, a na boi·
skach pojawią się druiyfty li ligi i niis.zych klas. W Trójmie·
ście futbolowych emocji nie powinno ubraknąi.

Totek „DB"

Koszykówka: Warta • AIS Poznań

W Gdyni powinniśmy zobaczyć interesujący mecz. Warta

noina: Bałtyk • Górnik • Pomezania • Jagiellonia • Arka • Lechia

Nie dojdzie do zaplanowaneod dyrektor~ gdańsk\ego. klu- go na sobotę meczu ekstraklasy
bu, A~drzeJa Hryn1e~1cza, tenisa stołowego mężczyzn pomiędzy ~ AWF Gdańsk a Lud~a pisma _z przeprosmam1.
Pi~rws_ze kiero'"".'ane Je_s t do metem Nordis Zielona Góra.
Z powodu choroby niezdoldziennikarzy, ktorym me zapewniono właściwych warun- nych do gry jest trzech zawodników pracy podczas ostatniego ków AZS. Leszek Kucharski,
meczu koszykarek, a drugie do Dariusz Kich i Witold SkubiWarty (została urażona nietak- szewski. Pierwszy z nich ma narownie zredagowanym infor- ,I ciągniętą pachwinc;. urngi cierpi
maiorem). Wobec winnyeoh"za" istniałej sytuacji zostaną wyciągnięte konsekwencje - zapcwnia dyrektor.
\
IV Bieg Kociewski. jaki 7
Przenieśmy się teraz na męskie parkiety. Il-ligowi koszy- bm. odbędzie ,ię w Starogardzie
karze Wybrzeża udają się do Gdańskim, dość szczegółowo
Szczecina na mecz z tamtej- już -~a naszych lamach zapowi~szym PPK. W niedzielę o dal_1smy. P.rzypornn1Jmy mo~e
godz. 18 w hali A WF meczem dm tylko. ze :1roczystc otwar~~e
z SKS Starogard w Ul lidze imprezy nastąpi Jutro O go „
zadebiutuje STK Trefl Sopot. 10.30. Zwycięzca biegu na dyW obu tych meczach wybrze- stans1e IO km otrzyma w nagrodę 700 zł. drugi na mecie 400 zł,
żowe zespoły są faworytanł\. )
\SUS
trzeci 300 zł itd. Najlepsza w ka-

I

I

Bieg Kociewski

I

·-

tf, ~,

(Paw)

GŁOWNY URZĄD CEŁ, DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNO-INWESTYCYJNY
00-030 WARSZAWA, PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1, TELEFON 27·23·14

OPROGRAMOWANIE
KSIĘGOWOŚĆ

MAGAZYN
FAKTUROWANIE

ogłasza przetarg ograniczony na opomiarowanie węzła cieplnego wraz z układem

Fot. Robert Kwiatek

11a meczach piłki ręcz11ej.

KOSZIDRYS

firmy

-

PLACE
UMOWY-ZLECENIA
SRODKI TRWALE
KALKULACJA CEN

APTEKA
HURT LEKÓW

HURTPAUW

KOMPUiEROWf SPRZ~T
noWJ i ufyNany
Kurno, srrzedaż,

modernizacja

HOTELE. Ż\-V.lEN !E

!lt1lo.rrm~nei ręglJlpcjjJJ.rzx 11/. Oplotki-1._w Gdańskuaa tereoie OC "G~ńs_!tOJ}lc,tl<i"._
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysoko2.000,-.
Wadium należy wpłacić na konto GUC PBK S.A. IX O/W-wa nr 370031-796772-139-32.
Formularz zawi erający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście
w Urzędzie Celnym w Gdańsku, ul. Solec 4, pok. 6 oraz w Głównym Urzędzie Ceł , w Departamencie
Administracyjno- Inwestycyjnym w Warszawie, pl. Powstańców Warszawy 1, pokój 469.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę wstępną należy złożyć w Głównym Urzędzie Cel, Departament Administracyjno-Inwestycyjny w Warszawie, pl. Powstańców Warszawy 1, pok. 422.
Koperta powinna być oznaczona: "Ofet1a wsprawie przetargu ograniczonego w sprawie opomiarowania węzła cieplnego•.
Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami są:
Ewa Grzeszczak w GUC, tel. 27-23-14.
Ireneusz Niedbała w UC Gdańsk, tel. 43-66-46.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Warszawie, pl. Powstańców Warszawy 1,
pok. 435, 17.10.1995, godz. 12.00.
Termin składania ofert upływa 16.10.1995 o godz. 15.00.
1900111M

PENTA Spółka z o.o.
Sopot, ul.Haffaera 71
tel.51-32-91, 92 w.26

ści

-

Zapraszamy

Zarząd

Rolniczej

Spółdzielni

.

Produkcyjnej „AGROTECH"

raab karcher

w Wielgłowach, 83-120 Subkowy

materiały budowlane

OGŁASZA

wydzierżawi

.
dwie zabytkowe kamienice
w centrum Gdańska
przy ul.

Długi

Gdańsk - łódź. Do miejscowości i oferowanej nieruchomości prowadzi droga asfaltowa. Istnieje możliwość podziału

Targ 31132

- powierzchnia biurowa
- powierzchnia komunikacji
- powierzchnia sanitarna
- powierzchnia sklepowa
- powie;zchnia piwnic

Raab Karcher Polska Sp. z o.o.

- tel. 31-18-68, 39-11-51. 992
- tel. 52-14-62
- tel. 82-36-75
- tel. 35-22-12
- tel. 31-07-89
- tel. 297-54
- tel. 81-38-98 / w godz. 7.00-20.00/
- tel. 82-74-47 Iw godz. 6.00-22.00/
- tel. 31-18-68 Iw godz. 22.00-6.00/
- tel. 81 -72-92 Iw g()dz. 6.fJ0-22.00/
- tel. 31-18-68 / w godz. 22.00-6.00/

ww.

al oferty należy składać w terminie do dnia Zł października 1995 r. w zamkniętych kopertach wraz z dowodem wpłaty wadium
bi wadium należy wpłacić na konto RSP "Agrotech" w Wie/głowach Nr 919331·718·2511-1 85 Tczew lub gotówką w kasie spółdzielni,
najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert,
cl rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 31.t0.1995 r.
dl oferentom, którzy nie wylicytowali przedmiotu sprzedaży wpłacone wadium zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty
przetargowej,
el przedmiot przetargu zostame wydany nabywcy we władanie po zapłaceniu ceny nabycia i po podpisaniu umowy notarialnej.
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca,
fi zastrzega się pr.wo unieważnienia przetargu w ca/ości bez podania przyczyny oraz prawa swobodnego wyboru oferty,
gł zastrzega się prawo przyjęcia wadium wybranego oferenta jako pierwszą wpłatę za wyl,cytowaną nieruchomość,
hl zastrzega się utratę wadium na rzecz sprzedawcy w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy notarialnej.

Informacje telefoniane można uzyskać pod nr. teł. /0-69/ 368-567 lub 368·568 lub osobiście w biurze spółdzielni w godz. 7.00-12.00. ,.
19214,11J,ł)

Gdynia, te l.218021 w.256

Pomorski Okręgowy Zakład Gazownictwa w Gdańsku zawiadamia, że w dniach
od 9 do 11 października 1995 r. zostanie zwiększona dawka środka nawaniającego
gaz ziemny w sieci gazowej następujących miast: Gdańsk, Sopot, Gdynia, Wejherowo, Reda, Rumia, Pruszcz Gdański, Tczew, Gniew, Starogard Gdański, Kartuzy, Zukowo, Kolbudy i Lubiewo.
Przedawkowanie ma na celu sprawdzenie szczelności sieci gazowej.
O wszystkich nieszczelnościach w sieci gazowej ulicznej oraz na kurkach głów
nych przyłączy gazowych i przy gazomierzach - prosimy powiadomić POZG - telefony czynne całą dobę:

-Żllk()WO

warunki prze!filg!f

Oczekujemy poważnych ofert
pod nr. telefonu 0-58/31 25 52 w godzinach 8.00-16.00.

COMPUTER PLUS
ul. Zygmunta Augusta 3-7

KOMUNIKAT SPECJALNY

- Kartuzy
- Kolbudy-Lubiewo

nieruchomości.

- 542, 1 m'
- 170, 1 m'
- 57,2 m'
- 190,0 rri
- 227,6 rri

ul Długi Targ 31/32
80-958 Gdańsk

1. Mieszalnia pasz z urządzeniami, silosy zbożowe 660 ton z osprzętem i wiaty towarzr;zące, magazyn, suszarnia.
2. Zes~ół chlewni - 4 budynki z urządzeniami.
3. Portiernia z wagą wozową, rtacja paliw z urządzeniami.
4. Budowle: place utwardzone, drogi, ogrodzenie, oświetlenie, sieć wodnokanalizacyjna.
Ww. obiekty położne są na działce 8911 o pow. lok. 2,90 hal · obmr do uzgodnienia, KW 13950.
Cena nieruchomości: 630.000,- zł
Wysokość wadium:
65.000,- zł
Opis nieruchomości: miejscowość Wie/głowy leży na terenie gminy Subkowy w odleglosci Z km od glownej trasy komunikacyjnej

D

UWAGA ODBIORCY GAZU!!

W Rejonie Gazowniczym "Gdań:,k";
- Gdańsk
- Gdańsk - Oliwa
- Pruszcz Gdański
- Gniew
-Tczew
- Starogard Gdański

przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż części obiektów produkcyjnych spó(dzielni.
Sprzedażą objęte jest prawo własności zorganizowanej części mienia, w skład której wchodzą:

iPOMOC POCZĄTKUJĄCYM

511'95

W Rejonie Gazowniczym..'.'..Rumia":
-Rumia
- Wejherowo i Reda
- Gdynia
- Sopot

- tel. 71-18-82, 71-3/-86
- tel. 72-16-47
- te/. 20-44-73, 20-44-79. 992
- tel. 51-10-68, 51-20-95

Natomiast ujawnione nieszczelności na instalacj i gazowej wewnętrznej i przyborach gazowych należy niezwłocznie zgłaszać właśc i cielom budynków /PGM -ROM/ lub Administracj i
Spółdzielni Mieszkaniowych do obowiązku których należy ich usunięcie.
Właściciele prywatnych budynków w przypadku stwierdzenia n ieszczelności instalacj i lub
przyborów gazowych powinni wyłączyć dopływ gazu /przed przyborem lub na kurku główn ym/.
Usun ii;cie nieszczelności należy zlecić specjalistycznym zakładom posiadającym uprawnienia
do wykonywania prac gazowych.
1879Jio 11;

•
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o raz

i ty
Już

po raz piąty w gdańskim
Centrum Targowym przy ul. Beniowskiego odbędą się Mlędzy
narodowe Targi Sportu, Rekreacji, Czasu Wolnego Activity '95.
Ta impreza jest coraz bardziej
popularna, odwiedza ją mnóstwo
zwiedzających a wystawcy zawierają coraz więcej kontraktów.
Tym razem swój udział w targach zapowiedziało ponad 50
wystawców, głównie z Polski,
ale także z USA, Węgier, Austrii
i Szwecji. Będzie co oglądać, a
także będzie można dokonać nie
tylko hurtowych, ale i indywidualnych zakupów. W ofercie wystawienniczej m.in. odzież i obuwie sportowe, sprzęt i stroje pły
wackie, wyposażenie siłowni i
sal bilardowych.
- Goście - powiedział nam komisarz targów, Mirosław Wolak
- odwiedzający naszą imprezę
będą mogli zagrać w bilarda, tenisa stołowego na stolach przystosowanych do gry na wolnym
powietrzu, a także sprawdzić się
na profesjonalnych ergonometrze wioślarskim. Będzie też
można pojeździć na koniach.
Nam wypada więc tylko poinformować jeszcze, iż targi trwać
będą od 12 do 15 października, a
publiczność będzie je mogla
odwiedzać od godz. IO do 18.

Qaw)

.Za karę •••

do Atlanty
Stanisław Kuczyński z Victorii Sztum ma szanse reprezentować Polskę na przyszłorocznej
olimpiadzie w Atlancie. W arkana kajaków wprowadza! mnie
nieżyjący już trener Jan Raabe.
To dzięki niemu stałem się kanadyjkarzem. Trener podkreśla!, że
przy pracy z wiosłem na kajaku
muszę mieć wyprostowane ręce.
Jakoś mi to nie wychodziło. Trener za karę wsadził nmie do kanadyjki , gdzie pracując wiosłem ... trzeba zginać ręce w łok
ciach. Szkoleniowiec obserwował moje poczynania na wodzie
i tak zostałem „skazany" na ka-

nadyjkę.

Teraz codziennie już o 6.00
spuszczam łódź na wodę. Po
dwóch godzinach pływania przerzucam 30 ton „złomu" w siłow
ni. Po południu kolejna, dwugodzinna dawka treningu na wodzie. Łącznie w ciągu dnia przepływam na łódce 25 km.
Jestem absolwentem sztumskiego „ogólniaka", mam w sportowym dorobku I 5 medali z mistrzostw kraju i startów zagranicznych. Zdobyłem m.in. mistrzostwo Austrii w C-1 na IOOO
m. W tym roku ma MŚ w Kopenhadze zająłem VI lokatę na moim koronnym dystansie 1000 m.
Jstem członkiem kadry olimpijskiej. Mam stypendium z klubu,
wspiera mnie indywidualnie
sztumski „Pomet" i Urząd Miasta i Gminy. Pomimo tej pomocy
nie zawsze starcza środków na
odżywki, niezbędne przy tak dużym wysiłku. Marzy mi się nowy sprzęt - łódź i wiosło, ale
klubu nie stać na wydatek ok. 5
tys. dolarów USA.
O tym czy pojadę do Atlanty,
zadecydują eliminacje przedolimpijskie w przyszłym roku w
Sewilii.

Andrzej Minkiewicz
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Środowa poraika Lechii/Olimpii w Lubinie 0:3 wzbudziła

spore zaniepokolenle wśród gdańskich kibiców. Oczywiście
przegrać w lidze zawsze moina, ale do tego z meczu nade·
szły wieści o wyiątkowo słabei postawie naszych piłkarzy.
Na te i inne tematy postanowiliśmy porozmawiać z trenerem
Huberłem Kostką.

Porażka z Zagłębiem, a
właściwie jej rozmiary, zaskoczyły gdańskich sympatyków
drużyny. Czy pana także?

-

- Nie da się ukryć, że był to
nasz najsłabszy mecz w tym
sezonie. Powodów było kilka.
Nie raz narzekałem już na sła
bą grę defensywy. Kiedy wyda w al o się, że znaleźliśmy
optymalne rozwiązanie w jej
ustawieniu, to „wykartkowani"
zostali Mariusz Pawlak i Igor
Kozioł. Szczególnie tego
pierwszego było nam w meczu
przeciwko Zagłębiu brak. Także nasz bramkarz Piotr Wojdyga występu w Lubinie do udanych nie zaliczy. Zresztą, zgodnie z prawdą to praktycznie
wszyscy moi piłkarze zagrali
poniżej swoich możliwości i na
pewno poniżej poziomu, który
pamii;ta z wyst9pów przy ul.
Traugutta gdańska publiczność.
- Obniżka formy zwykle ma
jakieś przyczyny.
- Obserwuję w zespole coś,
co nazwałbym dołkiem fizycz-

nym i psychologicznym. Bardziej jednak psychologicznym.
A dlaczego? Każdy, kto orientuje się w naszych perypetiach,
zna powody naszych frustracji.
Kiedy nie tak znowu dawno
wygraliśmy ze Stomilem 2:0
nastrój był taki, że w polskiej
lidze gotowi byliśmy grać i
wygrać z każdym. Tymczasem
po przyjeździe do Gdańska ten
bojowy nastrój prysł jak bańka
mydlana, bo okazało się, że
meczu z Lechem Poznań nie
bydzie, czyli czeka nas kolejny
walkower. A piłkarze to nie są
przecież roboty, które można
zaprogramować i o określonej
godzinie nakazać im grać na
pełnych obrotach. Ta huśtawka
nastrojów, niepewności, zresztą nie tylko związanych z
meczem z Lechem, ale i najbliższą przyszłością - ciągle
straszy się nas trzecim walkowerem i wycofaniem z ligi - fatalnie odbija się na drużynie.
Przyznam się szczerze. że nawet się temu stanowi nie dziwię, chociaż sam piłkarzy mo-

bilizuję

i

zachęcam

do boisko-

wego wysiłku.
- No właśnie - wspomniał
pan o przyszłości. Jak będzie
przed pańską drużyną?
- Nie wiem i to jest właśnie
najbardziej denerwujące. Chcę
i wierzę, że pan Bolesta w
Krzyżostaniak wie co robi kiedy mówi, że nasze kłopoty
wkrótce się skończą i nasi rywale bez problemu będą przyjeżdżać do Gdańska, a oficjalne połączenie Lechii/Olimpii
stanic się faktem. Tymczasem
z drugiej strony płyną informacje, że zaplanowane na 16 paź
dziernika posiedzenie Ligi Polskiej, gdzie. niby miano rozstrzygać kwestie związane z
meczami w Gdańsku zostało
przełożone na bliżej nieznany
termin. Znowu więc mamy do
czynienia z grą faul, na czas ze
strony futbolowej centrali.
- A tymczasem zespół Lechii/Olimpii po początkowych
sukcesach i miejscu w czołów
ce tabeli znalazł się niebezpiecznie blisko strefy zagrożo
nej degradają.
- Rozegraliśmy dwa spotkania mniej niż pozostałe druży
ny. W jednym przypadku rywale już dostali punkty za darmo, w drugim pewnie dostaną.
Tymczasem gdybyśmy z GKS

•

o

- Trudno mi się przestawić mówi Kaleta - na nasz czas.
Ziewam, chce mi się spać, bo
różnica czasu między Warszawą a Atlantą wynosi 6 godzin.
Atlanta wita przybyszów pomysłowymi reklamami, a z ich
treści wynika, że zbliża się godzi11a zero. Specjalny świetlny
kalendarz, usytuowany przy
autostradach wjazdowych do

miasta odmierza dni jakie pozostały do zapalenia zn icza
olimpijskiego. Wioska olimpijska to olbrzymi plac budowy.
Czynne są już pierwsze obiekty mieszkalne, ale trwa wznoszenie centrum handlowego,
sieci barów i stołówek dla zawodników. Amerykanie twierdzą, że będzie to pierwsza
olimpiada, do organizacji której państwo nie dołoży dolara.
Chyba tak bydzie, bo ambicją
businnesu w tym kraju jest wykorzystanie igrzysk dla celów
promocji ameryka1\skich firm
w świecie.
Sportowe walory naszego
rekonesansu, to przede wszyst-

idea tworzenia miejsc sławy
wybitnych sportowców. Mimo
to w ankiecie na sportowców
stulecia Niemiec Max Schmeling , aczkolwiek na ringu nie
występuje od 47 lat, został
sklasyfikowany na wysokim 4.
miejscu za doskonale znanymi
wszystkim: Steffi Graf. Franzem Beckenbauerem i Borisem
Beckerem, a przed Uwe Seelerem i Michaelem Schumacherem. Znamienne, że aż 94 procent ankietowanych kobiet
wiedziało o kogo chodzi, z kim
i czym kojarzy się Max.
Pora, by w kilku zdaniach
przedstawić Schmelinga. Ten
niemiecki idol wsławił się w
latach trzydziestych zdobyciem
tytułu mistrza świata wszechwag w boksie zawodowym i
pokonaniem w 1936 r. w 12.
rundzie przez nokaut określa
nego do owego czasu jako niezwyciężonego championa, Joe
Louisa. ,,New York World'' napisał po tej sensacji: ,,Pewnego
dnia przemówi sfinks. runą piramidy, staną wody oceanów i
być może naukowcy będą ·w
stanic wytłumaczyć te fenomeny. Udało się to Schmelingowi.
on spełnił niemożliwe do speł
nienia - skazany powalił swojego kata."

odczuwałem dużą wilgotność

powietrza. W regatach startowała cala św iatowa czołówka.
W naszej konkurencji odbyły
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zą prawdopodobieństwa można
przypuszczać, że mielibyśmy

kilka punktów więcej.
ja nigdy nie twierdziłem, że
mamy drużynę na mistrza, bo ···
jest to zespól w budowie. W
polskiej lidze Legia i Widzew
jest poza zasięgiem. W rywalizacji pozostałych druźyn wszystko może się LC!arzyć i my się ;;w tym „wszystko" właśnie
mieścimy .
'.;;
- Teraz przed pańską droży- f'
ną kilka dni przerwy i mecz, i;~
który w Gdańsku na pewno się
odbędzie, czyli z Sokołem
Pniewy.
- Na szczęście mamy więc
kilkanaście dni spokoju. Wy- ~
korzystamy ten czas, aby w!a- 1.
ściwie przygotować się do fil
wspomnianego już meczu z f;
Sokołem. Mamy w planie dwie t'
gry towarzyskie z Unią Wą
brzeźno i Jeziorakiem Ilawa.
Mam też nadzieję, że odbudujemy się psychicznie po poraż
ce w Lubinie i pr, ., gorącym
jak zwykle dopingu gdańskiej
publiczności zdobędziemy tak
potrzetinę nam punkty.
- Dziękuję za rozmowę.
Janusz Woźniak
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się aż trzy przedbiegi z których _)wyłoniono

finalistów. Starto-
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BARAN: Lubisz żyć szybko i intensywnie, ale tempo
dni nawet Tobie wyda się nie do wytrzymania. Zwolnij nieco - wtedy będziesz miał(a) więcej cza,u
nacieszyć się życiem i wspólnymi chwilami z milą sercu
osobą. No, ale jeśli ambicja Ci nie pozwala ... to pomęcz
się. Miły dzień - czwartek.
najbliższych

WAGA
231X723X

WAGA: Nie tak nerwowo! Nerwowe reakcje nie dadzą nic dobrego, v.Tęcz przeciwnie - pogorszysz jeszcze
sprawę. Nie wysłuchuj głupich plotek na swój temat. Je-

szcze uwierzysz, że jesteś do niczego. Cala nadzieja w
tym, że prawda zawsze wypłynie na wierzch. Zdrowie i
finanse w normie, a miły dzień - piątek.

~

waliśmy z marszu i w K-4 na ~

1000 m zajęliśmy szóstą loka- , ,
O prymat walczyły osady, ,
które pokonali:\my na M.Ś. w tVi
Duisburgu. Wizyta na arenach
olimpijskich wyzwoliła we fu
mnie i kolegach dodatkowe F
motywacje. Teraz czekamy na
sprzęt, który doleci z USA. W
październiku kadra przejdzie
trzytygodniowe zgrupowanie
lecznicze i odnowę biologiczną
w Kołobrzegu, a potem po
krótkiej przerwie nastąpi ostatnia faza przygotowań do olimpijskiego startu.
- Notował: (am)
tę.

i

BYK: Aż nie chce się wierzyć, ale i Ty Byku bę
dziesz miał rozterki - czy więcej czasu poświęcić na obowiązki, czy też na przyjemności. Zwłaszcza, że czeka
Cię wiele pokus, a ktoś nie tak dawno poznany będzie
mial(a) ochotę spędzić z Tobą bardzo dużo czasu. Korzystnie ułożą się sprawy finansowe, a miły dzień to
wtorek.

SKORPION: Towarzyski tydzień. a wi1rc i okazja do
pewnej niezręczności towarzyskiej. Chyba nie unikniesz
np. przekręcenia nazwiska. Choć to błahostka, to jeśli
będzie to osoba bez poczucia humoru i mająca wysokie
mniemanie o sobie, to dość długo ta sprawa ,,nie pójdzie
w zapomnienie". W sprawach osobistych idyllicznie, a i
portfel nie będzie świeci! pustką. Dzień miły - poniedziałek.

~

v·· ."

STRZELEC
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1V11e1sca sławy słynnych sportowców
SlalJ IJeclaoooae Amer,kl 11al, r.latywale nleclłu9' hl·
stori,, ucąc, ,1, leclaak wieloma wlelk:1111 lucliml w r6i·
1ycll ulecl&laach, ld61'1J wnle611 duły wkład w rozw61 cyw1.
llmCJlny kralu I łwlata. WybltH oaobllło6cl cle1st1 ,1, w
USA aaleDJIII 111 uacunkle11, C.lebrvle a1, Ich I .kouer•
wule• Ich 01l'91l"la I zasługi ai w 3000 r6i1ych miel·
Kach Iławy I pa11l"I, Od Newogo Jol'ku po Lot Angeles.

kim zapoznanie się z warunkami jakie panują na torze regatowym, a także uczestnictwo w
regatach przedolimpijskich na
kajakach jakie polskie władze
sportowe zamówiły dla nas w
specjalizującej się w tej produkcji amerykańskiej firmie.
Tor na którym będą rozgrywane regaty olimpijskie poło
żony jest na sztucznym zbiornik u wodnym, 50 mil od
Atlanty w mieście Gainesville
w stanie Georgia, a osłaniają
go drzewa. W czasie zawodów

•
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Katowice i Lechem Poznań zagrali w Gdańsku, to z dużą do-

Wrażenia zaspaneg o Kalety
W polskiej ekipie kalaka·
rzy, która przez dwa tyg.,.
dnie przebywała na olimpii·
sklm rekonesansie w Allan·
cie, był elbląianin Gn:egorz
Kaleta, zawodnik Energety·
kd Polonii.
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Gdyby Max Schmeling iyl w Ameryce...

Owe miejsca zwane „Halls
of Farne", z sylwetkami lub
popiersiami ludzi sukcesu, gromadzą w sumie więcej zwiedzających, niż muzea. Np.
dziennie około 5000 pielgrzymów przybywa do Graceland,
byłego miejsca zamieszkania
Elvisa Presleya. Więcej zwiedzających notuje tyłki Biały
Dom.
Należyta cześć oddana zostaje gwiazdom sportu. Galeria
sławy w Cantonie skupia popiersia 168 wybitnych graczy
amerykańskiego footballu.
Podobne miejsce chwały koszykarzy w Cooperstown
odwiedza rocznie pól miliona
ludzi.
Niedawno, 28 września niecodzienne wydarzenie miało
miejsce w Niemczech. Sędzi
wy Max Schmeling obchodzi!
w dobrej kondycji swoje 90.
urodziny. Starszemu pokoleniu
kibiców nie trzeba przypomi nać, kim był Scheling. Średnie
mu i młodszemu trzeba. Nawiasem mówiąc ,.Die Welt"
zauważa, że gdyby Max urodzi! się i żył w Ameryce, miał 
by niechybnie poczesne miej sce w galerii sławy . Niestety,
ubolewa gazeta, w kraju nad
Renem i Odrą nie zakiełkowała

• •

Jako jedyny do tej pory niemiecki mistrz świata wagi
ciężkiej w profesjonalnym boksie jest Schmeling bardzo poważany. Ale nie tylko za to. Jego pozytywny obraz, obok sport0wego sukcesu, tworzy osobowość tego byłego championa. Nie jest wyniosły, ani pyszałkowaty, pomaga jak może
innym. ,,Dla mnie religią jest
dawanie, czynienie czegoś dobrego. Trzeba tak żyć, jakby
rzeczywiście Bóg istniał" zwierzy! się w I 993 r. w jednym ze swoich ostatnich wywiadów. do których dziś nie
jest ab sol utnie skory. Prowadząc właściwy tryb życia, mi mo swoich 90. lat trzyma się
nadzwyczaj dobrze. Prawie nie
ma zmarszczek na twarzy. Codziennie od godziny w pól do
dziesiątej do trzeciej po połu 
dniu urzęduje w swoim biurze
Uest szanowanym człowiekiem
interesu z wiązanym z Coca
Colą) w Hamburgu. Nie lubi
specjalnego zgiełku wokół
swojej osoby, woli obcować z
przyrodą. Mieszkając w malej,
trochę „dzikiej" krajobrazowo
miejscowości (40 km drogi samochodem do Hamburga) poluje od czasu do czasu. Zapl'anowal wyjazd na przyszłorocz
ne igrzyska olimpijksie w
Atlancie, będącej stolicą Coca
Coli. Od 1987 r.. kiedy zmarła
jego żona. czeska aktorka Anny Ondra.jest wdowcem.

(Paw)

R

zadka oglądam telewizję. Wkurza mnie, że jest tam tak mało
mojego ukochanego sportu. Kaczarek, który ciągle leży przed
telewizorem - zatelefonował: Z.Obacz, są twoje koteczki od babskiej koszykówki. Pstryk. Wlączyfem. Patrzę, a tu w studio z dwoma
przystojniaczkami sied::.i mój ulubiony Hucior. Oni jak oni, ale on ...
Panie Tadeuszu, gdybym by/ kobietą - jeździłbym za Panem na wszystkie mecze. Nawet (a może tym bardziej) do Białegostoku i Rzeszowa ...
Ale dość o uczuciach. Słucham i coraz bardziej trafia mi do przekonania to, co mówi trener. Uvnyslowifem sobie - autentycmie - że
jest facetem, który biegnie za roTWojem wydarzeń. Ponieważ przywaliłem tu ~e dwa razy trenerowi - biję się w piersi! Po prostu lubię.jak
, ktoś ma charakter i wie, w co i o co gra. I Hucior, pardon - dr Tade·1·' usz Huci1iski wie!
Mia/ środki, mądrych prawników i wziął to, co chciał. A co mia!
·. do ko,ica życia bawić się w przeciętność. Czy rozkładać ręce - jak

Czarno na

I.

białym

c e cie się od T. •
wystartowała

Herkt, kiedy Olimpia 11ie
w pucharach i /~raz musi bulić kary.
To święte larum pod11oszone przez kilku trenerów koszykówki, to
placzfacetów, którzy nie mogli... Chcieliby, ale nie mogą. - Panowie,
skąd wy to ::.nacie?
Największą armatę wytoczy! dyrektor, redaktor, wice-Dziurowicz Niemiec. Jak slys::.ę pouczanki o moralności, uczciwości, etyce - to od
ra::.u robię się podejrzliwy. Bo, albo ktoś jest naiwny, albo takiego
li; udaje. Czy naprawdę redaktor, Niemiec nigdy nie sfysza/, co mówią w
Rzes,owie i Przemyślu na temat budowania przed laty koszykówki w
Il krakowskiej Wiśle?
Ale dajmy sobie spokój z tymi jękami. Albo będą europejskie pu~ chary w Trójmieś.ci~ i W)}j~~ie, że rację miał pan Tadeusz, albo nie i
wtedy ... No, lepteJ me mowie.
Trzeba jednak iść z postępem, za duchem czasu. I dlatego odszczekuję pod stafem to, co pisałem o Warcie. Tylko o jednym radzę pamiętać. Jeśli za rok czy pól - kto'/.;olwiek budując np. silną drużynę żido
' wą - wykupi Olsr.aka, Stenkę i Sawinę z wiceprezydentem klubu, a
tzw. opinia publiczna podniesie krzyk - to krzykac::.e będą mieli do
czynienia ze mną!
A ja po tylu latach treningu bokserskiego i rugby - tak potrafię na/ożyć, że odechciewa się grać nawet w kręgle.
Pressing
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BLlŻNIĘTA: Czeka Cię dość uciążliwe spotkanie rodzinne, ale nie rób z siebie męczennika' Przekonasz się
też, że nie jesteś normalny(a) - rozwieje to Twoje mniemanie, że masz receptę na wszystko. Cudownie wprost
spędzisz wolne od pracy dni - postaraj się zachowywać
to „ciepełko" na dalsze, jesienne dni. Miły dzień - sobota.

STRZELEC: Dobrze. Nowy impuls podziała już na
tygodnia. Awans lub nowe zadanie wydają się
idealnie dla Ciebie stworzone. Coś trudnego i odpowiedzialnego, a Twoje aktywne podejście to w zasadzie polowa sukcesu. Nadmiar energii prawdopodobnie rozła
dujesz w miłości. I tak trzymać, Strzelcze! Miły dzień czwartek.
początku

RAK
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RAK: Wszystko będzie się układało doskonale. W
sprawach zawodowych nareszcie pełna jasność.a niepokojące problemy rodzinne - zażegnane. Słowem, otoczą
Cię miłość i radość - tylko to malutkie poczucie winy,
które Cię gnębi. Można je naprawić, wystarczy chwila
zastanowienia. Dzień dobry - niedziela .

KOZIOROżEC: Zanosi się na intensywny i pracowitydzień. Będzie też sporo tzw. imprez towarzyskich.
Jeśli nie będziesz mial(a) ochoty we wszystkich uczest-

ty

niczyć

(a chyba tak będzie) - nie rób tego. Pamiętaj - nic

silę! Ale przyda się też trochę dyplomacji, aby nie
uazić osób, na których Ci zależy. Miły dzień - niedziela.

na

LEW

- 23Vil • 22YIII

LEW: Trochę za bardzo się miotasz - to wynik tego,
za dużo obowiązków bierzesz na siebie. Zaczniesz
tracić koncentrację - uważaj, bo możesz przegapić coś
ważnego. Na szczęście znajdziesi ukojenie w ramionach
ukochanej osoby, a jeśli jesteś wolnym Lwem - to dobrą
lokatą uczuć byłby Baran. Tylko zrób pierwszy krok!
Miły dzień - czwartek.
że

~

V

PANNA
23Vlil ·221X

PANNA: Spokojny tydzień, a to dzięki Twej niebyprzystosowywania się do nowego środo
wiska i do nowych sytuacji. Nawet tych niewygodnych,
choć Twoja natura dąży do osiągnięcia całkowitego luksusu. Upór, z jakim dążysz do osiągnięcia celu, wzbudzi podziw otoczenia, ale znajdzie się też zazdrośnik nieudacznik. Miły dzień - środa.
wałej zdolności

WODNIK: Romansowo . Wszystko jest na dohrej
drodze. Dotyczy to zarówno nowych, jak i starych ukła
dów miłosnych, a w mniejszym stopniu związków raczkujących. Silne napięcie emocjonalne może się odbić na
jakości wykonywanych obowiązków zawodowych .
Znajdź więc zloty środek, aby i Twe miłosne uniesienia
były zaspokojone i szef nie mia! powodu do nagany. Miły dzień - wtorek.

~O{} ~~:.v-_

2= 0 =
111

RYBY: Tydzień bez większych emocji. Brak nowych
impulsów, lekkie zmęczenie i przytłoczenie sprawami
zawodowymi. Aby nie wpaść w marazm - nie odmawiaj
zaproszenia przyjaciół na wspólnie spędzony weekend.
Będzie wesoło i serdecznie - odzyskasz optymizm i wiarę w siebie. Warto jednak zadbać o zdrowie! Miły dzień
- sobota.
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Zwykle czołówki; naszego „Auto Salonu" poświęcamy
najnowszym modelom samochodów pochodzących z różnych
wytwórni. Staramy się je prezentować równorzędnie, ale
nie stosujemy przy tym żadnych reguł. Po prostu na szczegółowe opisy techniczne nowych modeli aut nie możemy sobie pozwolić z braku miejsca. Te zresztą można znależć w
fachowych periodykach poświęconych motoryzacji . Nam
chodzi szczególnie o wyeksponow anie tych rzeczywistych
nowości, które wkrótce opanują poszczególn e dziedziny
techniki motoryzacy jnej. Tak czynimy również dzisiaj poświęcając nieco więcej miejsca carinie E w wersji kombi
(station wagon). Takie właśnie odmiany samochodów są
ostatnio bardzo popularne w Europie.
Koncern Toyoty nie ukrywa zresztą, że idzie w ślad za tym
właśnie zainteresow aniem rynku. Z tej racji do produkowanych już wersji cariny E (sedan i liftback) teraz dołącza carina E wagon. W takim aucie kombi dużą rolę odgrywa przestrzeń bagażowa. Carina E wagon dysponuje 485 litrami
takiej przestrzeni, a po złożeniu siedzeń zwiększa się ona do
860 !. Inną cechą charakterystyczną tego pojazdu jest stosunkowo mały współczynnik oporu powietrza (0.35). W Europie ta odmiana cariny będzie oferowana z silnikiem benzynowym o pojemności 1,61 lub 21 w układzie 16-zaworowym,
bądź z silnikiem wysokoprężnym o pojemności 21. Cańna ma
przednie tarcze hamulcowe wentylowan e. Z tylu zastoso-

wano hamulce bębnowe. Możliwe jest wyposażenie auta w
układ ABS. Układ kierowniczy może być wykonywan y w
dwóch wersjach: ze wspomaganiem lub bez niego.
W opisie tego auta warto wyeksponować jego zabezpieczenie prted korozją. Prawie 90 proc. (wagowo) blach nadwozia jest pokrytych warstwą galwaniczną chroniącą przed korozją. Są to przede wszystkim błotniki, elementy przedziału
silnikowego.drzwi, podłoga, słupki.płaty tylne, ramy pomocnicze i wnęki kół tylnych. Zniwelowano wszelkie ostre krawędzie blach i uszczelniono je specjalnym tworzywem. Kierując się potrzebą zmniejszeni a ciężaru pojazdu do jego
konstrukcji, wprowadzono stal o podwyższonej wytrzymałości (40 proc. wagowo). Wykonano z niej wiele elementów
nadwozia i podwozia. Zastosowano przy tym sporo rozmaitych wzmocnień usztywniających konstrukcję.
Uwzględniając różnorakie wykorzystywanie eksploatacyjne tego auta, wprowadzono bardzo wydajne przewietrzanie
wnętrza pojazdu (przy 100 km/h wynosi ono 200 m sześc.
na godz). Wydajność ogrzewania sięga 3800 kcal/h. Zastosowano również specjalne wykładziny tłumiące hałasy. Wozy te mogą być wyposażane w rę:cznie sterowane (5-bieg.)
skrzynie przekładniowe lub automatyczne w układzie 4-ble- •
go wym. Zawieszenie auta jak przystało na odmianę kombi,
dobierano ze szczególną uwagą. Z przodu zastosowano kolumny Mac Phersona ze sprężynami teleskopowymi i prze-

suniętymi sprężynami
śrubowymi. Bardzo szerokie ramiona dolnego
wahacza dobrze utrzymują kolo w zakłada
nym położeniu, a sydrążków
stem
stabilizacyjnych zapobiega kołysaniom
nadwozia. Tylne zawieszenie to
również układ Mac Phersona z podwójnym systemem drążków wahaczy.
Z innych ciekawostek technicznych warto wymienić bezfreonowe tworzywa tapicerskie i piankowe. Okładziny hamulcowe nic zawierają azbestu. Całość wyposażenia wnę
trza pojazdu może być, po wycofaniu auta z eksploatacji,
ponownie użyta jako surowce wtórne. Ten samochód o dłu
gości całkowitej 4545 mm. szerokości 1695 mm i wysokości 1425 mm - zdaniem producenta - jest bardzo pojemny,
a jego wnętrze ukształtowano zdecydowanie korzystniej niż
w poprzednim modelu. Jak przystało na Toyotę, auta te mają bardzo bogate wyposażenie, przy czym niektóre jego elementy są dostarczane za dodatkową opłatą .

S opn'owe
I li IS--one1ó
. .· ··. .· · proclu cii pol
tysięcy
sięcy

Okazuje się. że nie każdy wydumany przez
nas schowek może dobrze nam służyć. Przekonał się o tym jeden z niemieckich właści
cieli aut. Udając się w podróż po Polsce,
schował zapasowe kluczyki swojego auta do
samochodo wej ... popielniczk i. Prawdopodobnie ułatwił w ten sposób zadanie złodzie
jom, którzy skradli jego samochód z nie strzeż onego parkingu . Kierując się takim
rozumowan iem firma ubezpieczen iowa
odmówiła mu wypłaty odszkodowa nia za
skradziony pojazd. Również sąd krajowy w
Norymberdz e uznał jako słuszną argumenta-

NaIpewn'hIedIsze
SO mOC O

ukrycia rozmaitych przedmiotów w naszym
aucie. Niedawno jeden z naszych znajomych
był ogromnie zdziwiony,j akim cudem po
włamaniu do jego auta złodzieje, odkryli
schowany tam pod przednim fotelem ...
odbiornik radiowy. Taka rozbrajająca naiwność niestety zwykle drogo kosztuje. Skąd
inąd przecież wiadomo, że złodzieje po wła
maniu do samochodu, nie tylko tam rutynowo
rozmaitych cenniejszyc h
poszukują
przedmiotów.

(SzK)

Na giełdzi e

Trzeba przy·echać siedem razy?
giełdowy przyniósł

nieznaczną podwyżkę cen zachodnich , używa
nych samochodów sięgającą kilku procent.
Maluchy i polonezy potaniały w podobnym
stopniu . Na giełdzie samochodow ej w Pruszczu Gdańskim pojawiło się więcej luksusowych, drogich aut. Przeważały sześciolet
nie mercedesy, ale nie brakowało też nowych
volvo. Co siódmy zagraniczny pojazd został
sprzedany. Wynika z tego, że często trzeba
przyjechać siedem razy, żeby transakcja doszła do skutku . Za pierwszym razem wystawia właściciel horrendalną cenę i nikt nie
zwraca uwagi na jego wspaniale auto . Pote m sumy wypisywan e na kartkach i wetkniętych za s zybę są coraz niższe i w koń 
cu pojazd znajduje amatora z odpowiedni m
zasobem gotówki. Są też właściciele utrzymujący miesiącami wygórowaną cern; i zniżaj ą ją dopiero po kilkunastu niedzielach
spędzonych na okolicznych giełdach. Dlatego też ceny wywoławcze wyższe są od rzeczywistych, a nie możemy zapominać o targowaniu . czyli uzgadnianiu kwoty zakupu._ Są
kierowcy próbujący zepsuć cały interes. Zą
dają mniej niż inni . Pośrednicy kupują takie
tanie auta i od razu sprzedają. ale już po wyższej cenie. Jak tani pojazd nie znajdzie szybko nabywcy, zainteresow ani omijają go jak
zgniłe j ajo obawiając s ię, że coś tam nie jest
w porządku.
Oto nasze notowania. Ceny wywoławcze
w nowych złotych.
Fiat 126p 78r. - l 050, 79 r. - 1250, 80 r.
- 1350, 1450,81 r. - 1600, 1850, 2 160,82 r.
- 2000, 2200, 83 r. - 2100, 2200 , 2350, 84 r.
- 2250 ,2300. 2350,2600, 2650, 85 r. - 2500,
2800, 2850 , 3100 , 3400 , 86r. -2980. 3000,
3250,3 300. 3400, 3500, 87r. - 3500 , 3600,
3700, 88 r. - 4200 , 4 250.4300, 89r. - 4250,
Jesienny szczyt

4500,4800, 5000,5250, 90r. - 5300,5600,
5700,5800, 91 r. - 6000,6250, 6500, 6750,
92r. - 6250,6900, 93r. - 7500,7800, 8400,
94 r. - 8500, 8800, 900Ó, 94 r. - 9600
Fiat 125 p 84 r. - 2900, 85 r.- 2800, 86
r. - 3000
Fiat cinquecento 700 93 r. - 14000,
15500, 94 r. - 13500, 15000, 95 r. - 16500,
900 92 r. - 16000
Polonez 1,5 GLE 90 r. - 8800, 94 r. 15500, 1,5 SLE 89 r. - 7000, 7700, l.6GLE
91 r. - 11900,92r.- 11800, 12100, 12200,93
r . - I 2800, 14400, 15100
Alfa romeo 1,3 90 r. - 15800
Audi 80 1,9 87 r. - 16800 100 2,0 D 87
r. - 13800, 16800, 2,0 91 r. - 33500, 93 r. 45000, 2,5 D 92 r. - 45000
BMW 325i 88 r. - 22000, 524i 89 r. 33000
Chevrolet lumina 3,1 93 r. - 43200
Chrysler vojager 3,0 90 r. - 31000
Dodge carawan 3,3 93 r. - 40000
Fiat croma 2,0 90 r. - 18500, punto 1,3
94 r. - 29500, tipo 1,4 89 r. - 15800, 93 r. 20900, uno 1,0 94 r. - 19400
Ford aerostar3,0 93 r. - 43000,crovn 4,6
92 r. - 38000 escort l,4i 91 r. - 21400, 25500 ,
94 r. - 28500, orion 1,4 92 r. - 21500, 1,8 D
91 r. - 21200, scorpio 2,0i 91 r. - 25500, 94
r. - 40000, sierra 2,0i 88 r. - 13000, 2,3 D 89 r. - 17000, taunus 3,0i 91 r . - 27800
Honda accord 2,0 93 r. - 42000
Łada 2107 89 r. - 9600
Mazda 626 2,0i 90 r. - 23000, 92 r. 35000, 2,0 D 92 r. - 37000
Mercedes 124 200 D 87 r. - 29000, 90
r. - 38000, 250 D 90 r. - 43000, 190 E 89 r.
- 28000
Mitsubishi galant l ,8i 93 r . - 42000

I

I

(SzK)

Niefor unny schowek
cję towarzystwa ubezpieczen iowego. Swoje stanowisko uzasadni! mniej więcej tak:
skoro właściciel auta sam tak bezmyślnie
wybrał schowek, w którym umieści! kluczyki samochodowe, trudno uznać jego roszczenia wobec ubezpieczyciela za zasadne.
Nie wiemy w jaki sposób złodzieje wpadli na pomysł przeszukania popielniczki w
aucie, które dopiero zamierzali ukraść. Nic
wiemy również czy czynią to oni rutynowo,
czy był to raczej zwykły przypadek. Tym
bardziej więc, powinniśmy zachowywać
przezorność w wybieraniu schowków do

I

Nissan micra 1,2 89 r. - 12500, primera
2,0 93 r. - 30500
Oldsmobile ciera cutlass 3 ,3 89 r. - 18000
Opel astra l,6i 94 r. - 27800, corsa 1,2i
91 r. - 15700, l ,4i 93 r. - 21000, kadett 1,3 D
89 - 16000, 1,7 D 90 r. - 17700, omega 2,4
D 91 r. - 24200, vectra l,6i 93 r. - 33000
Peugeot 205 1,1 88 r. - 13400
Pontiac la mansl,6i 92 r. - 20500, sunbird 2,0 90 r. - 18000
Renault 19 1,4 93 r. - 26000, 21 1,7 90
r. - 19800
Saab90002 ,3 91 r. - 39000
Skoda faworit 90 r. - I 1000, 91 r. - I 2400,
92 r. - 13500
Suzuki maruti 800 92 r. - 14900, Swift
1,3 89 r. - 13200
Toyota camry 2,2 91 r. - 38000. corolla
1,3 89 r. - 17800, 2,0 94 r. - 31500
Volkswagen garbus 72 r. - 2950, golf 1,3
90 r. - 17800, 91 r. - 19500, 1,6 89 r. - 17000 ,
91 r. - 2 1500,jetta 1,6 D 91 r. - 23700, passat 1,8 90 r. - 22700 2,0 D 9 I r. - 31800. 2,0
91 r. - 29000, 2,8 92 r. - 38000, polo 1,1 93
r. - 19500, 1,3 92 r. - 20000
Volvo 850 2,5 93 r. - 63000, 94r. - 86000
Wartburg 87 r. - 3350
Samochody ciężarowe
Iveco ciągnik siodłowy 86 r. - 60000
Jelcz 77 r. - 8800 z przyczepą, 84 r. 13000, 87 r. - 25000
Liaz z przyczepą 88 r. - 49000
Mercedes 814 9 I r. - 75000. 914 87 r. 40000
Star 78 r. - 9500, 95 r. - 26000
Autobus jelcz 79 r. - 7700

(war)
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Sądząc z treści prospektów reklamowych
każde nowoczesne auto jest pewne w eksploatacji . Co innego jednak mówią statystyki prowadzone przez służby pomocy drogo-

wej w poszczególn ych krajach. W
Niemczech taką statystykę od wielu lat prowadzi automobilklub (ADAC) . Ma on wła
sne ekipy, które rok rocznie w tysiącach przypadków udzielają pomocy drogowej
niefortunnym kierowcom i ich autom. Wszystkie te fakty są ści śle ewidencjonowane. Z
tej statystyki wynika niezbicie, że najpewniejsze eksploatacyjnie są auta japońskie (6 proc.
uszkodzeń) . Na drugim miejscu są pojazdy
niemieckie, ale z dużo gorszym wynikiem
(16,4 proc uszkodzeń). Na dalszych pozycjach są auta francuskie (24,6 proc .). hiszpań
skie (26 proc.) i włoskie (27 proc.) Są to
oczywiście takie uszkodzenia , które uniemożliwiają dalszą jazdę . W naszych warunkach częściej tego rodzaju usterki próbują
usuwać sarni kierowcy, co nie zawsze wychodzi na dobre silnikom samochodowym. instalacjom zapłonowym itp. Jest to jednak sposób tańszy i łatwiejszy, bo telefoniczne
wezwanie ekipy pomocy drogowej nie jest
u nas wcale proste. W Niemczech na autostradach „Zólte Anioły" (tak nazywa się tam
ekipy ADAC) bez przerwy patrolują trasy, a
dostęp do telefonów drogowych jest niezwykle łatwy. W Polsce jednak nikomu jeszcze
nie przychodzi do głowy sporządzanie takich statystyk .

(SzK)

wywołują

rozmaite
Sporo zamieszania
doniesienia o przyszłych zamiarach produkcyjnych FSO . Czasami odnosi się wrażenie,
że kierownictw o fabryki nie uzgodniło między sobą poglądów w tej sprawie. Stąd różne pojawiające się na lamach prasy wypowiedzi. Pomińmy kwestie zawarcia umowy z
Daewoo, bo zwyczajowo w trakcie trwania
negocjacji handlowych nie ujawnia się ich
wszystkich szczegółów. Wielu użytkowni ków polonezów interesuje jednak,jaki będzie
los produkcji tego auta. Wiąże się to między
innymi z zaopatrzenie m w części zamienne.
Oto fragment wypowiedzi dyrektora naczelnego FSO na ten temat: ,, Produkcja polonezów byłaby redukowana z obecnych ok. 100
tysięcy , do 80 tysięcy w roku 1996, do 50 ty-

w roku
w roku 1997 , do 30
1998, do IO tysięcy w roku 1999. WstrzymaIibyśmy ją w roku 2000."
Trochę jednak trudno w to uwierzyć. Nawet w naszych odmiennych niż na Zachodzie warunkach, produkcja samochodów
osobowych w liczbie 10-30 tysięcy sztuk
rocznie jest symboliczna i daleka od opła
calności. Prawdę mówiąc nawet nie wiadomo komu by ona była potrzebna. Zwykle
rozmiary produkcji tego lub innego wyrobu
określa rynek. U nas widocznie jest inaczej
i bardziej kierujemy się sentymentem niż
zdrowym rozsądkiem, bo tylko tak można
skomentować cytowany fragment dyrektorskiej wypowiedzi .

(kr)

Koreańskie tygrysy
zawo·u ·ą świat?
Korea Poludniowa już obecnie należy do
w produkcji samochodów. Nadal jednak zakłada dalszy rozwój
tej dziedziny przemysłu . Za IO lat w tym
kraju łączna produkcja samochodów ma wynosić 5 ,5 mln szt. Gdyby tak się stało, Korea
Płd. awansowałaby na czwarte miejsce w
światowej produkcji samochodów, pozostawiając w pobitym polu między innymi Francję . Oczywi śc ie tak intensywny rozwój proliczących się potęg

I

dukcji samochodów wymaga olbrzymich nakładów finansowych . Trudno jest przewidzieć , jak będzie kształtowa! się w najbliż
szym dziesięcioleciu światowy rynek
samochodowy. Gdyby nastąpiło jego z,alarnanic wówczas ambitne plany przemysłowców
oraz rządu koreańskiego prawdopodobnie
spaliłyby na panewce.

(kr)

Widoczna na zd1ęci11 toyotajechała ul.
Jedności Robotnic;:ej z szybkością naj-

prawdopodobniej większą nii 100
km!godz.l.ostala lekko uderzonaprzez
w}jeżdżającego z bocznej ulicy poloneza,
jej miody, 22-letni kierowca stracił panowanie nad pojazdem i zderzył się zprawidłowo jadącym z przeciwka starem. Uderzeniebyto tak silne, że wciężarówce
mocno usz.kodzane wstało nadwozie, zniszczone przednie zawieszenie. Kierujący
toyotą wyszedł z 11Jpadku niemal bez
szwanku, usłyszał od policjantów, że „ ma
ogromne szczęście, ie żyje". Długo nie na·
cieszy/ się autem -jeździ/ nim zaledwie
trzy dni.
Należy do nielic:nego grona szczęśliw
cow, którzy 11ychod::ą zopresji ca/o. fiu·
jednakjest przywiązanych potemdo wóz/w inwalid..kiego na zawsze?

Tekst i fot. Knysztof Lipski

NASZE BIURA OGŁOSZEŃ PR2YJMUJĄ
ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH REKL.!1-M I OGl:.OSZEN
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TAK KUPISZ SAMOCHOD

• ORYGINALNE CZĘŚCI
ZAMIENNE i AKCESORIA
/126, CC, Uno, Punto, Tipo, Tempra/
•

sprzedaż hurtowa

•

/korzystne rabaty dla stałych odbiorców/
sprzedaż detaliczna

410404

6% ralJ atu

• AUTORVZOWANY SERWIS
/bonifikaty dla STAŁYCH KLIENTÓW/

41 51 31

• AUTO • KOMIS· POŚREDNICTWO

-

/samochody używane na RATY/

Dzi•lci karcie rabatow e; wpisowe
- tyflco 188 zł I
Jui po miesiącu moiesz mieć
n'owego poloneza .

410509 w. 131 ,,
• ATRAKCYJNA OFERTA SPRZEDAżY

RATALNEJ

Karty poszukaj u znajomych , członków

Auto System F$0; Otrzymasz ją również
u naszego dealera wraz ze szczegółową
informacją o warunkach promocji.
Czas promocji ograniczon y.

LDV-SIŁA

I WYTRZYMAŁOSć

SALONY INFORMAC JI AUTO SYSTEMU FSO: ELBL4G // Market Elzam/// ul. Grunwaldzka 2/
tel. 33-51-93 w. 399 GDAŃSK Zbro;ownia/ Targ Węglowy 4 GDYNIA uf. Abrahama 36/ tel. 21-69-23
ORAZ AUTORYZO WANI DEALERZY FSO: ELBL4G Auto-Top// ul. Giermków 5, tel. 32-61-60
GDAŃSK Auto Gdańsk/ ul. gen. Hallera 132, tel. 41-67- 18
11

LDV 400 FURGON

ENCiLIStt CflfU CENT!łE Al 'TOR\'7.0WAl'iY DEALER LD\' ANDORIA

GDAŃSl\ ,UL.LITE\ISKA 11113
TFL./FAX /58/ Jl 71 22. TEL.KOM. /90/ 22 56 ,8

XO-.l'~-· Cidn nd: ul fa<,l.;"wA

l )ńolina

Stać

Ci•
na santoc ltó

AICE KONSORCJUM
ul. Stawki 2, INTRACO 1 ( 31 piętro ), 00-193 Warszawa,
tel. 635-89-33, 635-19-02, 635-12-60, fax 635-60-86
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Zapraszamy do Centrów Informacji i

Sprzedaży AUTOTAK

oraz do autoryzowanyc h dealerów Fiat Auto Poland na terenie całego kraju.

GDAŃSK-OLIWA, ul. Grunwaldzka 489, tel. 52 30 31; GDAŃSK-WRZESZCZ, DT Neptun, ul. Grun waldzka 107/ 109, tel. 41 OO 65;
GDAŃSK, Teatr Wybrzeże, ul. Św. Ducha 2, tel. 31 70 21; GDYNIA, Hala Targowa, ul.Jana z Kolna; GDYNIA, Auto Mobil, Al. Zwycięstwa 16,

tel. 22 18 87; GDYNIA, DH Chylonia, ul. Gniewska 21; ELBLĄG, Auto-Top, ul. Giermków 5, tel. 32 61 60;

KWID2YŃ, Centrum Handlowe·, ul. Piłsudskiego 45, tel. 22 36 w . 225; TCZEW, DH Retman, ul. Wojska Polskiego 22, tel. 31 40 46

Pod bezpłatnym numerem telefonu 0 -800 63333 dowiecie

,

ZAPRASZAMY DO NASlYCH BIUR OGŁOSZEN

się Państwo

.

o lokalizacji pozostałych punktów sprzedaży AUTOTAK..
·,,,

.

f+ .

.:',:.

·.t ~{ . :;:: :-;~.;-: ;;~:~-: .

,;;_..;~-:

Gdańsk, tel.lfax 31-80-62, tel. 31-50-41 w. 169, w godz. 8. 00-18.00, fax 46-35-611 całą dobę; Gdynia, tel. 20-08-32, 20-04-79 w godz. 8. 00-16.00; Sopot,
tel. 51·54-55 w godz. 8.00- 16.00;
Etbllfg, tel.lfax 32-70-94, tel. 33-54·09 w godz. 8.00·16.00; Proszc.z Gdański. tel.lfax 82·23-25 w godz. 8.oo • 16.00; Tc.mw; tel.lfax 31·63·26 w godz. 8.00 • 16.00; Starogard Gdllńskl,
tel.!fax 220·80

:.;:.,\:,:;,

:<-:,
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·
•
·
w godz. 8.00. 16.00
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Miasto ka nałów i gondo

GL,.
Morze

STUDIO BUM . AW

Maspv11a bryła zamku wGniewie zaliczana jest do najbard;_iej tajemnic::ych ~abytków w Polsce pólnornej

Poci mianem Wenecii poimowano w
staroiytności grupę wysepek na lagunie
w północno zachodnlel części Mona Ad·
rlatyckiego, Potem Wenecią nazywano
cały region, wreszcie stała się republiką.
Dopiero pod koniec XVIII w. nazwę zaaę·
to utoisamiac leclynle z tworzącym się w
VI-IX w. miastem, które jest wylątkowe.
Zbudowane H 118 wysepkach, poprze·
dzielanych 150 kanałami, połączonymi
300 mostami,
Spory stateczek wyrusza wczesnym rankiem z portu Punta Sabbioni położonego na
Półwyspie Cavallino. niemal naprzeciw Wenecji. Po prawic godzinnym rejsie przed nami najpiękniejszy salon Europy - P lac św.
Marka. Biały Pałac Dożów ze wspaniałymi
krużgankami. czerwona Kampanilla i obok
niej Prokuratura (zespół miej~kich urzędów),
a w głębi kopulasta, kapiąca złotem i wielobarwnymi mozaikami Bazylika św. M arka
oraz Wieża Zegarowa. Jest cicho, turyści jeszcze śpią, dzień dopiero się budzi. Ze statku dobijającego do nabrzeża Plac św. MarOkolony
odświętnie.
wygląda
ka
wspaniałymi pałacami i wyłożon y p łytami
marmurowymi jest królestwem gołębi , które za czasów Republiki Weneckiej utrzymywane były przez społeczeństwo.
Bazylikę Św. Marka, najsłynniejszy wenecki kościół zbudowany w wc:~esnym śre
dniowiecLU, o bizantyjskiej architekturze z
wielobarwnymi mozaikami opisano w setkach przewodników. O pozostałych zabytkach, których w Wenecji jest wyjątkowe nagromadzenie też można wicie wyczyt ać z
książek. Wenecja, to przede wszystkim

miasto o wyiatkowei atmosferze.

Jego urok zna1duje się w zwykłych, przeciętnych domach, z których każdy ma bogatą historię. Domach wyrastających z wody,
posadowionych na mulistym grunc ie. Do
drzwi wejściowych więksLOści z nich podpły
wa się łódką . W mieście nie ma komunikacji kołowej. Wąskie uliczki przemierza się
pieszo. Nie jest to j ednak łatwe, gdyż często

Fot. Maria Gied:

Tui pl'lf ujściu neki Wlel'lfca do Wł·
na wysokim brzegu, u zbiegu prasła•
rych szlaków handlowych leiy niewiel·
kle, kociewskie miasteczko Gniew I
,óruląca naci nl111, masywna bryła kl'lf·
zacklego zamku.

sły,

Pr~ed nami najpiękniejs:y salon Europy - Plac św. Marka
- wąską czarną łódką z pozłaca
dziobem, wyścielaną wewnątrz czerwonym dywanem, pornszaną jednym dł ugim wiosłem przez stojącego na rnfie

się gondolą

nym

wygiętym

mężczyznę.

Nic tak w Wenecji nie cieszy, jak włó
czenie się bez celu, wyszukiwanie tajemnych przejść. gdzie nie zaglądają turyści ,
podpatrywanie zanikaj<Jcego już niestety ży
cia miasta. Sgraffita. malunki, arkady, mi sternie rzeźbione detale architektoniczne
um ieszczone są niemalże na każdej elewacji
budynku. Wreszcie mostki - wszystkie o zaokrągl onym luku - są ich setki. a może tysią
ce. Obok wspaniałych pałaców stoją zwykle domki z ukwieconymi miniogródkami .
f'omiędzy nimi wciśnięto kościoły z wielkimi schodami. na których w pogodny
dzień sadowią się
młodzi t uryści. by
spożyć posiłek.

Canal Grande

dzieli Wenecję na
dwie części . przypominając w swym
kształcie odwróconą
l iterę „S". Jest głów 
ną arterią miasta dłu 
gą na 3800 m , szeroką na 30-70 m i
głęboką do 5 m. Na

drugi brzeg Wielkiego Kanału moi.na
przedostać się czterema mostami lub ło
dzią .

Najpiękniej

szym i najstarszym z
mostów jest biały.
wybudowany pod
koniec XVI w. Ponte
di Rialto . długi na 48
m i wsparty na jednym luku . Przez
most prowadzą schody, a po obu ich stronach w półkolistych ,
zadaszonych arkadach rozlokowali się
sklepikarze oferując
turystom wszystko
czego dusza zapragnie. Jest tam wii,:c
z łota bi żuteria wenecka, szkło wyrabiane na pobliskiej
wyspie Murano i koronki z wyspy Burano, tandetne pamiątsweterki,
ki,
W)jątkową atrakcją Wenecji jes1 wyciec::.ka gondolą po kanałach
Fot. Maria Gied: biuzeczk.1, s!odycze ...
Canal
W zdłu ż
Grande usytuowano kilkanaście kościołów i
kończą się one kanałem, a do mostku trzeba
jeszcze c hwilę pomaszerować. Do pracy.po ponad 200 pałaców, niektóre budowane z
zakupy, z dworca kolejowego do hotelu jeź marmuru, a każdy jest inny . Znajduje się tam
dzi się, a właściwie pływa tramwajem wod- między innymi Ca'd'Oro - Zloty Dom, w
nym zwanym vaporetto lub wodną taksów- którym mieści się muzeum sztuki; najstarszy,
trzynastowieczny w stylu wenecko-bizanką - szybką łod zią, z której korzy stają osoby
tyjskim Ca 'da Mosto; najokazalsza budowzamożne. Na niewielkich odcinkach pływa

Fot. Maria Giedz
la nad kanałem Palazzo Corner della
Ca "Grande i miniaturowy domek z kart Palazzo Dario.
Te architektoniczne cacka najlepiej oglą
da się od strony wody. Warto wynająć na
godzinną przejażdżkę gondolę (niestety nie
jest to tanie - ok. 100 dol. USA za godzinę dla
maksimum 5 osób). Za dodatkową drobną
opłatą gondolier umila zwiedzanie śpiewem
starych. weneckich pieśni .

Życie na lagunie
Laguna, oddzielona od Adriatyku przez
wąskie pasmo lądu, zwane Lido jest zamknię
tą częścią morza liczącą 550 km kw., z których 300 stanowi tzw.
Jaguni,: martwą,
bowiem woda
dochodzi tam
tylko podczas

nego, że w terminologii naukowej pojawiła
się nazwa ,.sztuki weneckiej". Bynajmniej
nie zalicza się do niej jedynie architektura, ale
również mozaika, rzeźba, a od czasów nowożytnych malarstwo. Bellini, Tycjan, Tintoretto, to tylko niektóre nazwiska twórców, których dzieła może my dzisiaj podziwiać w
licznych kościołach i muzeach Wenecj i , a
także w galeriach na całym świecie.
Tu również, wsłuchując się w szum wiatru od morza, kołyszące się fale na kanałach
i głośny, basowy śpiew gondolierów komponowano nowe fom1y muzyczne, pisano niezliczone sztuki teatralne, komedie, powieści, a nawet kryminały. Wenecja słynie
również z festiwali filmowych, biennale sztuki, a przede wszystkim karnawałowej
maskarady -· zabawy
przebierańców.

niej

Na

Jak dojechać?

właśnie

znajduj,1
Najprościej i najtaniej
się wysepki z
(około 300 zł) autobusem z
miasteczkami i wioWarszawy lub mikrobusem
skami. Na niektórych z
kursującym raz w tygodniu z
nich mieści się zaledwie kościół
Gdańska.
np . San Giorgio Maggiore na przeciwko Placu św. Marka, czy też cmentarz San
mieszkać?
l\liche]e od północy za Arsenalem. Inne, usyLatem lub wczesną jesienią (do
wzglę
ze
tuowane nieco dalej od Wenecji,
końca września) polecam kempingi na pół 
du na ich piękne położenie oraz wartości hi- wyspie Cavallino. Bilet łączony na autobus
storyczno-artystyczne wrute są zwiedzenia. i statek do Wenecji w obie strony kosztuje 11
Tuż za cmentarzem na wyspie Św. Mitys. lirów. Za luksusowy kemping po sezochała znajduje się wyspa Murano, na której
nie płaci się około 8-9 tys. lirów od osoby
od 1291 r. wytwar,:a się słynne weneckie (dwie osoby plus namiot- 16- 19 tys. lirów).
szkło. Niemalże w każdym domu znajduje się
Kemping w Mestre jest brzydki, hałaśli
mała fabryczka do wytapiania szkła, a obok
wy i znacznie droższy. Najtai1szy
Jewyrobami.
sklep z najprzedziwniejszymi
nocleg w schronisku dla dziewszcze dalej na północ, po około pól godziny
cząt w dwudzietokilkuosobowej
~
dopływa się do sporej wyspy Burano, na
fi sali na wyspie Giudecca, naktórej mężczyź ni żyją z połowu
przeciwko Placu św. Marka,
!l.
ryb, a kobiety zajmują się kokosz!Uje_ 17 tys . lirów . Za łóż~ ~-~,'-~""'~
ronkarstwem. Kolejną wyspę.
ko1_smadamew.koeduk a'%
.
J
którą warto odwiedzić jest
cyJnym schromsku mlo...
·~<;·,,1 ·.·
Torcello. najstarsza siedzi(dla
dzieżowym
)~~,y. '
/ ~:,
1
ba biskupia tego regioposiadaczy legitymacji
Y' ··
nu. Głównym zaPTSM) również na tej
bytkiem wyspy
samej wyspie płaci się
jest pierwsza
18 tys. lirów. Za jedwenecka katenoosobowy pokój w
dra pod wepensjonacie płaci się
zwaniem Santa
40-80 tys. lirów. O hoteMaria Assunta z
lach już nie wspomnę. Nie poleVII w .. przebucam nocowania w Padwie, bo wbrew
dowana w IX w.
opini. ceny usług hotelowych są takie same,
Obok niej znajduje
a czasem i wyższe niż w Wenecji. Warto posię nieco starsze
szukać taniego pensjonatu na Lido, lub w
Baptysterium. Torokolicach Cavallino.
cello leży na uboczu,
stało się wir;c azylem dla poszukujących cisię poruszać?
szy. Swego czasu częstym gośc iem wyspy
wykupić za 20 tys. lirów bilet waż
Warto
był Ernest Hemingway.
ny trzy dni. Można wówczas pływać dowolnie na wszystkich liniach, poza pośpieszny
Wenecja ma coś w sobie niepowtarzalne- mi, również promami na wyspy laguny oraz
go, coś co inspiruje do tworzenia. Od naj- do Punta Sabbioni na półwyspie Cavallino.
dawniejszych czasów, nawet wówczas, gdy
nie było jeszcze miasta, właśnie w tym miejscu powstawały arcydzieła. Nic więc dziw-

Gdzie

,l

·J,. _.'i \

Jak

Sanktuarium sztuki

MariaGiedz

n
,,Wenecja" to kolejna propozycja wrowydawnictwa Europa nale:i.ąca do
serii „Twój przewodnik Michael's" - przewodników turystycznych tłumaczonych na nasz
ji,:zyk z oryginałów publikowanych przez
izraelskie wydawnictwo lnbal Travel Information Ltd .
Tak jak wszystkie książki z tej serii (a
ukazały się dotychczas: ,,Rzym", .. Paryż".
,.Turcja" i „Szwajcaria") .,Wenecja" jest niewielką książeczką. wydaną starannie, pełną
kolorowych zdjęć ilustrnjących informacje o
tym jedynym w swoim rodzaju mieście .
Na uznanie zasługuje stosunkowo obszerna część historyczna. Dzięki niej czytelnik
może poznać w skrócie historię fascynujące
go miasta. które było przez wieki potęgą ekonom iczną i militarną basenu Morza Sródziemnego . Może także na przykład
dowiedzieć się o pochodzeniu niektórych
nazw i terminów - na przykład słowa ,.getto".
Pewien niedosyt wywołują natomia~t zawar-

te w rozdziale wstępnym informacje o wenec
kiej sztuce: malarstwie, muzyce, architekturze. literaturze. Wszak jednym z powodów turystycznych pielgrzymek do Wenecji jest
właśnie chęć ohcowania z dziełami wielkich
Wenecjan . Tymczasem ograniczono się do
jednozdaniowych wzmianek o kilku najważ
niejs:rych malarzach, ale już zabrakło miej
sca. by poinfom1ować, gdzie ich dzieła moż
nazwiskach
Przy
zobaczyć .
na
kompozytorów - 'takich jak Monteverdi czy
Vivaldi - zabrakło informacji gdzie pracowali. z którymi teatrami czy kościołami byli związani. W rozdzialiku o architekturze w
ogóle nie ma nazwisk - poza Longheną - a
przydałby się wykaz dziel takich gigantów
jak Sansovino czy Palladio. Sprawy nie załatwia niezbyt częste wspominanie nazwisk
twórców przy opisywaniu najważniejszych
budowli. Poszukującemu kontaktu z weneckimi arcydziełami można więc jedynie doradzić zapoznanie się przed wyjazdem z jakąś

monografią

z zakresu historii sztuki i archi-

tektury
Można .iednak założyć, że

tych zastrzenie podziel i spora liczba turystów, którzy za Michaelem b9dą podążać uliczkami
Wenecji . Dla nich przewodnik ma chyba wystarczaj:1cy za\(1b informacji ujętych przejrzyście w jedenaście tras. Na zakończenie zan1ieszczono także krótkie opisy wycieczek mi9dzy innymi do Padwy, Vicenzy, Werony,
Treviso i kilku mniejszych miast oraz w Dolomity. Niestety, w części opisowej nie zauważy Jiśmy jakichkolwiek prób polonizowania tekstu przez dodanie informacji
nawiązujących do Polski i sławnych Polaków. którzy zan1aczyli swą obecność w Wenecji czy w Padwie.
Taka polonizacja występuje w części zawierającej informacje praktyczne i to oczywiście j est plusem przewodnika. ,.Wenecja"
jc~t pr1.ewodnikiem nowoczesnym. zawie-

żeń

rającym właśnie dużą porcję wiadomości

MariaGiedz

Żelmna, d;ieinęmaston ,ec~11a s111d11ia na gniewskim ryn·

ku po ko11senvacji 111oglabr by('jrgo o~dobą

Fot. Maria Gied:

,..,.>.

Przewodnik

cławskiego

***

Do Gniewu najwygodniej dojeżdża się
własnym samochodem trasą z Gdańska na
Bydgoszcz. Z Gdańska kursują autobusy.
Zamek otwarty jest dla zwiedzających
przez cały rok (oprócz poniedziałków) w
godz. 9-17. Bilet wstępu dla grup powyżej 20
osób kosztuje l zł; przy zwiedzaniu indywidualnym - ulgowy 1,5 zł, normalny 2,5 zł.
Na zamku znajduje się dormitorium (sale 3 - 6 - 9-19 osobowe). Opłata za łóżko na
dob9 wynosi 12 zł. Łazienki są wspólne i
znajdują się na każdym piętrze. Osobom szukającym wygód proponujemy Pałac Marysieńki - jednoosobowy pokój kosztuje 29 zł,
dwuosobowy - 39 zł, trzyosobowy - 49 zł

I

międzynarodowych

przypływow.

Zamek ten uznawany jest za najbardziej tajemniczy zabytek północnej Polski. Do dzisiaj, wśród okolicznie zamieszkującej ludności, krążą legendy o tajemniczych
przejściach, wspaniałych lochach i ukrytych
w nich skarbach pilnowanych przez duchy
dawnych komturów.
Już w VI w., nad brzegiem Wisły, w miejscu gdzie dzisiaj stoi zamek Pomorzanie wybudowali gród obronny. We wczesnym śre
dniowieczu rozrósł się on do sporego,
prężnego ośrodka gospodarczego. Tędy bowiem przebiega! ważny szlak handlowy z
głębi Polski, a nawet z południowej Europy
do Gdańska . Nic więc dziwnego, i.e Krzyża
cy, którzy przejęli Gniew w 1282 r., wykorzystali jego znaczenie zarówno pod wzglę
dem gospodarczym jak i strategicznym. Kilka
lat później wybudowali potężny zamek, a
osadzie skupionej wokół niego w 1297 r.
nadali prawa miejskie. Przez wiele lat Gniew
był skupiskiem licznych rzemieślników: snycerzy, garncarzy, szklarzy. W niewielkich
kamienicach , przy Kości ele św . Mikołaja
oraz wokół ratusza - budynków sprzed kilku
stuleci zachowanych do dzisiaj, tętniło życie.
A na zamku mieszkali komturzy gniewscy,
polscy starostowie i wiele sławnych postaci.
W 1623 r. gościł tu król Zygmunt III. W latach 1667- 1699 zamek stal się s iedzibą Sobieskich - starostą gniewskim był początko
wo Jan Sobieski, a później jego żona Maria
Kazimiera Sobieska. Pod koniec XVIII w .
warownię przejęli Prusacy. W XIX i XX w.
wielokrotnie był grabiony i niszczony, aż
wreszcie w 1921 r . spłonął. Jego odbudowę
rozpoczęt o dopiero po 50 latach.
Dzisiaj senne miasteczko o średniowiecz
nym układzie urbanistycznym, w całości objęte ochroną konserwatorską, znane jest tylko nielicznym zapaleńcom do wędrówek po
Polsce. Zamek, będący nadal częściowo ruiną można już odwiedzać. Turystom udostępnia się piwnice z lochami, spacer po fragmentach krużganków, kaplicę oraz centrum
myśliwskie z trofeami z polowań. W pomieszczeniach zamkowych eksponowane są wynik i badań archeologicznych. Można tam
obejrzeć ceramikę i przedmioty użytku codziennego z terenu zamku i podzamcza datowane na XIII-XVI w. Jest też stała wystawa kowalstwa artystycznego, zarówno z

czasów świetności gospodarczej Gn iewu,
jak i prezentowane są wyroby współczesne.
W sezon ie letnim na zamku odbywają się
liczne imprezy: spektakle światło i dżwięk,
koncerty muzyki dawnej, turnieje r;cerskie
i pokazy kusznicze, a nawet pokazy sztuki sokolniczej,

praktycznych: o dojeździe, komunikacji w
mieście. o noclegach. wyżywieniu. zakupach
itp. Należy wyrazić nad 1. icję, że nie straciły
aktualności.

Strona edytorska jest efektowna. zdomi nowana przez bardzo liczne kolorowe zdję 
cia. Występują tu jednak typowe dla całej
serii mankamenty: zepchnięcie szpalt tekstu
w stronę mocno sprasowanego grzbietu
książki, co utrudnia posługiwanie się nią oraz
zupełnie niezrozumiała maniera opatrywania
wszystkich stron - poza rozdziałem .,Wprowadzenie" - paginą .,Wenecja" zamiast róż
nych, odnoszących się do opisywanego wła
śnie fragmentu miasta, co ułatwiałoby
odnajdowanie właściwych stron. Nawet opis
Werony znajduje się pod paginą „Wenecja",
co zakrawa na absurd.

Wielu zapewne d ziwi

się

stwierdzeniu ,

że po górach można chodzić z kijkami podobnymi do tych , których używają narciarze.
Dawniej . gdy były trudności z kupnem cze-

kana, na zimowe wycieczki turystyczne zabierało się kijki narciarskie. Używało się ich
jako podpórki przy utrzymaniu równowagi. Łatwiej
za ich pomocą wchodziło się
lub schodziło po oblodzonym
stoku. Czasem słu żyły jako
hamulec przy zbyt szybkim zjeździe na butach
lub pupie. Jednakże kijki uży
wane latem do marszu po kamiennych drógach są u nas
rzadkością . Natomiast na Zachodzie wielu trampów chodzi właśnie z kijkami, popularne są wśród alpi ni stów .
Używa się ich przede wszystkim wyruszając w teren mieszany, czyli tam gdzie może
być trawa, piarg, skałki i śnieg.
Podczas marszu po głębokim
śniegu wygodniej się idzie , a
jeśli niesie się ciężki plecak,
łatwiej utrzymać równowagę.
Ct
Przy długich podejściach
kijki i ręce odciążaj,)
nogi, mniej bolą mię śnie wokół kolan . Producenci sprzętu turystycznego
wymyślili dla górskich piechurów kijki składane, po to aby
w terenie trudniejszym, schowane w plecaku, nic przeszkadzały na przykład przy wspi naczce. Popularne są kijki teleskopowe, czyli skręcane i chowane jedna część w drugą.
podobnie jak nogi od statywu fotograficz nego.
W dolnej partii kijki zakończone S<J rozetą, podobną do uży wanej przy kijkach narciarskich, wykonaną z kauczuku lub twar-

I

dego, ale jednocześnie elastycrnego plastyku . C zasem, gdy droga wiedzie wyłącznie
przez śnieg zakłada się tzw. pletwę czy raczej
łopatkę. Dużym udogodnieniem jest cucho,
ma rączka. Wykorzystuje się ją podczas marszu pod górę. zwłaszcza w terenie nierównym. Czasem
musimy podnieść wysoko
';",
nogę i przenieść na ni,1 cię·~·~
żar ciała. tak aby stojącą niżej nogę odciążyć. a następ' \
nie ją właśnie podnieść do
1
góry. Ten manewr możemy wykonać wspierając
się na kolan ie, podpierając łok
ciem i ciągnąc za źdżbło trawy. które lada moment się
urwie. Po k ilku takich .. krokach„ mamy dosyć wi,:drówki.
Jeśli jednak mamy kijki i to z
ruchomą rączką, droga wydaje
się nam znacznie łatwiejsza. O
tym jednak, czy je używać, należy zadecydować samemu.
Wielu moich przyjaciół bardzo
je chwali. Ja jednak wolę po
śniegu chodzić z czekanem, a
w skałkach korzystać z mięśni
łydk i. uda i brzucha .
Osobom starszym polecam
kijek pu,ypom111aj,1cy laski;. Zdecydowanie wy
godniej chodzi sii; z nim
i to nie ty lko po górach.
Jeśli ktoś zdecyduje się na
kupno kijków do chodzenia powinien dopasować ich długość do swojego
wzrostu. Naj lepiej mierzy się je na wysoko~ć rąk zgiętych w łokciu pod kątem prostym Na polskim rynku kijki rzadko można
znaleźć w sklepach sportowych. Czasem bywają w sklepach ~pecjalistycznych na terenie Zak.opancgo. W Gdańsku moi.na je niekiedy dostać w Treku . Kosztują około 90 zł .

Andrzej Gołębiowski

Twój przewodnik Michacl"s. Wenecja .
Wydawnictwo Europa. \.\irocfaw. I 92 .s .• cena detal. około 25 zl.

PODRÓŻE redaguje l\faria Gicdz, tel. 31-20-27.

(Maria)
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Bosch to światowy lider w produkcji elektronarzędzi.
Swój sukces firma zawdzięcza stosowaniu najnowszych rozwiązań technicznych .
Narzędzia firmy Bosch spełniają wymogi najwyższych światowych norm wytrzymałości.
Są wydajne, bezpieczne i trwałe. Ich jakość sprawia, że praca elektronarzędziami Bosch jest szybka i efektywna.
Bogata oferta firmy Bosch zawiera uniwersalny osprzęt do elektronarzędzi, także innych marek.
Narzędzia dla profesjonalistów mają kolor niebieski, a dla majsterkowiczów zielony.
.
Prosimy sprawdzić czy kupowane narzędzia są zaopatrzone w oryginalną kartę gwarancyjną firmy Robert Bosch sp. z o.o.,
bo tylko w ten sposób możemy zapewnić Wam pełną satysfakcję. Słynące ze swej doskonałości narzędzia
firmy Bosch uwieńczą sukcesem każde Wasze działanie. Bliższe informacje można uzyskać
w punktach sieci dealerskiej firmy Bosch na terenie całego kraju.

NIEMIECKIE
WŁOSKIE

Serwis autoryzowany
A
Sprzedaż
~ Elektronarzędzia

WĘGIERSKIE

HOLENDERSKIE
KRAJOWE

wszelkich marek i typów
Narzędzia pneumatyczne

24 83 95

HURT· DETAi.

SZYBY

Gdańsk-Oliwa,

ul. Arkońska 2 (GPIE, przy MTG)
tel./fax 52-49-13, 52-09-24, 52-12-58 w. 56
czynne pn.-pt. 8.00 - 16.00
so. 10.00 - 14.00

ZESPOLONE, BEZPIECZNE, ANTYWŁAMANIOWE, KULOODPORNE

[ 83-30(!_Kartuzy, ul. Gdańs~a 41 tel.lfax 81 23 92- 81 40 02

GDYNIA

tel. 21-55-21

CV

,, blachy grube 8 -;- 120 mm
~ blachy cienkie
O kątowniki
.:, 0 6 gładka od 0,89 zł/kg
O pręty żebrowane od 0,75 zł/kg

oferuje

ul. Kaczewska 18
tel./fax 26-11-04, 29-75-33

•
•
•
•
•
•

Wszystkie poziomy nauki
Nauczanie komunikatywne
Kursy FCE, CAE i CPE
Kursy intensywne
Nauka rano i w soboty
Przygotowanie do klas
z wykładowym angielskim
• Szkolenia dla firm i instytucji

41-20-56
Gdańsk-Kokoszki

Oferta specjalna

STAL ZBROJENIOWA
Prowadzimy skład celny

SKUP ZŁOMU

zbrojeniowa

Gdynia-Redłowo

dla dzieci od lat 7, młodzieży, dorosłych

·"

PŁACIMY NAJWYŻSZE
CENY W TRÓJMIEŚCIE

wew. 479 i 480

ul. Budowlanych 31

I NTER
HEVELIUS
BREWING COMPANY Ltd.
Firma Handlowa

przedstawiciel

oferuje w cenach producenta

RURY -

Od tego roku nauka
w grupach max. 1 O-osobowych!

KSZTAŁTKI

PCV

w

63+400 mm
kanalizacyjne 20+400 mm

w ELS oceniam bardzo dobrze. Mile
;:,askoczony byłem doskonałym nauczycielem,
który nie tylko liberalnymi metodami mobili-;,owal
mnie do nauki, ale także potrafi! na spotkaniach
stworzyć milą, wręcz rodzinną atmmferę ".

ORYNNOWAN IE „DERASCON 130"
iELIWO

- wodociągowe (HYDRANlY

- włazy 2+40
- wpusty uliczne

Anonimowa wypowiedź słuchacza ELS

d

pono to

CHWASZCZVNO

'.

E. Orzeszkowei 6

'TEL/FAX

,52-82-65
·:·~l

•
•
-

powierzchnia magazynowa ok. 1200 m 2
powierzchnia biurowa ok. 200 m•
całość na poziomie parteru
wysokość magazynu od 6 m
utwardzony plac manewrowy ok. 4000 m'
teren w całości ogrodzony i oświetlony
ogrzewanie wewnętrzne
minimum 2 linie telefoniczne
dzierżawa wieloletnia

Oferty konkursowe wraz z opisem i ceną prosimy kierować pod adresem:

PE - wocLciągawe
pp - osłonowe TELEKOMUNIKACJA
:

MAGAZYNU Z BIUREM

PROFiI.:

wodociągowe

'"Zajęcia

r,

PANORAMA i VEKA
METALPLAST i WINKHAUS

pomiar • demontaż - montaż
z obróbką murarską
NA KA1D4 KIESZEŃ !

A GIEL SKI

=

fax 21-50-51
tlx 54189

OK A

In association with the Bell Educa1io11a/ Trust

DO NA t:!7\ICH BIUR OGŁOSZEN'

- KSZTAŁTOWNIKI
-BLACHY
- BLACHY OKRĘTOWE

UL. POLSKA 32

:i,,

ELS-Bell School of English
(English Languagc Services)
GDAŃSK-OLIWA, Polanki 110, tel. 52 ~7 81, 9-19
GDYNIA, VI LO. Kopernika 34, tel. 22 22 33, 16-19

I

WYROB Y
HUTNIC ZE

konkurs na projekt herbu i flagi miasta Redy.

Konkursma charakler otwarty. All!or może nadesłać dowolną ibśt prac. Każda praca powinna być nadesłana
lub złożona wzal<~Jonej i opalrzonej godłem kopercie. Do pracy należy załączyć drugą zaklejoną kopertę
oznaczoną lym samym godłem zaw1e1a1ącą 1m ę i nazwisko autora oraz dokładny adres.
Prace nalezy nadsyłać do Urzędu Miasla w Redzie, ul. Pucka 9 z dopiskiem 'Konkurs"
Termin składania prac do 15 grudnia 1995 roku.
Organizalorzy przewidują następujące nagrody dla zwycięzców:
I miejsce za projekt herbu · 2.000 zł
I miejsce za projekt flagi - 1.000 zł
Rozstrzygnięcie kookursu nastąpi do dnia 15 stycznia 1996 roku. Prace. które zajmą pierwsze
miejsca przechodzą na własność organizatora konkursu bez obowiązku ponoszenia świadczeń z
tytułu praw aulorsilich.

7 APRA c,7 AMY
LJ1
ou,

OKNA, DRZWI, WITRYNY

Z PCV 1 ALUMINIUM

SKLEP FIRMOWY
ul. Wita Stwosza 16 A
czynne pn .-pt. 10.00 - 18.00
so. 1O.OO - 14.00

Gdańsk-Przymorze,

Ql

ogłasza

łf&UO,jj; KG

[DJ PRODUCENT

FARBY

APLAUSE
MALFARB
DODA TK/ MALARSKIE

~-: .

. :,:;:~-::·::.,-:::

Hevelius Brewing Company Ltd.
80-452 Gdańsk
ul. Kilińskiego 1-5
Dopisek "OFERTA-MAGAZY N"
·:.,

KUPI l<AŻDĄ ILOŚĆ
ZŁOMU STALOW EGO
(wsadowy, niewsadowy, wi6.ry stalowe)

PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ

NATYCH MIASTOW A!!
80-504 Gdańsk-Westerplatte, ul. Pokładowa 9
(dojazd od ul. Sucharskiego)
tel. (058) 43-71-26, 43-71-27, tel./fax 43-71-28
1R955 'O
•

170

Gdańsk, tel.lfax 31-80-62, tel. 31-50-41 w. 169 w godz. 8. 00-18. OO, fax 46-35-68 całą dobę; Gdynia, tel. 20--08-32,
w godz. 8. 00-16. OO; Sopot, tel. 51 -54-55 w godz. 8.00- 16. OO; Elblqg, tel.lfax 32-70-94, tel. 33-54-09
w godz. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, tel.lfax 82-23-25 w godz. 8.00 - 16.00; Tczew. tel.lfax 31-63-26 w godz. 8.00 20-04-79
- 16.00; Starogard Gdański, tel./fax 220-80 w godz. 8 .00 - 16.00
RG

HEDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA THt::SC ZAMrt:SZCZANYGH Hi:KLAM I UuŁUSLc.N

NA;:jLf BtUHA Ul:JCV.:,Liiv

r nL) &Jl~/I.Ju'1
0

ZAPt.A TĘ KARTAMI KREDYTOWYMI

6października 1995

Str. 23
GDAŃSK-WRZESZCZ

ul. Wyspiańskiego 9a
(naprzeciwko rynku)
tel./fax 41-04-22 i 47-23-18

ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO

KiM

s.c.

ul. Hallera 132
(teren Polmozbytu)
t e l . 41-64-95

Gdańsk-PRZYMORZE, ul. Olsztyńska 3, tel./fax 57-13-11

NAJLEPSZE CENY, WYGODNA

OFERUJEMY za
~9

gotówkę

• zestawy wypoczynkowe
z możliwością wyboru tkaniny
oraz wymiarów na życzenie Klienta

A fil 1.r CC IBI IE Dlr 99

81-537 GDYNIA, ul. Łużycka 6
tel.!fax 24-33-63, 22-30-43, 22-30-42 wew. 223, tel.!fax 22-33-63
HURTOW_łjJ_~

A_ljJ. CHEMICZl:{0-_KOSMEIYCINYCH
ZAOPATRZENIE DLA SIECI-DETALICZNEJ

.HEBAN"
ul.

• kuchnie + sprzęt AGD

Wysp iańskiego

9a

RYNEK

• sypialnie

• meble segmentowe

• HURTOWEJ
• ZAKŁADÓW PRACY
• PRALNI

Wzwiązku z robotami
drogowymi zalecane
drogi dojazdowe
do pawilonu Meblowego

i na RATY

• meble biurowe

• meble dziecinne

BIAŁA

• oraz meble na zamówienie

OD 1 PA2DZIERNIKA NOWE KORZYSTNIEJSZEl_ASADY SPRZED_AŻ)'.

KOMPUTERY

URZĄDZENIA

Osoby prowadzące działalność gospodarczą w
w/w zakresie, proszone są o przybycie dnia 6.X.
do Gdyni, Plac Górnośląski 7, w godz. 16-18.

MASZYNY
SAMOCHODY

- Polecamy własne wzory obuwia zimowego,
- Duży wybór obuwia dla Pań, młodzieży, dzieci (głównie obuwie skórzane,
botki, kozaczki i trzewiki damskie, trzewiki i kozaczki dla dzieci.
- Wofercie posiadamy także tańsze obuwie skóropodobne.
- Nasza oferta charakteryzuje się wzorniczą oryginalnością, dobrą jakością.
różnorodnością asortymentu.
Od lat współpracujemy z najlepszymi dostawcami. Na Państwa życzenie
Przedstawiciel naszej Firmy zaprezentuje naszą aktualną kolekcję.

Gdańsk

ul. Grunwaldzka 2

(Giełda

(Giełda Elbląska)

Towarowa)
tel. 38·79·12 w. 336
tel. 38-79-22 w. 336

ZAPRASZAMY.

TATRY 80-286 Gdańsk, Jaśkowa Dolina 78
tel. (058) 41-02-22, 41-10-65, fax 41-13-85

dobry hotel u

3 tygodnie

oc:

<9~

, FIZ€SNIĄ

2tyg.

799zł 999zł

28.X

699zł 899zł
699zł 899zł

co

tydzień

·

w patdllemllru I llstopadlle

1 tydzień
1699zł
2 tygodnie 2 1 99zł

A1Jtoryzowany Dealer

S ...-. -nH·

Zam6w natychmiae;t/

,,:~

.
•

GDAŃSK# UL DtUGI TAR& 39/ 40,

Samochody Używane, ul. Grunwaldzka 258 (róg Abrahama) tel. 0-90 50 16 1O

Firma

z PŁOŃSKA RUSZYŁ

TAJLANDIA

BIG-Autohandel

Model CL 1300, 5-drzwiowy.
Dodatkowo gratis: lakier metallic.

ltydz.

21.x
04.XI

ESCORT

1 2 99zł
1 5 99zł

tydzień

TUNEZJA

Model CL 1300, 5-drzwiowy. Dodatkowo gratis:
lakier metallic, air-bag po stronie kierowcy,
pełne ubezpieczenie komunikacyjne
NW, AC,
zielona karta na 12 miesięcy. Ilość ograniczonalll

Salon Sprzedaży Samochodów i Części, Gdańsk, ul. Rajska 12, tel. 316 021
Gdańsk, ul. Czarny Dwór 12, tel.: (058) 53 36 43, 53 36 59, fax (058) 530521
Hurtownia Części - Dostawy bezpośrednio z fabryki, ceny najniższe w Polsce

FORD JESZCZE BLIŻEJ!!

899zł

2 tygodnie

21 .X 1

Wały

~ I ob~

1 tydzień

Escort I: 32640.·

GDAŃSK
P iastowskie1 '
14 piętro, pokój 2
tel_ 42-26-14, 37-46-99 , T
37-45-42
ul.

tel. 33-25·81

MAJORKA dodatt<oweloty:06.
13 120 patdzlemlka

·

Escort li: 31509.·

Elbląg

ul. Rzęsna 3

RL:0·51 :111779, 314367
SOPOT, IT "1.UTTUR, TH: 0·51 516444
PO•.•PIĄT.: 10.00-11.00, SOI.: 10.00·14.00

,,

KONKURS DLA KLIENTOW

poszukuje lokalu z przeznaczeniem

na salon samochodowy
na trasie Sopot-Gdynia
lub w centrum Gdyni.
Możliwość

Kupując ogrzewacz i/lub gaz w butli
w punkcie dealerskim Gaspolu

adaptacji.
Tel. 52·20-22, 52-43·11

w dniach 01 .09 - 30.11.1995 r.

NISSAN

możesz wziąć udział w konkursie.

Fiat Cinquecento
20 ogrzewaczy

do 100000 km

30 rożnów ogrodowych

24h~Ui~"!'i

•/ +·--~~-· -·-

01:;e1cA

TC

Ogólnopolski, calodobowf

Kupony konkursowe
u dealera.

DĘBICA

program pomocy drogowej.
Wok...., gwarancj be2platn~.

STOMIL-OLSZTYN

Ceng
raórgc.2ne
dwie największe
fabryki opon v, Polsce!

Silniki: benzynowy 2.4i oraz 2. 7 TD
NISSAN TERRANO II

Najchętniej

D Serwis opon do samochodów
osobowych i dostawczych.
D komputerowe wyważanie kół.
81 ·856 Sopot
ul. Kasztanowa 1
tel./fax (058) 51-03-61

81-212 Gdynia
ul. Hutnicza 4
tel. (058) 23·15·13

ZAPRASZAMY DO NASzrCH BIUR OGŁOSZEŃ

~;.;
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.. • ~-:0:~

.

. .. .

w atrakcyjnej cenie (od 91 549 PLN*)

kupowany samochód terenowy w Europie.

Odwiedź najbliższego

W celu uzyskania szczegółowych
informacji prosimy o kontakt
z najbliższą Rozlewnią Gaspolu.
GASPOL RYPIN tel. O 54 802471

... »-"...

·:;;;:~,. -:i,~-;,..,,,~~

. ..

.

'\

-;;·

dealera.

..+~: ,::..::·

Gdańsk, tel.lfax 31-80-62, tel. 31-50-41 w. 169, w godz. 8. 00-18.00, fax 46-35-68 całą dobę; Gdynia, tel. 20-oa-32, 20-D4-79 w godz. 8. 00- 16.00; Sopot, tel. 51-54-55 w godz. 8.oo- 16.00; · • · ··
Elbl.fg, tel.lfax 32-70-94, tel. 33-54-09 w godz. 8.00-16.00; Prvszcz Gdański, tel.lfax 82-23-25 w godz. 8. oo - 16.00; Tcn,w, tel.lfax 31-63-26 w godz. 8.00 - 16.00; Starogard Gdański, tel.lfax 220-80 w godz. 8. oo _16.oo
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VIP W KUCHNI
adeusz Zieliński, profesor prawa

Jak nam zdradziła żona,
prof. Tadeusz Zie liński nie nal eży do osób wybrednych.
Lubi klasyczną kuchnię, jednak niezbyt tłustą.
Gdy państwo Zielińscy
przebywają w Warszawie,
odwiedzają chińską restaurację, w której chętnie zamawiają np. zupę z bambusa.
Ulubioną zupą pana profesora jest rosół. Przygotowuje
się go w sposób następujący:
do wody dodajemy marchewkę, pietruszkę, seler, por.całość doprowadzamy do wrzenia, po czym dodajemy mięso
wołowe, tzw. ,.zrazówkę", doprawiamy solą, pieprzem i zie-

Rosół

Fot.Maciej Kostun

loną pietruszką.

Pan.P,rofesor najbardziej lubi, gdy rosół jest podawany z fasol„Jas .
. .
Na drugie danie można podać ziemniaki z masełk iem I mięsem
z tegoż rosołu, a surówkę najlepiej z kapusty pekińskiej lub białej,
drobno pokrojonej, do której należy dodać utarte jabłko i marchewkę, a doprawić olejem, solą oraz cukrem.
ką

Rys. Barbara Kruszewska

(Ni.)

Wśród Czytelników, którzy w
terminie do 16 paździemika
nadeślą trafnie odczytane z
krzyżówki hasło, rozlosowana
zostanie nagroda pienięina
stu złotych

Generalna Unia Pocztowa,
aktor namawiał żonę do odłączema go od
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team w składzie:
K. Gralak - Z. Pin1dewicz, T.
Tymiński - S. Walerowicz .
Drugie miejsce zajął team: B.
Drobny -A. Grynder, J. Lew-

CO ~

pokazała Asa karo oraz trzymanie co naj mniej II klasy w
trefla . Atak blotka karo do
Waleta, Damy i Asa rozgrywającego, następnie zostały przebite dwa kara. Po ściągnięciu
atu rozgrywający na p ik i wyrzucił trzy trefle i w z iął 13
lew.

kowicz - B.
Matu szkiewicz,
a trzecie miejsce
team w skła 
dzie: K. Antas M. Barylewski,
A. Bunikowski
- I. Dzikowski .
Na diagramie
jest przedstawione jedno z
rozdań
grane
przez team J.

Rozwiązanie zadan
Krzyżówka

za stówę

z-22 września:
Cześć

dzieciaki!
Rebus

Hasło:

,.Prawdzi"':'a wiedza służy zachowaniu życia" . (Zhuangzi)
Nagrodę wylosowała Helena Kretkowska, Gdańsk, ul. Wrocławska 18/2 . Po
odbiór nagrody prosimy zgłosić się w Domu Prasy . Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, pokój 207.

Rozwiązanie:

..A nam jest szkoda lata··.
Nagrody wylosowały : Katarzyna Golińska. Stare Pok, ul. Marynarki Wojen nej 45/1, Roksana Niezgoda. PogorLala
Wieś k . Miłoradza i Debora Pacholska.

-

ul. Kurpińskiego 7E/4 I . Jako nagrody wysyłamy dzieciom zabawki.
Czytelnicy. którzy w terminie do 16
października nadeślą prawidłowe rot.wią 

zanie dzisitjszych zadań pod adresem
„D ziennika Bałtyckiego" - 80 - 886
Gdm\sk, skrytka pocztowa nr 419 - z dopiskiem „Krzyżówka za stówę'' lub ..Cześć
dzieciaki!'', wez\llą udział w losowaniu
nagród . Na kopercie lub kartce proszę
podać datę ukazania si,: krzy żówki!

Lewkowicza B. Matuszkiewicza w środko
wej fazie turnieju.
Po l icytacji
jak w tabeli NS
osiągnęła kon trakt 6 kier.
Kontra, gracz
E ułatwił licytację . Rekontra, S
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Gdańsk.

UPU.

Upamiętniając

to ogólw dziejach poczty,
wydarzenie w wiciu krajach
wydaje się co roku znaczki na
cześć UPU. M.in. i w Polsce,
gdzie ustalono datę 9 paździer
nika jako Dzień Poczty. W tym
roku na znaczku za 80 gr projektant M. Jędrys i k umieści!
ptasie pióro i pieczęć lakową,
jakiej używano za króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który uporządkował i unowocześni l usługi pocztowe,
określając je w ordynacji pocztowej wydanej w 1764 r. Na
pieczęci widnieje korona królewska, nazwa miej scowości
nadania listu i trąbka pocztowa. Opatrzenie listu taką pieczęcią oznaczało, że list opła
cono, tak jak obecnie uiszczenie opiaty oznacza s ię naklejeniem znaczka.
noświatowe

..
.''

bą) .

wskazać?

Światowy Związek Pocztowy

komputera - zatrudmeni

(Z.P.)

Licytacja

Rysunki róiniq się
7 szn:egiłami.
Czy potrafisz ie

następnym

na kilku etatach naraz. Có miesiąc wla-

„National Enqutrer" doniósł niedawno, że

W poniedziałkowym turnieju teamów we Wrzeszczu startowało 2 I drużyn z Trójmiasta. Gralo się 7 meczów na
tzw. dochodzenie (drużyny,
które mają aktualnie najwięcej
punktów grają kolejno ze so-

.. .

na

Paryżu w 1878 r.
obowiązuj ącą obecnie nazwę:

walazlo sity prnwze l 2,5 ty

podczas jazdy konnej j je~t sparaliżowany.
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Czym
,
ro1n1q się
te obrazki?

państw, przyjęła

kongresie w

„widmowych ., pracownikow, a nie-

którą

uległ

Zdarzają się też

kwalifikacje, ktorych nie zdobyli. Na

permana, zdementował informację jakoby
Reeve

na papierze.

urzędników rządowej admmistracji za
dflwCJ

Chrittopher Reeve, akt01

którzy co mie-

pen~Je, mimo że isu1ieją wy-

łącznie ...

.Superman
.·

brazylijski opublikował listę ,.nie-

widzialnych"

i aktor Tom Selleck

Sp~raliiowany
sen. zmora. 10) zdobywca
nagrody. 11) panna po zamążpójściu. 12) jednostka napięcia elektrycznego, 16) malarz i rzeźbiarz francuski, 1834-1917 r., 17) nic
zharmonizowana z całością wstawka. 19) początek biegu, 20) legendarny król Celtów, posiadacz miecza zwanego Excalibur, 21) naszyjnik z perci lub kamieni, 22) ptak biomy o długim dziobie, 24)
czajnik. 27) w ręku krawcowej lub pielęgniarki, 29) zwitek waty lub
gazy, 31) na plaży nudystów, 33) dobiera okulary. 35) gospodarskie,
fabryczne, 37) nauka czytania nut głosem, 38) amerykański pastuch,
39) odwiedzana po wizycie u lekarza, 41) galwaniczne, a także lań cucha, 44) zbieranie datków, 45) sprzeciw, 46) kartofel, 48) państwo
afrykańskie ze stolicą Bamako, 55) państwo nad Zatoką Gwinejską,
56) siostrzeniec Piusa I V, kanonizowany w 1610 r.. 57) przepis na
lekarstwo. 59) magazyn zbożowy, 60) rentgenowska, dźwiękowa,
laboratoryjna, 61) w Gdańsku Węglowy i Drzewny. 62) paragwajska
herbata. 63) najczęściej koralowa, 67) kamień szlachetny, 70)
uchwyt narzędzia maszynowego, 71) i:,olożona wśród lasów, 72) na
linii Świnoujście-Ystad, 73) podróż statkiem, 74) glon. 76) boisko
bokserów, 79) epopea Wergiliusza, 82) starożytne miasto semickie
w pin. Mezopotamii, 83) bywa. iż w żyłach wrze, 85) laska z głowi
cą i dziobem, 86) dawny litr, 87) maty stragan, 88) na śmieci, na
grzyby, 90) graniczy z Tajlandią. 93) stromy stok nasypu. 94)
smaczny azjatycki owoc, 96) rezerwa, 97) przechodzi po skórze,
101) linijka wiersza, 102) paskudny zapach, 103) norma. zasada, regula, 104) pogardliwie o Niemcu, 105) przód głowy, 108) droga nad
poziomem terenu, 110) grupa wysokorosłych ludów murzyńskich w
środk. i płd . Afryce, 111) bazia, 113) lud środkowoandyjski, założy
ciele miasta Casco. 1I 4) miasto nad jeziorem Ontario, 1I 6) mamka
Zeusa, l 19) rodzaj tkaniny, a także kostium gimnastyczny, 120)
rzymska Afrodyta, 12 I) nakrycie głowy zakonnicy, 125) pokrywa
żelazo, 126) stosowany jako środek usypiający, I 28) nieładnie o nodze, 129) policzek.

Rząd

ceprezydent. kosmonauta Stroy Musgrave

przerażający

prawdo

wany.

cJe wrgamzowana impreza młodzieżowa.

Co ósmy gracz

I

podobnie do końca życia będzie sparaliżo

trzy m11iony dz1ecrnkow uczestmczy w

rozgrywkach i jest to

8) fotograficzny, radiowy, 9)

Reeve w li-

tumieJe drużyn młodocianych baseballistów

POZIOMO: 5) członkini zgromadzenia zakonnego, 13) numerowy, 14) krzewiciel, popularyzator, 15) namysł, 16) operator podnośnika, 18) po zwolnieniu z wojska, 21) staropolska nazwa statku, 23)
typowy zawód Ślązaka, 25) węglowodór, składnik gazu świetlnego,
26) zakochana w Pięknej, 28) podpora architektoniczna w kształci e
postaci męskiej, 30) partner Matemy, 32) pieczara, 34) dowództwo
wojskowe, 36) tkanina po jednej stronic błyszcząca, 39) Augustowski, Sueski. 40) silnik, 42) orzech z mlekiem, 43) może być o nieagresji, 45) umożliwia odbiór zastawionych rzeczy, 47) wyrwa, ubytek, 49) przykrywa go woda, 50) symbol bezowocnej pracy, 51)
część rewolweru, a także ucha, 52) złożony z liter, 53) autor „Wahadła Foucaulta", 54) znany z mola spacerowego, 56) dogrywka, 58)
żona króla Teb - Lajosa, matka Edypa, 61) największa w archipelagu
Małych Wysp Sundajskich na zach. Pacyfiku, 64) obserwator na
statku, 65) państwo, część Nowej Gwinei, 66) bicz, 68) rogi zwierzyny płowej, 69) zbyteczna grzeczność, certowanie się, 72) jednolub dwuizbowy, 75) w alfabecie, 77) we wschodnich kościołach religijny obraz, 78) fom1ierz, 80) przepływa przez Kolonię, 81) na twarzy i w samochodzie, 84) na kopercie, 87) złamała nóżkę, 89) lysi~a'.
91) ukrop, 92) żartobliwie przysmak, rarytas, 94) rzymska bogm1
mądrości, opiekunka nauk, 95) łobuz, rzezimieszek, 97) podstawa
pomnika, 98) w długopisie lub w banku, 99) legat w testamencie,
100) w kościele główna lub boczna, 102) znosi spokojnie przeciwności losu, 104) kożlonogi w orszaku Dionizosa, 106) zabieg przed
operacją, 107) pierścionek z profilem kobiety, 109) na kutrze, 112)
jeden z Apostołów, 115) zwierzę karmione mlekiem, 117) ziomek,
118) Wielkopolski lub wyspa na rzece. 121) na nim Agassi i Sampras, I22) możnowładca, 123) czwarty okres ery paleozoicznej, 124)
zwierzchnik, 127) został cesarzem po śmierci Tyberiusza, 130) kulawy, 131) w żłobku w Betlejem, 132) odtwórczyni Loli-Loli w filmie
,,Niebieski Anioł", 133) neapolitański taniec ludowy.
PIONOWO: 1) duże naczynie, często w kształcie ściętego stożka,
2) wyschnięte doliny rzek, 3) szlafrok, 4) kapelmistrz, 6) admirał angielski zginął pod Trafalgarem, 7) pieszczotliwie o małym dziecku,

napisał

do czasopisma. W artykule napisano,

powołana w Bemie 9 X 1874
r. przez Zarządy Pocztowe 24

.
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Sytuacji, których anegdota jest do utrwalenia na zdjęciu. mamy cale mnóstwo. Nie
wszyscy jednak potrafią zauważyć .,ten moment". Pozornie banalna scenka z muzykującymi kontrabasistami, ma swoją anegdotkę, którą znakomicie uchwycił pan Przemysław Szalecki z Oliwy. Oczywistą jest odpowiedź na pytanie - co kupią w pierwszej
kolejności panowie grajkowie - dwa stojaki
i nuty .
A my? Po wywołaniu hasła kolejnych
prezentacji. przestaliśmy sprlątać. Bowiem
hasłem wywoławczym jest domowy bała
gan . Niezorientowanym podpowiadam, że
może to być również nici ad artystyczny .
Temat trudny, przyznaję, ale mam nadzieję,
że wyzwanie zostanie podjęte.
Termin nadsyłania kompozycji upływa z
dniem 23 bm. a format zdjęć tradycyjnie nie
przekraczający 18 x 2.1 cm .
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Ptasie pióro (naj częściej gę
sie, ale także gołębie cz y i nnych ptaków) odpowiednio zaostrzone i rozcięte wzdłu ż na
końcu d la lepszej elastyczności, było j uż znane w IV w. j ako nar zędzie do pisania, ale
rozpows zechniło się późn i ej i
było u żywane aż do XIX w.,
kiedy to produkcj a sta lówek
osadzanych p r zeważnie w
drewnianych obsadkac h opanowała całą Europę. W latach
pięćdzies i ątych XX w. po wszechn ie u ż ywane stalówki
wyparły długop i sy.

Na drugim z naczku o nom.
4 5 gr zaprezentowany jest listonosz w munduri.e z okresu
Królestwa Polskiego. Koperty
FDC, znaczki i datownik okol icznościowy z konnym kurie rem pocztowym. będą do u zyska n i a w UP Wrocław I w
dniu 9 października.
8 bm. w UP Gdańsk 1 bę
d z ie u żywany datownik okolicznościowy w związku z poświęceniem organów w Bazylice św. Brygidy , odbywającym
się w dn iu odpustowych uroczystości ekumen ic zn yc h ku
c z c i św. Brygidy S z wedzkiej .
Organy są instrumentem w y sokiern k lasy, skonstruowanym
prze z warszawską fi rmę braci
Kamińskich, wywodzącą się z
końca XIX w .. a o grom ne koszty ich budo wy , nie l ic z ąc
sprzedaży cegi ełek, pokrywają

sponsorzy.

