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Choroba prezydenta Rosii

Jolanta Kwaśniewska i Maria
Oleksy zadbały o przyszłość
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Aleksander Kwaśniewski nie musi martwić się o przy·
Nawet, gdyby nie wygrał wyborów. Podobnie Józef
Oleksy. Ich małionkl doskonale radzą sobie w biznesie.
szłość.

Rys. Zbigniew Jujk

Projekt budżetu
Odbyło się wczoraj posiedzenie Rady Ministrów w Warszawie. Rząd przyjął przyszłoroczny budżet państwa - poinformowało Biuro Prasowe Rządu.

Szerzej na str. 2
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Sejm uchwalił ustawę przekazującą największym mia·
n• duiq uęśi zadań administracil rządowe!. Z:a ustawą
Jluowało 327 posłów, 4 wstrzymało się od głosu.
C)ó. \

styc znia 1996 r . 46
miast (tzw .

n ajwiększy c h

miasta pilotażowe) przejmą
jako zadania własne m . in .
prowadzenie szkół ponadpodstawowych, placówek kultury
i służby zdrowia, domów pomocy spolccznej , eksploatację dróg. Kolejna pula zadań
zostałaby im usta wowo zl econa- m. in . zadania z zakresu ochrony ś rodowiska,
ochrony przeciwpożarowej ,
inspekcji sanitarnej, prawa o
ruchu drogowym.

,,,

Ten sam zakres zadań bę
dobrowolnie przejmować związki mniejszych
miast i otaczających je gmintzw. miejskie strefy usług publicznych. 1 stycznia 1997 r.
ustawa obejmie 11 gmin warszawskich .
"i
Zadania własne będą fi- fi
nansowanc ze zwiększonego ,
udziału w podatku dochodo- · ·
wym od osób fizycznych; za- ii?
dania zlecone- z dotacji.
Czytaj na str. 2
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. Tajemnicze zwi ą zki między cywilazacjami Morza
Sródziemnego a półwyspu Jukatan .
Kolejna odsłona naszej galeria zag adek XX wieku.
Czytaj na str. 4

28 paitbemika, sobota, imieniny Szymona, Tadeusza
1138 - ::m. Bolesław Krzywousty, władca Polski
1704- ::m. John Locke,filo~ofangielski
1918 - Proklamowanie Republiki Czechosłowackiej
1922 - M11ssolini prowad::.i Marsz na Rzym
1939 · zm. Józef Dowbór-Muśnic ki , generał, dowódca Powstania
Wielkopolskiego
1965 - Dokument Soboru Watykańskiego Il „Nostra aetate wzywa do
dialogu zjudai;,mem"
1992 - Wycofanie ostatniej jednostki sowieckiej z Polski
Tzw. Testamentem Krzywoustego najstarszy jego syn Władysław jako
senior otrzymał takie zwierzchnictwo nad Pomorzem.
29 października, niedziela, imieniny Euzebii, Wioletty
1888 - WStambule podpisano międ~ynarodową umowę o wolnej żeglud;.e
prze~ Kanał Sueski
1909 - W Zakopanem utworzono Tatrzańskie Ochotnicze Pogo/owie
Ratunkowe
1910 - Oddano do użytku kompleks gmachów sądowych w Gdańsku przy
Nowych Ogrodach
1923 - \V Tunji og/oszano republikę
1924 - ur. Zbigniew Herberl, poeta
1944 -I Dywizja Pancerna gen. St. Maczka wyzwoliła Bredę
l.afo~ycielem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego by!
Mariusz Zaruski, wybitny taternik i narciarz, także pionier żeglarstwa
polskiego, w latach 1935-39 dowódca harcerskiego jachtu szkolnego '
„Zawisza Czarny" . General, starosta morski, mieszkaniec Gdyni, zmarł w
1941 roku na zesłaniu w Chersoniu i pochowany został w masowym grobie.
Zakopane (gdzie Dom Turysty nosi jego imię) na Cmentarzu l,asfużonych na
Pęksol't)'ln Brzyzku wystawi/o mu symboliczny pomnik gro~owy. Gd{·nia.
gdzie basen jachtowy także nosi jego imię, winna uczymc pudobnre na
morskim cmentarzu oksywskim.

Wśród indywidualnych akcjo- \
nariuszy „Polisy''. są znani w
przeszłości peerelowscy dygnitarze: b. wicepremier w rządzie
Zdzisława Messnera i członek
KC PZPR, Manfred Gorywoda
(13736 akcji), także b. wicepremier w rządzie Messnera, Zdzisław Sadowski (1286 akcji); b.
kierownik Wydziału Kultury KC
PZPR, Tadeusz Sawic, który
wraz z żoną Janiną ma 4737 akcji: b. minister finansów w rzą
dzie Mieczysława Rakowskiego
Andrzej Wróblewski (14966 akcji); b. l sekretarz KZ PZPR w
Radiokomitecie a później wspólnik w interesach Grzegorza
Żemka, głównego podejrzanego
w aferze FOZZ - Waldemar Krajewski ( 4921 akcji); obrońca
Grzegorza Żemka w procesie
FOZZ mec. KrzysztofCzeszejko-Sochacki (3447 akcji) oraz
bliscy współpracownicy obecnego ministra przekształceń
własnościowych Wies ł awa

Kaczmarka - Ireneusz Nawrocki'(9416 ackji) i Andrzej Kratiuk (30153 akcji). p· trW k'
10
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Personel ochrony moskiewskiej kliniki rządowej, w której spitaliwwany jest prezydent Borys Jelc'.':n sprdwdza samochód wjeżdżający na teren szpitala.

Gdynia

Stan zdrowia prezydenta
Rosji Borysa Jelcyna, hospitalizowanego w czwartek po południu w związku z zaostrzeniem się choroby serca, budzi
obecnie mniejsze obawy niż w
lipcu br., kiedy Jelcyna przywieziono po raz pierwszy do
szpitala z tą di agnozą- przytacza opinie leczących prezydenta lekarzy agencja Interfax.
Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz lekarze doszli

•I
Od wczoraj wiadomo, kto
ostatecznie został nowym wła
ścicielem Stoczni Gdynia SA.
Zakończy! się proces obejmowania akcji w ramach zawartej
jeszcze w 1993 roku ugody
bankowej, która pozwoliła na
redukcję wielobilionowego zadłużeni a stoczni.
W ciągu ostatnich dwóch
miesięcy wydano łącznie 8040
tys . akcji .
Najwięks zym akcjonariuszem (czyli właścicielem)
stoczni pozostaje Skarb Panstwa , który zachowa! pakiet
35,7 proc. akcji. Innymi duży
mi akcjonarius z ami są dwa
banki: Pomorski Bank Kredytowy (24.7 proc.) i Bank Handlowy w Warszawie SA (22,5
proc.). Pozostali akcjonariusze

(m.in. gmina Gdynia) otrzymali niewielkie pakiety akcji .

*

*

*

W Stoczni Gdynia SA podpisano na budowę kolejnych
dwóch kontenerowców dla niemieckiego armatora Alfa Ship
GmbH. Partnerami umowy (na
sumc; 33,8 mln USD) jest
stocznia i grupa 14 zagranicznych banków prowadzona
przez amerykański Citibank.
Są wśród nich m .in. Moscow
Narodny Bank Ltd., Banko di
Napoli, ABN AMRO Bank
N.V. i Reiffeisen Zentralbank
Osterriech Aktiengesellschaft.
Konsorcja grupujące zachodnie banki do finansowania
statków budowanych przez
Stocznię Gdynia , powstają od
roku.
(J.K.)

Dziś będzie

za·

\

do wniosku, że Jelcyn powinien pozostać pod obserwacją
do kot'ica listopada- poinfonnowal w piątek sekretarz prasowy
rosyjskiego prezydenta Siergiej
Miedwiediew.
Prezydent od chwili przewiezienia go do szpitala przez
cały czas zachowywał przytomność i nie było potrzeby
podłączania aparatury reanimacyjnej. Konsylium lekarskie
stw i erdziło niedostateczne

ukrwienie mięśnia sercowego,
ale obecnie nie występują objawy niewydolności serca- poinformował Miedwiediew.
Sekretarz prasowy Jelcyna
powiedział , że sprawy przekazania obowiązków prezydenta
na czas jego choroby w ogóle
nie rozpatrywano. ,,Guzik ją 
drowy znajduje się przy prezydencie"- oświadczy! Miedwiediew. Zgodnie z rosyjską konstytucją, w wypadku niezdol-

FOT. PAP/CAF

ności prezydenta do pełnienia
obowiązkó w
s łużbowych

przejmuje je szef rządu .
Odwołano zaplanowane na
wtorek spotkanie Jelcyna z
przywódcami państw z obszaru
byłej Jugos!awi.
Lekarze nie pozwalaj ą obecnie współpracownikom Jelcyna na odwiedzanie chore go.
Obok prezydenta znajdują się
tylko lekarze, ochrona i człon
kowie rodziny.
(PAP)

Są pieniądze I Proces tczewskieg o lekarza
Ministerstwo Finansów uru-

Kon1ec
• z e by o
cesar s 1e cięcie?

I

chomilo. śr~dki.na P?dwyżki I
dla budzetowk1 zarowno

na
wynagrodzenia za miesiąc paź
dziernik.jak i za listopad. Rząd
na forum Komisji Trójstronnej
zobowiązał się do zwiększenia
wynagrodzeń w sferze budże
towej, tak by realny wzrost
płac w br. wynosił 6 proc. powyżej inflacji.

(PAP)

Laury wręczone

inform acje na te m at stanu
zdrowia Wioletty M. cze rpał
wyłączni e z rozm ów telefonic znych z p oło ż n ą . Dy ż ur
skończył 12 stycznia o godz. 8
rano .
W trakcie rozprawy nie wypowiadał s ię o skarżony . Ni e

Od prawie dwóch lat toczy się sprawa przeciwko lekarzo·
wi S1pltala Mleiskiego w Tczewie, Markowi P. Jest on
oskariony o nieumyślne spowodowanie śmierci 21 · letniej
Wioleffy M, Zmarła ona 12 stycznia 1994 roku w dwie go·
dzlny po porodzie. Wczorai odbyła się kolejna rozprawa
przed Sądem Rejonowym w Tczewie.
Rodzina zmarłej głośno wyswoje niezadowolenie z
powodu tak długiego prowadzenia sprawy.
Na wniosek obrońcy Marka
P ., powołano w charakterze
świadka 62-letniego Marcina
P ., położnika-ginekologa, który
od wielu lat pracuje w tczewskim szpitalu. Swoje zeznania
rozpoczął on od stwierdzenia,
że jest przyjacielem oskarżone
go. Potem powiedzi ał, iż z ust
innego lekarza. Wojciecha M.,
dowiedział się po rozpoczęciu
dyżuru, ż e od południa 11
stycznia 1994 roku zarówno na
rażała

oddziale położniczym, jak i gine kologicznym nie dz iało si ę
nic szczególnego . Usłyszał też ,
że na oddz ial e s e ptycznym
znajduje się 21-letnia pacjentka
z wysoką temperaturą i prawdopodobnym „zatruciem porodowym" . Stwierdzi!, iż Wojciech M. przekazał mu info1mację o zdiagno zowaniu i
wskazaniu prze prowadzenia
cesarskiego cięcia u Wioletty
M. Na taką konieczność wskazyw a!y dwa fakty - by ! t o
pierw szy poród pa cje ntki, a
płód był bardzo duży. Marcin
P . przy zn a ł jednocze ś nie , że

usłys ze li ś m y ró wn i e ż t reś c i

ekspertyzy zwłok Wioletty M .
dokonanej przez Zakład Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Białymstoku. Sędzi
na prowad ząca rozprawę ni e
chciała udos tępni ć wyników
ekspertyzy, która miała by ć
istotnym matenalem dowodowym .
Na wniosek obrony powoła
no kolejnego świadka - Wojciecha M ., który ma uzupełnić
zeznania Marcina P . Ko lejne
posi edzenie s ądu wyznaczono
na 3 listopada.

(tt)

O krok od tragedii

Z Elbląga na
"Partnerstwo"

c-- - -- - -- - - - - - - - - - --- - - --

chmurzenie duże z
\ większymi przejaśnieniami. Pr::.elome opady
deszczu. Wiatr zachol dni umiarkowany,
okresami dość silny i
porywisty . .
(A.)

I

......_,.......,.,,...._ _.....,_,...._ _ _ _s_ze
_rze
_ j _n_
a„s...
tr..
. ..
s.........- -...

dą mogły

Io

ao

Pani Jolanta Kwaśniewska
posiada bowiem 23 tysiące akcji
Towarzystwa UbezpieczeniowoReasekuracyjnego „Polisa'' SA
wartości 1,6 mld starych złotych.
Nat~miast żona pana premiera,
Mana Oleksy ma tych samych
akcji ponad 36 tysięcy, a ich
wartość szacowana jest na 2,6
mld starych złotych .
- Jeżeli wybory wygra Kwaśniewski . to partnerem „Polisy"
będzie chciała zostać każda z dużych firm ubezpieczeniowych mówi pragnący zachować anonimowość wysoki urzędnik Ministerstwa Fianansów. - Jeśli natomiast lider SLD wybory pr,:cgra,
to i tak akcje jego żony zabezpieczą go materialnie. Akcjonariuszami „Polisy" są m.in. powolana przez ministra Lesława
Podkańskiego Agencja Rozwoju
Gospodarczego; kontrolowany
przez ministra Leszka Millera
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ostatnio upadły
,,Animex-Bank" SA .

·'

. D zwonek w e zwał na s al ę
ro zpraw Ratusza Staromiej s kiego w Gd a ńsku laure ata,
które mu oficjalnie odczytano
se ntencję werdyktu , uznające 
go powi eść „Hane ma nn" za
g d a ń s ką ksi ąż k ę lata 1995 .
Laureat, Stefan Chwin , otrzymał stosowne zaświadczenie i
kopertę. wysłuch a ! la udacji
Pawła Huelle , odc zytał fragment nag rodzonej powie śc i i
by! nęk any pytaniami przez juroró w i I icznie przybył ą pu-

bli cz no ść.

Odpowi ada! ,
j ak z wykł e ,
skąpo acz treśc i wi e.
Po
czym roz poczę ł a
część

si ę

t o w a-

rzyska piątko
wej impre zy,
przygotowanej przez Nadb ał 
ty ckie Centrum Kultury .
Zwi eńczył ją wpis Chwina do
księgi laureatów.

Nagrodę wspólfundują Telewi zja G da ńsk , Radio Plu s i
,,Dziennik B ałtycki" .
(ts)

Na gdyńskim osiedlu Dą·
browa dźwig budowlany za·
czął przechylać się w kierun·
ku zamieszkałego budynku.
Tylko interwencja straiy za.
pobiegła tragedii,
W czwartek wieczorem na
budowie przy ul. Imbirowej w
Gdyni pękła szyna , po której
przemieszcza! się d źwig . Stalowa konstrukcja o wadze kilkunastu ton zaczęła się przechylać w kierunku czteropic;trowego, zasiedlonego budynku. W
cią g u kilku minut pr zec h y ł
osiąg n ął 20 stopni . dalszemu
o padaniu d ź wig u zapobiegl i
s trażacy za pomocą specjalne-

wyciągu.

go
Zadowoleni z prowizorycznego zabezpieczeni a
pracownicy zostawili d ź wig na
lasce losu i wyciągu .
Około północy zaniepokojeni mie szkańcy ponownie wezwali j ednostki st raży poż ar
nej, które pr z y s tąpiły do demontaż u stalowej konstrukcji.
Na Dąbrowę ściągnięto najpotężni ej szy na Wy brzeż u, 120tono w y d ź wi g z Ra fine rii
G d ańskiej. Po godz. 13 w pią
tek - po wcześ niejszym wyprostowaniu konstrucj i - udało s ię
dźwi g bezpiecznie położyć na
ziemi.

(aks)

I

W Porde none w pó lnocnowschodnich Włoszech zakoń
czyły się w piątek tygodniowe
ć wiczeni a woj sko we zorgani zowane w ramach Partnerstwa
dla pokoju . Pol skę reprezentował pluton z 14. brygady zmechanizowanej im . Bohateró w
Westerplatte z Elbląga .
W nieoficj alnyc h roz mo wach po ćwiczeni ac h zachodni
o bserwatorzy po dkreśl a li , że
,,pod k aż d ym wzg l ę d e m " 
p rzygo tow a ni a fizycz n ego.
wojskowego, operacyjnego, a
także językowego (wielu znało język angielski)- polscy żoł
nierze wyraźn ie górowali nad
przedstawicielami innych armii
z pańs t w środkowoe u ropej 
skich.

(PAP)
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Zmiana
(oroc.l
-0,4
-0,7

nowa armia?

254
1.43
77.5
0,0
-1,0
38.S
l320n ..().8
17.l!
-1.7
-7,9
3.S nk
-2.0
431
J6,0
-0.6
34.3
81 nk -1,2
15,5 ns +1,3
+0,8
26.S
46,5
-1.1
29,9 ns +1.4
-2,8
280
34.0 nk O.O
O.O
26.S
-2,9
6.8nk
40Jl nk -02
5.75 lik -0,9
-9,8
5,5
o.o
7.0
JIJ
-2.6
o.o
59.0
+3,4
27.4
163
-1,2
7.5 ns
oo
31 Ons -I.O
9.45
-1.6
-0,8
645
231 nk +0.4
-1.4
14.5
18.5 nk -2,6
100 nk -3,8
44.5 ns -1,l
-2 7
213
SOKOŁOW
-2.7
250
STALEXP
-Oj
19.3
STOMIL
+I,O
10.2
SWARZEDZ
TONS!L
+0.8
12.2
61
C~IVERSAL
_c...:lL.
-0,6
8.5
VlSTll.A
-0,2
47.9
WARTA
-1,8
5.55
WBK
-1,3
110.5
WEDEL
-3.8
WOLCZANKAI )20.0
ZYWIEC
196.0nl oo
16,7
-23
A\IERBANK
-J0,0
BETONSTAUD 29.7
-3,6
13.2
DOM-PLAST
293
-3,9
DROSED
-3,2
18.2
EFEKT
-1,3
ELEKTROEX(D) 1,54
FAR\1FOOD
21~ ns -2,2
7/}
INDYKPOL
+1.9
45,0 ns o.o
JUTRZENKA
-1,0_
10.4
KPBP BJCK
4,2
KRAKCHEM
-2.3
-:f7
PROCHEM(Dl 5~
OBROTY: 33 9J4 tys. z!
WIG:7846,7(-0.9): WIG 20: 804.l
( 0.8), WIRR: 1049,9(-2.2): nknadwyżka kupna; ns-nadwyżka
sprzedaży; D-kurs min„
KORO:\A: 49,89 1J (-15 gr)
PIO\EER: 48,67 zł \-14 gr)
BIG
BPH
BRE
BSK
BUDIMEX
BWR1Dl
BYTOM(Dl
COMPLAND
DEBICA
ELEKTRIM
ESPEBEPE
EXBUD
GORAZDZE
!RENA
JF.l.fA
KABELBfK
KABLE
KREDYTB
KROS'.'10
MOSTALEXP
MOSTALWAR
:VIOSTALZAB
NOVITA
OKOCIM
OPTI\1US
PBR
PETROBA>-K
POLJfKUTNO
POLIFARBCn
POLlfARBWr
PPABANK
PRÓCHNIK
RAFA KO
REMAK
ROLIMPEX

Jacek Kuroń
Przedstawi! w Lodzi pierw
s1y rai oficjalnie- skład personalny swoich najbliższych
wspólpracowni ków, po ewe n
tualnym wyborze na urząd Prezydenta RP. Przyszli pracownicy Kancelarii Prezydenta to m.
in Anna Popowicz, Michał Boni, Janusz Onyszkiewicz i Tadeusz Syryjczyk Jako doradców i ekspertów prezydenckich
Kuroń wymieni! Zofię Kuratowską. Leszka Balcerowicza,
Bronisława Geremka. Karola
Modzelewskiego i Henryka
Samsonowicza.

Zadeklarowała w Warszawie wobec dziennikarzy wolę
współtworLenia obozu politycznego, który po wyborach
prezydenckich rozpocznie
działania zmierzające do wygrania kolejnych wyborów parlamentarnych. Obóz taki powinny utworzyć partie opozycyjnc, które utożsamiają się z
jej programem prezydenckim.

Aleksander Kwaśniewski

Powiedział

dziennikarzom,
prokurator generalny powinien być mianowany przez pre-

że

Pre~ydent Niemiec Roman Her::ag i kanclerz He/mur Kohl podc:;as wojskowego capstr::,yku, ja~i 26 wczoraj wieczorem odbył się w Bonn ~ okazji 40-/ecia Bundeswehry.
Obok Kohla -szefsztabu Klaus Naumann.

Fot.PAP/CAF
Bundeswehra musi według
kanclerza Niemiec Helmuta
Kohla przygotować się do nowych zadai\..
W debacie parlamentarnej z
okazji 40-lecia armii niemieckiej Kohl oświadczy! w piątek
rano w Bundestagu, że po zjednoczeniu wzrosła międzynaro
dowa odpowiedzialność Niemiec. Poza obroną kraju Bundeswehra musi więc być teraz
zdolna do reagowania wspólnie
z sojusznikami na sytuacje kryzysowe oraz być do dyspozycji

przypomniał wtorkową decyzję

gosławii.

Kohl zdecydowanie zapowiedział utrzymanie w Niemczech obowiązkowej służby

wojskowej, która „jest i powstanie wyrazem obywatelskiej
odpowiedzialności".

(PAP)

i

na przyszły rok,
który przewiduje wzrost produktu krajowego brutto o 5.5
do 6 proc. oraz inflację na poziomie 17 proc.
Prace nad projektem trwały
3 miesiące. W najbliższych
dniach dokument zostanie
przesiany do Sejmu, wraz ze
stanowiskiem rządu w sprawie
założeń polityki pieniężnej na
1996 r., opracowanym przez
NBP oraz z dokumentem określającym kierunki prywatyzacji.
dżetu państwa

przyjął

wczoraj tzw.
ustawę o wielkich miastach.
Przekazała ona 46 najwięk
szym polskim miastom jako
zadania własne prowadzenie
szkól ponadpodstawowych,
placówek kultury, obiektów
pomocy społecznej, służby
zdrowia, eksploatację dróg. Jako dodatkowe zadania zlecone
gminy otrzymały m.in. szereg
uprawnień z zakresu ochrony
środowiska i ochrony przeciwpożarowej. Kompetencje te odpowiadają zadaniom przejmowanym przez gminy w ramach
Sejm

Komisję Wyborczą

W c.lniu wyborów, każdy
wyborca otrzyma kartę do glosowania na której będą. w porządku alfabetycznym, nazwiska 17 kandydatów ubiegają
cych się o Urząd Prezydencki.
Pod nazwiskami będzie informacja. jak należy głosować
Karta do głosowania musi
mieć pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej i Państwowej
•
Komisji Wyborczej.
Głosowanie w wyborach
prezydenckich jest bardzo ła-

a
tzw. programu pilotażowego.
Najwięcej kontrowersji w ustawie budzi kwestia finansowania nowych zadań gmin. W
ustawie przyjęto, że przekazana im w 1996 r. kwota odpowiadałaby wydatkom centralnym na przejmowane zadania
poniesionym w 1995 r., przy
uwzględnieniu wzrostu dochodów i wydatków z powodu inflacji.
- Pokrywa to jedynie koszty
plac i eksploatacji np. obiektów oświatowych - twierdzi
Longin Mażewski, wiceprezy-

I

Pięćdziesięciolecie swojego
istnienia obchodzi w tym roku
gdański oddział Związku NauUSD
czycielstwa Polskiego. Z tej
DEM
FRP
okazji w Gdańsku przy płycie
NLd
pomordowanych w czasie wojCHF
ny nauczycieli odbyła się
SEKwczoraj uroczystość złożenia
GBP
kwiatów przez byłych i obeITL
cnych działaczy związku.
SUR
Poi.niej w Gdańskim Domu
Złoto
Nauczyciela przy wspomnieOmac,enia: USD - dolar amerykański, DEM - marka n.iemiecka. FRF - frank francu
niowej kolacji spędzili wspólski. NLG ~ulden holenderski. CHF - frank szwajcarski. SEK - korona szwedzka,
nie wieczór związkowcy młod
GBP - funt hrytyjsl.i. lTI. - lir włosi.i. SUR - ruhel rosyj,;,' (notowania z Moskwy).
si stażem i pionierzy organizaZłoto;\'- złotych za gram. 1 Londynu - za uncję.
cji na szczeblu ogólnopolskim.
Podajemy cen., Ul 100 jednoskk danej waluty (w przJpadku lira i rubla - w IO 000)
W spotkaniu uczestniczył m.in.
Henryk Dankowski. który w
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- Nie chcemy powołać kolejnej firmy obracającej wierzytelnościami - skomentował
jej powstanie Maciej Zawiślak.
dyrektor zarządzający ds. bankowości inwestycyjnej Banku
Gdańskiego S.A. - Chcemy
stworzyć centrum notowań,
coś w rod?.aju giełdy. która
uporządkowałaby polski rynek

J. Gala.~

I

wierzytelności, umożliwiając
m.in. działanie firm trudnią
cych się obrotem wierzytelno-

wojennego.

Tadeusz Zieliński
konferencj<; prasową
w Sejmie i powiedział, że nie
zrezygnuje z ubiegania się o
urząd prezydenta.
Zapewnił, że między nim a
Unią Pracy jest całkowita
Odbył

zgodność poglądów.

pierwszej turze wyborów

(PAP)

zmarło.

Skup na półmetku
.,.. Skup buraków przekroczy! półmetek. Do 20 bm. cukrow1iie odebrały od planta
torów ponad 7,17 mln ton surowca, wobec 5 ,7 mln ton w
tym samym okresie ub. roku.
Z ok. 2,9 mln ton buraków,
które do tego czasu przerobiono. cukrownie wyprodukowały przeszło 322 tys. ton
cukru.

Skład fałszywych ban·

i

derol amunicji
że z urzędu spis wyborców
- 200 ty,. sfał,zowanych
obejmuje osoby mające stały
znaaków skarbowych o nomeldunek i osoby, które są zaminałach 5 i 10 tys. starych
meldowane czasowo dłużej niż
LI, blisko 200 tvs. sfałszowa
dwa miesiące.
nych znaków ·akcyzy, 120
Sprawdzenie się na liście
s1.tuk amunicji, 10 tys biletwe: stawiamy znak „X" po wyborców jest ważne, bo w
tów MPK oraz znaczne ilości
prawej stronie nazwiska i imie- dniu glosowania nie przewispirytusu Royal zabezpieczynia jednego kandydata - tylko dziano dopisania nazwiska, nali 27 bm., pod<:zas przeszukataki głos jest ważny.
wet jeśli pomyłka wynikła z ,
nia kilku mieszkań, funkcjo
Glosy nieważne: jeżeli po- winy urzędnika. Oczywiście
nariusze z Sekcji Przestępstw
stawimy znak „X" po nazwi- inaczej będą potraktowane osoGospodarczych Komendy
sku i imieniu więcej niż jedne- · by, które na przykład w dniu
Rejonowej Policji Łódź-Ba
go kandydata, w ogóle nie na- głosowania znajdą się poza tełuty.
rysujemy znaku „X" i oddamy
renem swojego stałego melgłos na innej karcie do glosoPoiegnanie Varius Ma·
dunku i przyjdą do danej komiwania niż urzędowo ustalona.
odpowiednim
z
sji obwodowej
nx z Anitą
Jeśli chcemy glosować, a
nie jesteśmy pewni czy znajdu- zaświadczeniem uprawniają
.,.. W najbliższą niedzielę
jemy się w spisie wyborców, to cym do glosowania; ich nazwizespól Varius Manx wystąpi
ska zostaną dopisane.
powinniśmy pójść do wydziału
z Anitą Lipnicką w warszawWyborcy nigdzie nie zamelewidencji ludności w urzędzie
skiej Sali Kongresowej. Po
gminy, gdzie mieszkamy. W dowani mogą do 29 paździer
koncercie w Warszawie rapuypadku, gdy nie będzie na- nika składać wnioski o umiezem z wokalistką zespól wyszego nazwiska, składamy re- szczenie w spisie, w gminie, w
stąpi jeszcze tylko raz w Biaktórej aktualnie przebywają.
klamację; będzie rozpatrzona
łymstoku. Od listopada Anita
(bmk) rozpoczyna karierę solową,
w ciągu 3 dni. Przypominamy,
natomiast reszta grupy ćwi' cz~ 7 nową \\?kalistk.ą. Na
k}m

I

na większą skalę. Powstanie centrnm traktujemy jako kolejny element w strategii
tworzenia holdingu finansowego banku. Nic chcemy być monopolistami. W przyszłości widzimy w spółce inne banki i
firmy. Sądzimy, że centrum
będzie się także zajmowało restrukturyzacją długów i firm.
W niewielkim stopniu będzie
my sii;- zajmować obrotem wierzytelności niewymagalnych.
Centrum ma umożliwić spotkanie wszystkich podmiotów
biorących udział w obrocie

ściam1

długami.
Wybrzeżowy rynek wierzytelności nic jest duży . Jednak
w opinii M. Zawiślaka. wiele
firm nie uświadamia sobie nawet moż.liwości, jakie roztacza.
Handel długami umożliwia

·

Przez Szwecję taniej
• Od I listopada br. PKP
na podstawie umowy z koicjami szwc<lzkimi, sprzedawać
będzie bilety na podróż koleją po Szwecji ze zniżką 30
proc. Zniżka ta będzie obowiązywać do l czerwca 1996
r. W komunikacji kolejoweJ
Pobka- Szwecja tranzytem
przez Niemcy i Danię obowiązuje ta sama taryfa ze
zniżką 30 proc.

cielskie gda11skiego oddziału
ZNP.
- Marzymy o tym. aby zwią
zek mógł sobie pozwolić finansowo na powrót do dawnych
form działalności kulturalnej- I
mówi prezez zarządu Oddziału
ZNP w Gdańsku, Teresa TylChcielibyśmy stworzyć naszym pedagogom możliwości
realizacji własnych zaintereso
wań w otwartym od rana do
wieczora Domu Nauczyciela .
który stanowiłby dla nich miejsce odpoczynku i rozrywki.
Obecnie związek wypełnia I
głównie swoje powinności statutowe. Zajmuje się równieL.
opieką nad emerytowanymi nauczycielami. potrzebujacymi
pomocy.

od

•

.,.. Minister spraw zagranicznych Władysław Bartoszewski złoży w połowie listopada wizyt<,; w Moskwiezapowiedział w piątek wiceminister SZ Stanisław Szymański. Wizyta, zaplanowana na I 5-16 listopada, będzie
miała charakter roboczy.

ZNP

Aleksandra Szczepańska

ona JC5t !.J<17Q5faje

Bartoszewski pojediie
do Moskwy

(aks)

D ug
Bank Gdański SA z;awlą·
z;al wczoral sp61kę I firmą
konsultingową Polish Busl·
ness Offers pod nazwą Cen·
trum Notowań Wieriytelno·
ści. Centrum ma ambicie
I uporządkowania I „ucywili·
iowanla" rynku długów w
Polsce.

czością".
Stwierdził, że dekretami nie
można, ani ro.lwiązywać parlamentu, ani wprowadzić stanu

rn~JC
taJemmcą.

I
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-
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Nauknll'cy NASA o:najmili, :.e l)Jlllliy otr;\'111rwane ; sondy kosmic:.11ej Ul\'SSes pozwalają na komputerowe !?fllerowanie trójwymiarowych ~dj('Ć 5łmica. U/ynes wvkonuje !Ol 1r ko.111wsie na tra5ie długości ok. 2 mld km. Zdjęcie opubliko\\'ane pr;:;e~ Jet Propuliion Laboraton w Passade111c IKalifor11'a) wrko11ane pr;y pomocy komputera poka:uje sondę Ulysses mijająca Słońce.

Fot. PAP/CAF

Kongres
gospodyń
W Buenos Aires trwa świa
towy kongres gospodyń domowych Uczc\tniczą w nim
przedstawicielki 12 państw
Ameryki Laci1iskiej i Europy.
Walczą one o większe poszanowanie dla pracy kobiet w'domu i zagwarantowanie im
części zar;bków mężów. (PAP)

Powstała giełda wierzytelności

.,&..

!'łlWIX IIDl1lllJ OISIRY8lt.l fRl.l'I

dent Gdańska, który nic ukrywa 1e nie jest zachwycony
ustawą. · Nic ma środków na
inwestycje, remonty kapitalne
itp. Zapłacą za to gminy. Ustawa nic zapewnia też płynności
w przekazywaniu środków z
urzędów skarbowych do gmin.
Zwiększone dochody gmin
będą wynikać ze wzrostu
udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. O ile
wzrosną udziały w tym podatku - decydować będą wspólnie
przedstawiciele gminy i Ministerstwa Finansów, jeżeli nie
osiągną oni porozumienia,
gminie służyć będzie odwoła
nie do ... Ministerstwa Finansów.

Jubileusz
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Oświadczył na spotkaniu z
mieszkańcami Łodzi, że jeśli w

nic będą to dekrety przeciw prawom i wolnościom człowieka, ,.przeciw i
wbrew demokracji", lecz zmuszające Sejm do szybs,:ego
działania, np. w celu przyspieszenia funkcjonowania prawa,
które „nie nadąża za przestęp

O AIDS w Sejmie
• W piątek autopoprawka
przedstawiona przez Krysty·
~ę Sienkiewicz (UP) do pro·
JCktu uchwały sejmowej spowodowała, że Izba nie zaaprobowała Krajowego Prog:amu zapobiegania zakaże
m?m HIV i opieki nad chory
m1 na AIDS na lata 1996-98.
Projekt uchwały ponownie
s~1er?wano do komisji. Sienk'.ew1cz, re.agując na wystą
p1ema poslow, zaproponowała, by w uchwale zobowiązać
rząd do zapewnienia środków
na realizację zadań objętych
Programem. Wcześniej takiego jednoznacznego zobowią
zania nie było. Szacuje się, że
na realizację Programu potrzeba ok. 130 mln zł. W Polsce jest przeszło 3,6 tys. nosicieli wirusa HIV. 346 chorych na AIDS. 186 osób

W wyborach preiydenckich głosować moina tylko na jed·
nego kandydata, stawiając znak „X" z prawej strony po je·
go nazwisku i imieniu. Kałdy kto chce głosować, a nie ma
pewności, ciy jego nazwisko znajduje się w spisie wyborców
111oie to sprawdzić w swoim urzędzie gminy.
Podczas wczorajszego spotkania w Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Gdańsku.
dziennikarze otrzymali m. in
wzory kart do glosowania
opracowane przez Pa11stwową

(PAP)

•

wczoraj przez Sejm ustawa o wielkich
miastach jasno precy,:ule ich kompetencje, nie wyjaśnia na·
tomiast wsiystkich wątpliwości zwlą1anych np. 1 finansowa·
niem przejmowanych z;adań.

być radykał·

Lech Wałęsa

włącznie".
Wyjaśnił, że

11

Ustawa o wielkich miastach

Przegłosowana

dentury powinien

Leszek Moczulski
Jego zdaniem jest jeszcze
możliwe wyłonienie jednego
kandydata prawicy w wyborach prezydenckich.
Lider KPN powiedział w
Lublinie, że jeśli wyłonienie
jednego kandydata okaże się
niemożliwe, to potrzebne bę
dzie porozumienie. że „wszyscy poprzemy tego, który
przejdzie do drugiej tury wyborów."

otrzyma 60 proc. głosów to
ogłosi publicznie iż „jest to
przyzwolenie narodu na system
prezydencki z dekretami

Jeden X" pr~ jednym
kandydacie

Rada Ministrów przyjęła w I
I piątek
wieczorem projekt bu- I

swego gabinetu w sprawie
udziału żołnierzy Bundeswehry w międzynarodowej misji
pokojowej w krajach byłej Ju-

,,styl prezy-

Proie I

lbudiet

wspólnoty narodów, jeżeli potrzebna będzie pomoc niemiecka- powiedział kanclerz. Kohl

Stwierdził że,

nie inny- spokojniejszy, bardziej pragmatyczny. mniej
oc.lwołujący się do deklaracji,
hascl, pohukiwań, czy wymachiwania szabelką". W wypowiedzi dla Radia Gdańsk lider
SLD opowiedział się za współ
pracą prczyc.lenta z rządem i
parlamentem.

e111 •••

Wyborco sprawdź się na liście

Rząd

$

Walut·

dziennikarzom
przyczynami przestępczości w Polsce są: brak
możliwości do nauki, pracy i
brak wizji przyszłościowej dla
młodzieży oraz motywacji do
pracy.
Łodzi, że

Janusz Korwin-Mikke

!

de

zydenta lub przez I preasw
SN. Lid.:r UPR, który v. łaśnit
w piątek obchodził S\\OJe 53
urodziny uracz) I z teJ okazJi
dziennikarzy tortem i szampanem.

Powiedział

w

I

NOTOWANIA
/sprzedaż,

zo ta

Hanna
Gronkiewicz-Waltz

:y

Kupno

śl1

Andrzej Lepper

I

Na gield~ie spadek notowa1i.
\\lc:oraj obni;yly się ceny 43 akcji,
w:rnsly kursy akcji 8 spółek. Pp rQZ;
p1€rn s0 1101011,ane b).I)' akqe Com
pwerla11du. K11rs 11stalono na ;f
(o 60 proc. 11,y~.q od ceny emisyjnej
11·_rnos:ącej 22.50 d). Obnif.y/y_się
wartości wqstkich indeksów. Srednia zmiana ceny wynosiu1 1,6 proc.
(na rmku pudstmvowym). Wdogrywkach z 21 zgloswnych ofert sprzedawyc ,erpano 14. Na10miast spośród
20 ofert kupna inwestorzy ;.realiw·
wali w całości tylko 8. Sesję :akoń
cza11ol 3 nachry:kami ki1pna i 7
spr:eda~y.
W mijającym tygodni11 11ajwięce1
mv~11a by/o ~arvbil' na akcjach:
KPBP BICK (wzrost o 16.2 proc.)
Natomiast najwięcej stracili akcjom1ri11sze Beta11stalu (spadek o l 5,4
(W.)
proc.).

KRAJ

Wybory • kandydaci

Nowe czasy J

Giełda Papierów Wartościowych
Notowania akcji 27 października

28, 29 października 1995

o
usprawnienie przepływu środ
ków finansowych W Polsce
wiele firm ma problemy z
utrzymaniem płynności finansowej.
Gdy istnieje rorn im,;ty rynek wierzytelności, wierzyciel
ma możliwość wyboru· czy
czekać realizując rentę. czy z
pewnym d:rskontem odzyskać
pieniądze natychmiast V1' Polsce obrót wierzytelnnsciami
ma bardzo ograniczony charak
ter i dotyczy przede \vsz.ystkim
wierzytelności skarbu państwa
(można wówczas skorzystać I
odpisów podatkowych). Łącz
na wysokość przeterminowa
nych c.llugów wobec skarbu
pa11stwa. banków i P\'między
przedsii;biorstwarni sięga 3(•
mld nowych zł.

Jan Kref'

Czwarta władza"
trzyma się w ryzach
11

Oglądame „Studia wyborc:ego" sobie odpuści/am
(pe1rnie jak mnóstll'o rodakiiw), bo 11· twn programie,
jak to 11' reklamach. nic dowiem się tego, co chcę, tv/ko
usfrq to. co mi chce wdusic' ,,producent". l.a to „Kilka trudnych pytmi" i „Kandydatów w Dwójce'' pomijam tv/ko 1rte~v. g~\' występują 11· nim pretendenci, na których po pięciu minutach j11: literalnie patr:eć nie mogę. Pr0 pominam sobie 1rtedy stamiki dowcip o „ U/ungu" (.. gd:ie się taki ulungl? ''! i pr:eląc:am się ,w inny kana/.
Pr:ed11yborc:e ro;:;mowy kandydatów z djennikar:ami „aczynają się ukladac' w coś w rodzaju serialu, i to nairet dramatvc:.nego. Niektórzy z bohaterów
mają ju~ na twar;:;y ll'ypisaną klęskę i chod:i im tylko o to, ieby .,: honorem
lee „ Inni o honor nie dbają. ale na nieuchronne kroki Komandora, który pociągnie ich w nicość. ;:; której djęki bezmiernemu /iberalbnowi regulaminu
:glas:ania kandydatów na chwilę 1rych_rnęli). reagują doscią · skierowaną ku
d:iennikar:0111.
Są i tacy, któr:.y· robią dobrą minf do bard:o jej gry, wymijając pytania,
odpowiadając nie na temat. str:elając 1r:nioslymi fra:esami, a li' ostatec:ności
, 'a/ho i ~ara: na wstępie) wylewając Niagarę ;,alóll' na media, które manipulują.
:nieks:talcają i wyryirają : kontekstu. Ulubioną figurą retoryc:ną ll'iel11 jest
n;jasnienie, ~e or, ll'Cll/e nie jest agresywny, a obra~lnffgo wyra~enia okonku' remji u~yl jedynie ,. 1r se11sie pichrickowskim ".
Prezydent w swyni \fystępie w „D1rójce" inll'okowa/ d:iennikar0· per „kochana c:warta H1ad:o 1". My.ilę. ~e ani kochana. ani czwarta, ani wogóle wła
dza ,\le jedno tr:eha r:ekomym „c:wartakom" przy:nac': pa1111ją 11ad lll'ar:ą,
I s/mrem i gestem :nac:nie lepiej ni: pretendenci do 1rlad:y prmrd:hrej. Mo~e
dlatego, :e 11ięcej ry:ykują: polityk 11ajll'y:ej pr:egra te wybory. d:iennikar:
Janina Wieczerska
111,ó' pr:cgrat' swój :mród.

-

(PAP)
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Budowlańcy żądają
dostępu do Berlina
.,.. Polski przemysł budowlany zażąda! swobodnego do·
stępu do budów w Berlinie
dla polskich robotników pracujących na umowach w
Niemczech. Wiesław Grzym
ski, kierownik wspólnej ekspozycji polskiej na targach
budowlanych w Lipsku
oświadczył w czwartek, że
zamknięcie przez rząd niemiecki berli1\skiego rynku
budowlanego w IV kwartale
1995 r. ujemnie odbije się na
obecności na nim i wiarygodności polskich firm. Rynek
nie znosi próżni, więc miejsce Polaków zajm,t w Berlinie, według Grzymskiego.
Portugalczycy lub Anglicy,
którzy "nie są ani lepsi, ani
tai'lsi'' Do tej pory na berli1\skich budowach pracowało
ponad 2 ,8 tys. robotników
polskich zatrudnionych na
podstawie oficjalnych umów.

Odmowa kolportażu
.,.. Pozbawione możliwosci
druku na Białorusi i kolportażu poprzez kioski monopolistycznego przedsiębiorstwa
„Sajuzdruk", dwa niezależne
wydania: ,.lmia'' 1 ,.Bielaruskaja Dielowaja Gazeta" nie
dotrą również do prenumeratorów.

Niech Quebec zostanie
.,.. Tysiące Kanadyjczyków przybyłych z całego kraju manifestowało w Montrealu na rzecz pozostania francuskojęzycznej prowincji
Quebecu w federacji kana(bpi
dyjskiej

28, 29
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ampania prezydencka do tego
stopnia zniewoliła Polaków, że
umyka im problem większej doniosłości ni:: to. który z kandydatów obejmie Najwyższy Urząd.
Nie jest oczywiście bez znaczenia, czy będzie nim Wałęsa, czy Kwaśniewski,
ale dla przyszłości Polski o wiele ważniejsze jest
uładzenie polityki zagranicznej, przed którą stoją dwa imperatywy.
Piemszym jest upór w dq::eniu do struktur
Zachodu; a mnożą się tutaj znaki zapytania.
Drugim · byle nie zamiast pierwszego! . jest
zdecydowane otwarcie ku Ukrainie, skorzvstanie z wielkiej szansy. której nie wolno prŻepu

ko „napinania muskułów" przed wyborami. na
Niefrasobliwi optymiści starają się zamazywać te pogróżki miodem płyną
cym z ust polityków zachodnich, że NATO w
ogóle nie będzie się oglądać na protesty Moskwy. Ale ono ogląda się na nie coraz baczniej!
W efekcie dążność do poszerzania struktur
obronnych ustępuje miejsca postulatowi ich
„ umacniania" vel „pogłębiania ". Narastające
w USA nastroje izolacjonizmu skłaniają raczej
do dbania o „ równowagę globalną" . co wymaga dobrych stosunków z Rosją · ni~ o lokalne w
końcu kwestie bezpieczeństwa Europy Wschodniej; jej pozostawanie w s:arej strefie nie zagraża obronności Zachodu. Jedynie Niemcy
ścić.
wolałyby mieć rubież obrony na Bugu, nie na
Stowarzyszenie Północnoatlantyckie, które- Odrze. USA nie będą o to kruszyć kopii, zwła
mu pr:ewodzi Janusz Onyszkiewicz ogłosi/o ra- szcza że rysuje się wizja zbliżenia Moski1')' zPeport. przerywający sekwencję słodkich obieca- kinem. l.a niedopuszczenie do takiego aliansu.
nek: ,,Prz)yęcie Polski do NATO nie jest jeszcze który mógłby zdestabilizować strefę Pacyfiku,
definitywnie przesądzone". Nareszcie nie dyplo· warto zapłacić re:ygnacją z rozciągania NATO
I matyczne dusery, lecz męskie postawienie spra- na wschód, a przynajmniej jego odroczeniem.
11y, owijanej od lat w bawełnę przez polityków
Konstruowanie osi Warszawa-Kijów niemouważających, iż lepiej koi<' ni~ niepokoić społe
że być rzecz jasna dla Polski alternatywą uc:estczeństwo; powtarzających jako aksjolrJ{lt, że 11anictwa w NATO; ale może i powinno być jego
s~e wejście do struktur NATO jest przesąd::one, uzupełnieniem oraz wariantem „na czarną goże to tylko kwestia c::asu. Ich optymizmu nie
dzinę", gdyby NATO ad calendas Graecas odpodważyło nawet niedawne, formalne odłożenie
kładało swe plany poszerzenia; czego przecież
opółtora roku terminu rokowań na ten temat.
nie można wykluczyć.
Podkreślono w owym raporcie, że na niekoJest to wariant realny, bo nastawienie Ukrair:yść Polski działa słabość cywilnej kontroli
ny wobec Polski jest obecnie (czy na długo? to
nad armią. Tak, na pewno. Ale to kwestia inna sprawa!j bardw życzliwe. Istnieje 1iyraf.na
podrzędna. :zasadnic:ą jest wyra;:,ze narastanie
zbieżność jej i naszych interesów. Ukraina chce
oporn Rosji przeciw planom poszerzenia NA- wychodzić z izolacji, wdzięczna jest Polsce za
TO. Odejście ministra Kozyriewa to kolejny zły wsparcie w procesie prz)ymowania jej do Rady
:nak, a rozmaite dokumenty, krą::ące po mo- Europy i odpłaca się optowaniem za cz/onko·
skiewskich redakcjach, o nowej rosyjskiej dok- stwem Polski wRadzie Bezpieczeństwa. To także
trynie wojennej · uderzają w tony rewanżyzmit. s:ansa umocnienia ukraińskiej państwowości,
Wiele rosyjskich gestów to naiwny s:antaż, inrze podmywanej przez orientację rusofilską i ekonomają charakter balonów próbnych, lee;: tendenmiczne szykany ze strony Rosji . Koncepcję
cja w;.rostu zac:epności jest wyra~na nawet w aliansu z Ukrainą od d:iesięcioleci lansuje Jewypowiedziach Jelcyna i nie musi oznaczać tył- rzy Giedroyć i cale środowisko „Kultury", kate·
wewnętrzny użytek.

l
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gorycznie opowiada się za nią Ośrodek Studiów
Wschodnich i autorzy jefio czasopisma „Eurazja", jak również Aleksander Małachowski:
., Ukraina jest obecnie najbardziej priorytetowym kiernnkiem naszej polityki zagranicznej" ·
napisał ostatnio w „Sztandar:e Młodych", z
pewną publicystyczną przesadą, ale i wielką dozą racji. Zwłaszcza w słowach, że „stosunki polsko-ukraińskie to ciągle teren latwozapalny i
nawet jedno nieopatrznie wypowied~iane zdanie
może zagrozić zbliżeniu". Takich zdań niestety
nadal pada niema/o, ze strony grup skrajnie
prawicowych oraz sentymentalnych „mi/ośni
ków kresów", dla których wspomnienia podolskiej czy wolyń.0 kiej młodości są cenniejsze niż
racja stanu.
Warto przypomnieć, że przed 80 laty - gdy
Polska była dopiero sennym marzeniem · wielu !
publicystów (zwłaszcza „Myśli Polskiej", organu Ligi Paristwowofri Polskiej, sterowanej
przez masonów) opowiadało się stanowczo za
„dziejową zgodą polsko-mską" i w „aspiracja- 1
mi tego sąsiedniego narodu" • przestrzegając
rodaków przed krótkowidztwem; podobne po· !
glądy miał Józef Piłsudski, z nich wynikała idea ;
federalizmu.
Połomski:
lmeresy Polski i Ukrainy są W)jątkowo komplementarne. Rozdziela je jedynie złowieszcze
brzemię historii sprzed pól wieku. Bezrozumne ·
choć dyktowane szlachetnymi intencjami · jest :
publikowanie w poczytnych gazetach tekstów o
tym.jak Polacy z Ukraińcami mordowali się nawzajem. One nigdy niczego ostatecznie nie wy• Wybrzeie o mnie zapomniało. A moie to moja wina, ie tak dawno mnie tutaj nie było?
jaśnią, nie przekonają nikogo z tych, co parnię·
Mam stąd wspaniale wspomnienia • zastanawiał się len:y Połomski, przy9otowuiąc się w
tają swoje ;:glis::.cza i ofiary spośród swoich.
gdyńskim Teatne Muzycznym 40 występu I małymi uczestnikami telewizy1nego programu
One jedynie jątrzą źle zabliźnione rany, stawiają
,.Od pnedszkola do Opola".
zamierzchle krzywdy przed wizją pojednania,
- ,,Nie zapomnisz nigdy" - Mało czasu spędza pan kontakty ze światem mieliśmy
mogącego na wschodzie Europy ukształtować oś
to jeden z wielkich pana prze- przed telewizorem?
raczej ograniczone.
krystalizacyjną systemu o wiele poważniejszego
bojów. Zapomnieć o Jerzym
- Nie lubię telewizji, niewie- Rzadko pan teraz występu
niż Inicjatywa Srodkowoeuropejska, która jest I
Połomskim, czy to w ogóle
le programów oglądam. Irytują je.
enigmą; niż Wyszehrad, który jest tylko ładną :
możliwe?! To przecież w Somnie głupawe seriale z życia
- Mam sporo koncertów,

•ICZ go

nazwą.

Wojciech Giełżyński ,

li

Zllc1nel floty ogromnych :iaglowców handlowych pn:emien:ających mona i oceany od końca
oleglego i do polowy naszego stulecia, do dziś pływają tylko dwa. Są to rosyjskie
oteromaslłowe barłci szkolne „Sledow" i „Kruzenslłern". Jeden z tych największych na
mecie, klasycznych iaglowców • ,.Kruzenslłem", wypływa dzisiaj I Królewca w swój
pierwszy rejs wokół globu ziemskiego. Przed tą historyczną wyprawą statek pn:ess:edł
re•ont w Stoczni Remontowej Nauta w Gdyni.

Młodzieży".

Od 1945 roku oba barki cu-

mowały w Świnoujściu. Po

dwóch latach przeprowadzono
je do Kronsztadu, portu wojennego pod ówczesnym Lenin·
gradem. Początkowo statki cu-

tu w kronsztadzkiej stoczni
wojennomorskiej. Opuścił ją
już jako hydrograficzny okręt
żaglowy Marynarki Wojennej
ZSRR. Pod banderą wojenną
pływał na Atlantyku.
Od 1963 roku marynarka
przekazała bark Ministerstwu
Gospodarki Rybnej ZSRR,

najczęściej

po Bałtyku i Atlantyku. W portach zagranicznych
zabiera też na pokład zachodnich turystów, którzy chcą
przeżyć przygodę pod wielkimi
żaglami.

W 1973 roku ,.Kruzensztem" pierwszy raz odwiedzi!
Gdynię, a w następnym roku
uczestniczył w gdyńskiej Operacji Zagicl. Najdłuższy rejs
odbył w 1984 roku, płynąc do
Kanady. W 1992 roku brał
udział w regatach i zlocie ża
glowców szkolnych Columbus

500.
Dwa lata temu statek przegruntowny remont w
Niemczech, uzyskując wysoką
klasę A 3. W czasie prac remontowych na żaglowcu zainstalowano nowoczesną siłow
nię okrętową.

***
W wyprawie wokółziem
ski<'j żaglowcem ma dowodzić
kpt. Oleg Siedow. Będzie to jego pierwszy samodzielny rejs.
Dotychczas pełnił on obowiąz
ki I of;cera. Ukończy! Talliń

,'

ską Szkołę Morską. Tallińską
Wyższą Szkolę Morską i Kaliningradzką Wyższą fot.ynierską Szkolę Morską. Praktykę

zensztema".

•••
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., Kru~ensztern" po remoncie wNaucie.
mowały bezczynnie przy nabrzeżu portowym. Dopiero po
6 latach zainteresowali się nimi
entuzjaści żaglowców, którzy
uratowali je przed złomowa

niem. W roku 1954 bark, któremu potem nadano nazwę
Kruzensztem'', pierwszy raz
po wojnic wypłynął na m?rz~ i
wówczas przekonano się, ze
jest to pelnospr~wny statek.
Skierowano go więc do remon-

leży

Ja to zacznę grzecznie:
„Dzie11 dobry, czy zastałem
Jolkę?". Kulturalnie, co 7
Że nie zrozumieją? A co
oni w ogóle rozumieją, te europejskie pacany

Fot. Jacek Sieński
które po remoncie 1 adaptacji
na statek szkolny, skierowało
go do szkoły rybołówstwa w
Rydze. Wówczas barkowi
nadano nazwę ,.Kruzensztem".
Potem armatorem żaglowca
była szkoła rybołówstwa w
Tallinie, a od 1991 roku jest on
statkiem szkolnym akademii
królewieckiej. Statek pływa z
kursantami uczelni morskich
od wiosny do października,

zawodową odbywał na statkach handlowych, a od zakoń
czeniu nauki, przed 14 Iaty,
pływa na „Kruzensztemie".
- Dookoła świata popłynie
220 osób, w tym 150 kursantów z różnych szkół morskich
Wspólnoty Niepodległych
Państw - powiedział nam kpt.
O. Siedow. - Poszczególne
szkoły wydelegowały po 5-6
kursantów. W trakcie rejsu bę
dą się oni uczyć i odbywać
praktykę morską. Oprócz kadry naukowo-dydaktycznej, w
wyprawie wezmą udział ichtiolody, biolodzy i meteorolodzy,
którzy prowadzić mają badania
naukowe. Podróż odbędzie z
okazji 300 rocznicy utworzenia
floty rosyjskiej i 70-lecia ekspedycji wokółziemskiej Iwana
Fiodorowicza Kruzcnsztcrna,
znanego podróżnika rosyjskiego.
- W ciągu 302 dni żaglowiec
odwiedzi 14 portów w Europie,
Ameryce Południowej. Azji i
Australii. Będą to m.in. Sanat
Cruz de Tenerife, Rio de Janeiro, Montevideo, Valparaiso w
Chile, Thaiti, Tokio, Włady
wostok, Singapur, porty australijkie, Dżakarta. Cap Town.
We Władywostoku przewidziany jest 2-tygodniowy postój na wymianę kursantów i
uzupełnienie zapasów. Rejs ma
zakończyć się 25 sierpnia 1996
roku w St. Petersburgu, gdzie
obchodzone będzie 300-Iecie
powstania floty rosyjskiej.

Jacek Sieński

•
za

•

I

dzie biorą się za śpiewanie.
Bardzo dziś łatwo o debiut w
tym zawodzie, lecz nic wszyscy wiedzą, że: trzeba śpiewać
czysto, kształcić głos, nie śpie
wać bzdur; że piosenka to melodia, a rap nie ma z nią wiele
wspólnego. Słuchacza zawsze
ujmuje szczerość wypowiedzi,
prostota, szacunek dla publiczności. a nie wypinanie sempiterny w kierunku widowni,
szokujący wygląd i obsceniczne teksty. Szanuję różne gusta i
niczego nie potępiam , ale upominam się o poziom. M łodzi ,
którzy chcą dłużej zagościć na
estradzie, muszą pamiętać o
warsztacie, a także o tym, że to
zawód pod legający krótkotrwałym modom, więc trzeba
szukać wartości od mody nie-

.

szedł

raturę nawigacją ufundowało
działające w Niemczech Stowarzyszenie Miłośników „Kro-

„Kruzensztem" ma długość
114,51 m, szerokość 95,5 mi
zanurzenie . 6,34 m. Na czterech masztach podnosi 31 żagli
o łącznej powierzchni 3632 m
kw. Statek posiada dwa silniki
napędu pomocniczego i 2 śru
by napędowe. Załoga składa
się z 76 osób kadry dowódczo.
dydaktycznej i 150 kursantów.
Armatorem statku jest Bałtyc
ka Państwowa Akademia Rybołówstwa w Królewcu.
Bark zbudowała w 1926 r.
stocznia J. C. Tecklenborg
A.G. w Wesermtinde, na zamówienie niemieckiego armatora
żaglowców F. Laeisza. Do wybuchu II wojny światowej był
jednym z żaglowych masowców służących do przewozu
zboża i wełny z Australii oraz
saletry z Chile. Nosił nazwę
„Padu a". Imiona zaczynające
się na literę „P" nosiły wszystkie żaglowce Laeisza. Dlatego
też nazywano je P-linerami.
W roku 1945, w ramach reparacji wojennych, b. Związek
Radziecki przejął trzy żaglow
ce niemieckie i jeden wioski.
Największymi z nich były dwa
duże, czteromasztowe barki
niemieckie „Padua" i „Kommodore Johnsen". Później
nadano im nazwy „Kruzensztern" i Siedow". W latach
80. radzie~ka flota żaglowców
'szkolnych zwiększyła się o 5
siostrzanych fregat zbudowa-

Ale tam tak me można
tam kultura. Do autobusu to
tylko przednimi drzwiam i
wsiadają, a tylnymi wysiadają. Nie ma prh:mia się
Dlatego trtcba by coś ele·
gancko. żeby wypruil' jak na-

pocie kilka tysięcy widzów sfer nie wiadomo do czego śpiewam stare i nowe piosenki.
zgromadzonych w leśnym am- przyszytych, teleturnieje. To Musiałbym mieć bardzo bogafiteatrze kołysało się w rytm pewnie potrzebne, ale zupełnie tą żonę i własnym sumptem
przeboju „Cała sala śpiewa".
mi nie odpowiada. Cenię jedy- wydawać płyty, które może
· Dawno to było. Potem la- nie programy edukacyjne, re- trafiłyby na półkę, bo przecież
tami bylem nieobecny. Nie bez prezentujące moim zdaniem skończy! się państwowy mecegoryczy wypada stwierdzić, że wysoki światowy poziom i za- nat. Moje kontakty z publiczbolesną cenzurą w moim ży
sługujące na nadawanie w czanością opierają sę na wzajemciorysie artystycznym stal się sie tak zwanej większej „oglą nej sympatii i szacunku. co mi
stan wojenny. Kilkanaście naj- dalności" . Uważam · przepra- daje wielką satysfakcję . I za to
lepszych lat mojego śpiewania, szam za kolejny zwrot w stronę jej i Bogu dziękuję . Nie mam
odeszło, niestetv, w cień. Zaspraw ogólnych · że naszemu swojej agencj i, ani impresaria,
milkłem, podobnie jak wielu
innych kolegów mego pokolenia w momencie, gdy człowiek
wie, o co chodzi w piosence.
Czas stanu wojennego spędzi 
łem zresztą poza granicami
kraju · w Nowym Jorku, w
Chicago · a gdy wróciłem zastałem ogromne podziały polityczne, które nie ominęły też
mego środowiska.
- I wielu innych.
· Nie ma chyba końca tym
podziałom . Stale się dzielimy,
tracąc, to co najważniejsze: jcd·
ność. Nie chodzi o jednomyśl
ność, różnice zdań są konieczne, ale forma w jakich się przejawia jest wciąż nazbyt agre·
sywna, mało parlamentarna ...
- Oj , wpadamy w ton wyborczej kampanii. A wydawałoby się, że artyści od tego są
dalecy, no może teraz z jed- Niebawem będzie 40-lecie, s;.kofę aktorską, warszawską PWST, ukończyłem w 1957 roku ...
Fot.Jacek Awakumowski
nym wyjątkiem, bo przecież
artysta estrady też kandyduje...
społeczeństwu nic zaszkodziła
a telefon mam zastrzeżony. Pa- zależnych. Moim sukcesem z
· Aktor był przecież prezy- by taka nauka, bo wiele jeszcze zerny nie jestem.
pe wnością jest to , że diugo
dentem Stanów Zjednoczo- powinniśmy się nauczyć.
- A to ponoć zawód, w któ- trwam na estradzie. Oczywinych. Nie widzę nic dziwnego
· Skrupulatnie policzono, że rym tneba się przepychać.
ście w radiu i telewizji nie go·
w tym. że Janek Pietrzak bez- Jerzy Połomski śpiewa nam już
· Ponoć. Ale jeszcze moje szczę teraz zbyt często, ale to
pośrednio się zaangażował, b
35 lat.
nazwisko coś mówi mojemu kwestia nowej rzeczywistości i
chciałby coś zmienić w kraju,
· Niebawem będzie 40-lecie, pokoleniu i to się liczy. Nie młodych redaktorów, którzy
już nie poprzez estradę. Bylem
szkolę aktorską, warszawską
zgłaszam pretensji. Daleki jezapominają o prawie ciągłości
nawet na jednym z jego spo- PWST, ukończyłem w 1957 stem od tego, by cierpieć, ży kultury, o odbiorcy. któremu
tkań, szanuję jego decyzję .
roku.
wić jakieś pretensje. Moje pomoje anystyczne pokolenie to·
- Wróćmy _je,t.;.ak na estradę.
- Zdradził pan jednak scenę kolenie sporo straciło, ale trze- warzyszy.
Namówiony przez realizatorów dla estrady.
ba ponieść koszty zmian, które
- Jest pan trochę nietypowy
programu „Od przedszkola do
· Aktorstwo to wyższe po- są konieczne. Musimy zmienić - żadnych skandali, stanowcza
Opcta" zjawił się pan w Gdyni, wołanie, to rzemiosło, wyma- · to dotyczy wszystkich - nasz i konsekwentna ochrona pryby wystąpić z dziećmi. Podobno . gające uprawiania na co dzień. stosunek do rzeczywistości · z watności, żadnych „łokci"
nie od razu przyjął pan tę propo- Nie zostaje się aktorem z racji roszczeniowego, pozostałego w życiu zawodowym.
zycję, choć większość pańskich
otrzymanego tytułu. Jestem ak- w spadku po minionej epoce na
· Wciąż uważam, że w tym
kolegów nie ma wahań.
torem dramatu i estrady, ale co solidną pracę. Jeszcze nie za- co się robi, najważniejsza jest
- To uroczy program i wiel- z tego wynika? Iluż wspania- służyliśmy na demokrację, prawda. Fałszu, strojenia się w
ka rzadkość, bo dzieci pozosta- łych artystów · nie chce t u choć już z niej zaczęliśmy ko- cudze piórka, udawania kogoś
ją tu sobą, nie ulegają manieprzywoływać nazwisk · bo to
rzystać .
innego niż się jest, publicznoś.;
rze, nie udają dorosłych. Mia osoby żyjące, w splendorze
- Bardzo to pięknie brzmi. I nie wybacza. Może bym się
cha! Juszczakiewicz traktuje swoich talentów · bardzo pó- bardzo poważnie. Zmieńmy bardziej pch ał, gdybym przeży
małych uczestników naturalźno otworzyło się na dobre akjednak nastrój - wszak muzyka wa! jakieś dramatyczne upadki,
nie, z wielkim talentem, znaj- torstwo, po trudnych pocz.1t· łagodzi obyczaje, a pańskie nie wiem. Niczego nie żałuje;,
dując właściwy ton. I to mnie
kach. Zwekslowałem na pio- piosenki, styl któremu pozosta- chociaL. Czuję kciutkie ukłu
ujęło. Nie od razu się zgodzisenkę. Skończyłem wydział
je pan wiemy-tym bardziej.
cie zazdrości w stosunku do kołem. Najpierw odmówilcm. A
estradowy szkoły teatralnej.
· Piosenka nie jest stworzo- legów, którzy sami piszą teksty
wynikało to z nieświadomości.
Moi profesorowie · Ludwik na do najwyższych celów, cho· swoich piosenek i je komponuNie znałem tej audycji, więc Sempoliński, Irena Kwiatkow- ciaż czasem dobrze zaśpiewać ją. Tego nie p0trafię i nie bydę
bylem nieufny. Dopiero Irena ska, Kazimierz Rudzki · po- piosenkę zaangażowaną i to mi umiał. Nie umiem też ruszyć do
Santor powiedziała mi, że ro- wiedzieli: skoro masz głos, się zdarza. Ale domena pio- sponsoró\.\, nie mogc się przebię głupstwo, odmawiając, bo
weź się za piosenkę, bo taki..:h
senki - to radość, relaks, a na- móc. Ale - kto wie, czy się w
to udany program. Kiedy pono- aktorów jak ty będzie więcej. wet odrobina banału pod wa- końcu na to nic zdobędę?
wiono propozycję, powiedzia- Piosenka otworzyła mi drogę runkiem, że będzie to zrozu- Dziękuję za rozmowę.
łem „tak".
w świat i to w czasach, gdy miale. Teraz coraz młodsi luRozmawiała: Anna Jęsiak

Na Kruzensztern ie"
s I r
nych w Stoczni Gdańskiej. Były to bliźniacze statki „Daru

ważniejsi

,Jerzy

Ostatni Mohikanin oceanicznych szlaków

· Remont „Kruzcnszterna"
w Naucie trwa! 35 dni, w tym
tydzień na doku pływającym powiedział nam Grzegorz
Grzegorek, kierujący pracami
remontowymi. - Podczas dokowania wymieniono na nowe
dwie śruby napędowe, oczyszczono i zakonserwowano
podwodną część kadłuba. dwukrotnie pomalowano burty.
Dokonano także przeglądu
urządzeń chłodni prowiantowej
i systemu klimatyzacyjnego
oraz zamontowano nowoczesne urządzenia nawigacyjne: 2
radary, żyrokompas z 8 repetytorami, odbiornik nawigacji satelitarnej i 2 satelitarne odbiorniki prognozy pogody. Firma
Chaccwicz Segel z Gdańska,
która przed rokiem dostarczyła
na .,Kruzenszterna"' komplet
żagli, uszyła 15 nowych, zapasowych płótnisk. Dodajmy, że
kosztującą 800 tys. marek apa-

Uśmiechną się, ,,come m",
„avanti" albo „bitte" do nas
rzekną, dłonią życzliwie wejście pokażą i nie wypada tak
ani be ani me.
Każdy by chciał na hurra
do środka, tłumnie, jeden po
drugim, jak do tramwaju. A
innych łokciami na bok odepchnąć. bo przecież my naj

Głos

wyborcy lekarza

Świadectwo zdrowia kandydata
Lenin miał, wykryty po śmierci, guz mózgu,
charakteryzuiący się powolnym rozwolem. Związek między
tym guzem a historią Rosji i świata wydaje się
niezapneczalny. W latach dwudziestych wezwany do Stalina
lekarz, profesor Botkin, po rozmowie I pacientem wybiegł
na korytan mówiąc: paranoja! Diagnozę przypłacił iyciem,
a wraz z nim setki tysięcy towarzyszy i o~ywateli.
Przykłady te - jak napisał w liście do redakcji „Gazety LekarZdzisław Bociąg · ukazują, że społeczeństwa płacą ogrom-

skiej"

ną cenę

za brak zdrowotnej kontroli nad swymi przywódcami.
Dlatego bardzo dobrze by było, aby każdy kandydat na prezydenta zobowiązany hył przedstawić sw0im wyborcom badanie tomokomputerowe mózgu · by można było przekonać się, że nie ma
guza ani zaników kory mózgowej. Oprócz tego mile widziane by-

I

łyby wyniki badania psychiatrycznego wraz z podaniem ilorazu
inteligencji · ponieważ obywatele nie powinni odczuwać niesmaku z powodu wystąpień i zachowań prezydenta. Każdy kandydat
winien też dostarczyć świadectwo badania na nosicielstwo virusa
HIV.
.
W tej propozycji nie ma nic niestosownego. Piloci czy kierowcy muszą legitymować się dobrym zdrowiem, podlegają obowiąz
kowym okresowym badaniom. Gdy marynarz nie otrzyma świa
dectwa zdrowia - żegnaj kontrakcie. Pracownicy „żywnościowi"
muszą mieć badania na nosicielstwo, nic można bowiem dopuścić, by z powodu drobnych zaniedbań społeczeństwo miało salmonellę. Czy nie nadszedł najwyższy czas, aby wymagać dowodów zdrowia również od kandydatów na najwyższe urzędy w
państwie?
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BABSKIE
ADANIE

.Zloty kicz
czyli: -.. uty i rauciki

ak

~ię składa, że dość

,,ojej" stosownie do sytuacji.
Niezbędna jest też prawidłowa
koordynacja ruc hu szczęk
podczas konsumowania pieczystego podanego z żu rawi
nami i tworzenia należytego
,,dzióbka" przy wciąganiu szacownego trunku z kieliszka.
Lista czynności, tych które
wykonywać nie należy i tych,
które są wręcz zakazane - jest
niezwykle d ługa. Ale zainteresowani doskonale zdają sobie

często

Rąirrtąwa_ z_ prof. Andrzeiem Wiercińskif!I • ~wiCJtowei sław.y ~'!łropologiem i religioznawcą
- Jest to pierwszy wywiad,
jakiego pan profesor udziela po
kilkunastu latach milczenia.
Skąd ta niechęć do massmediów?
- Całkowicie poświęcam się
pracy naukowej. Nie jestem
już taki młody, a mam bardzo
wiele do zrobienia.
- Efekt jest jednak taki, że
dla przeciętnego odbiorcy antropologia - dziedzina, którą
pan reprezentuje - jest praktycznie całkowicie nieznana.
Niewiele osób zdaje sobie
sprawę z tego, jakich ogromnych postępów nauka ta dokonała w XX stuleciu. Na dobrą
sprawę wiek bieżący można by
chyba nazwać stuleciem antropologii.
- Postęp jest rzeczywiście
duży. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat w dziedzinie tej dokonano tylu ważnych odkryć, że
nie starczyłoby całej książki,
by wszystkie je wyliczyć i usys te ma ty zo w ać. Bez cienia
przesady można powiedzieć,
że dziś już bardzo dużo wiemy
o człowieku. Z naszych badań
wynika, że człowiek jest istotą
wielowymiarową i dużo bardziej skomplikowaną niż mogłoby się niektórym wydawać
na pierwszy rzut oka.
- Milczenie takich ludzi jak
pan ma jednak tę zasadniczą
wadę, że w ten sposób ustępuje
się miejsca takim osobom, jak
Eńch von Dliniken. To właśnie
on zamieszkał w świadomości
przeciętnego czytelnika ksią
żek popularnonaukowych. Nie
Wierciński, Eliade, czy LevyStrauss ...
- Diinikenowi nikt nie ustę
puje miejsca. Niezależnie od
tego, co byśmy robił i, tacy
osobnicy jak on i tak będą istnieć i będą mącić ludziom w
głowach. Diiniken jest szarlatanem. Dopuszcza się wielu
świadomyoh,falszerstw i---.!tłł

kowicie nie bierze pod uwagę
współczesnych zdobyczy antropologii i archeologii. Znalazł niezłe źródło dochodu, a
czytelnicy jego książek po prostu chcą go słuchać.
- Twierdząc, że rozwój
ludzkiej cywilizacji dokonywał
się dzięki interwencji Kosmitów, Diiniken kreuje pewien
współczesny mit...
- Tak, ale mit w najgorszym słowa tego znaczeniu.
Mit kosmicznych inżynierów
manipulujących ludźmi. To
pochodna przyspieszonego
rozwoju ludzkiej technosfery i

sposób nie było można powią
zać z migracjami o rodowodzie
azjatyckim, dokonujących się
przez Przesmyk Beringa.
- Co to oznaczało?
- Istniały dwie możliwości.
Albo pojawienie się elementu
negroidalnego było wynikiem
miejscowej adaptacji do warunków subtropikalnych, albo

skim Biskupinem. Ale Biskupinem nie drewnianym, lecz
kamiennym, cywilizacyjnie
stojącym o niebo wyżej.
- Mówi pan o sporadycznych migracjach. Co to oznacza? Czy docieranie w rejon
Z atoki Meksykańskiej pojed ynczych, prehistorycznych
statków zza Atlantyku mogło

metali nieżelaznych. Ich dzielcm są kromlechy, menchiry i
dolmeny - wielkie kamienne
konstrukcje z Bretanii i z Pół
wyspu Iberyjskiego. Myślę, że
takim kulturowo promieniują
cym centrum mogłoby być starożytne miasto Los Millares ·
położone u ujścia Gwadalkiwiru. Właśnie tam, w przeszłości

l

I

sprawę, że przyjęcie określ o

nych reguł jest potrzebne z
wielu względów. Pierwszy z
nich - i najważniejszy - to
świadomość adresata. Nie
łudźmy się, proszę państwa,
jedną, wielką
pokazówką. Czymś w rodzaju
akcji promocyjnej własnego

wszystko jest tu

wizerunku. A kto jest widzem
i adresatem? No kto? No MY,
oczywiście. Gapiowie, albo
gapiszony, jak kto woli. Dla

nas stroi się miny i odtwarza
wyuczony scenariusz.
Na wszelkich rautach i raucikach, pośród postaci sław
nych, kręci się cale mnóstwo
małych, nic nie znaczących
osóbek dziennikarzyków, reporterków i fotografków. Oni
są jednak ważnym ogniwem
w tym łańcuszku - obserwują,
utrwalają i przekazują dalej te
wszystkie maniery i sposoby
bycia ludzi znanych i sław
nych. Puszczają w świat to, co
podpatrzyli, ,,zlornetowali" i
zwęszyli. I dzięki takim gryzipiórkom, gwiazdy maj ą swój
społeczny portrecik, jakikolwiek by on nie był...
Pi szę to wszystko dlatego,
że trzy dni temu uczestniczyłam w olbrzymim bankiecie,
zorganizowanym w Warszawie przy okazji promocji nowej płyty Maryli Rodowicz.
Dekoracja i choreografia

stworzona została ze sztucznych zlotości, jakby na przekór temu, co dzieje się na naszych przytłaczających szarością ulicach. Było to kiczowisko zaiste wytrawne, bogate i
wystawne, kapiące złotem i
tłuszczykiem z pieczonych
prosiaków. Luda zjawiło się
co niem iara i muszę uczciwe
przyznać, że takiego zgromadzenia popularnych figur dotychczas nie miałam okazji nigdzie ogl ądać.
Tym samym, będąc maluczką, nieznaną dziennikareczką, mogłam do woli obserwować to, co mi się tylko
żywnie poddbało. Lecz cóż są jednak rzeczy, o których
nie wypada na łamach
„Dziennika" opowiadać . Ale
jeśli się kiedyś spotkamy przy
piwku - to czemu nie ....

Jola Badowska

Lektury na weekend

Fot. Roman Warszewski

Prof Andrzej Wierciński
wskazywało ono na istnienie
sporadycznych migracji transatlantyckich z rejonu Afryki
Północnej i basenu Morza

Śródziemnego.

- Jednak jeśli do takiej adaptacji rasowej doszłoby, jej śla
dy powinny występować głów
nie w rej onie równikowym
Ameryki, a więc na terenie
Brazylii. Nic takiego nie miało
jednak miejsca.
- Właśnie dlatego przychyliłem się do drugiej możliwo
ści. zakładającej istnienie sporadycznych migracji transatlantyckich. Była to hipoteza
bardzo obrazoburcza. Starałem się jednak podbudować w
czasie dalszych studiów nad
ornamentyką i rzeźbą ludów,
które w Ameryce Środkowej
zamieszkiwały przed czterema i pięcioma tysiącami lal.
Tamtejsze rzeźby przedstawiały bowiem ludzi o wyraźnie negroidalnych rysach - o
szerokich ustach, płaskich nosach i kędzierzawych wło
sach. Do tej pory naukowcy

Gigantycvw kamienna r~e::ba pr:.edstawiająca olmeckiego wojownika.

pierwowzór opowiada historię
miłości młodej Francuzki i
starszego od niej Chińczyka.
Akcja obydwu książek toczy
się w Indochinach na przeło
mie lat trzydziestych i czterdziestych. Rytm powieściowej
narracji jest rytmem wspomień, podytkowanych logiką
emocji.
W „Kochanku z Północnych
Chin" literackość książki jest
świadomie przez autorkę zakłócana przez fragmenty wła
ściwe raczej scenariuszowi filmowemu lub teatralnym didaskaliom. Skąd ten pomysł?
Marguerite Duras w jednym z
wywiadów mówi, że w ,,»Kochanku z Północnych Chin«
wiele jest o niej samej, że
wszystko jest tu prawdziwe".
Wcześniej pisarka strzegła
swej prywatności i odrzucała
wszelkie próby dociekania
związków między skandalizującym romansem, jakim jest
,.Kochanek", a jej autobiogra-

nawiązać?

byli

skłonni uznawać to za
specyficzną stylizację. ja na-

gią tłumu.

zaprezentowałem pogląd, że rzeźby te przedstawiają atropologiczny typ pew-

- Namiętności i kontrowersje dotyczą jednak nie tylko
Diinikena. Występują również
w świecie nauki ...
- Oczywi ście, kontrowersja
jest stałym składnikiem naukowych dociekań i dyskusji.
Odbywa się to jednak w ramach pewnych ogólnie zaakceptowanych reguł, na całkiem
innym poziomie.
- Co w pana przypadku było
źródłem najzacieklejszych ataków?
- Moje studia nad typami
antropologicznymi ludno śc i
Nowego Świata. Dotąd tradycyjnie bowiem przyjmowano,
że obie Ameryki zasiedlone
zostały przez ludy azjatyckie o
typie mongoloidalnym. Tymczasem z moich badań na
cmentarzyskach olmeckich starożytnego Meksyku wynikło,
że - niezależnie od antropologicznego tła - w rejonie
nadbrzcinym Zatoki Meksykańskiej w przeszłości pojawiła się pewna domieszka typu
negroidalnego, której w żaden

nej grupy ówczesnych mieszkańców tych ziem.
- Kim byli Olmekowie?
- To jeden z najbardziej tajemniczych ludów, jaki kiedykolwiek istniał na ziemi. To
najbardziej tajemniczy protoplaści rozwinętych kultur Nowego Świata. Na dziejowej
scenie pojawili się właściwie
znikąd, od razu osiągm;:li nieby w a ly kunszt rzeźbiarski.
Dziś znamy go przede wszystkim dzięki odnalezionym w
dżungli i pośród mokradeł, gigantycznym kamiennym gło
wom. Właśnie dlatego niektórzy nazywają Olmeków Ludem o Głowach z Kamienia.
Bez Olmeków i bez tych głów
nie byłoby późniejszych cywilizacji Azteków, Majów, Tolteków. Nie jest wykluczone ,
że olmeckie wpływy sięgały
nawet do Ameryki Południo
wej, w rejon San Augustin w
Kolumbii. Zaczątki kultury
olmeckiej są datowane na
2000 lat przed naszą erą. Ich
siedliska były więc amerykań-

do Meksyku w l 519 roku.
- Uważa pan zatem, że cywilizacyjny impuls odpowiedzialny za kulturowy rozwój
Mezoameryki nie miał rodo wodu amerykańskiego, lecz że
wyszedł z rejonu Morza Śród
ziemnego?
- Tak, i właśnie ten pogląd·
bardzo nic podoba się latynoskim autochtonistom, którzy
twierdzą, że kultura prekolumbijska ma korzenie rodzime i

tomiast

że żadna śródziemnomorska
inspiracja nic była jej potrzeb-

na.
- W ten sposób antropologia
staje się po trosze polityką...
- Antropologia ju ż zawsze
była bardzo polityczna. Starczy
przypomnieć rasowego szaleń
ca - Hitlera ...
· - A czy w okresie, o którym
mówimy w basenie Morza
Śródziemnego istniały kultury
będące zdolne do wytworzenia
takiego impulsu cywilizacyjnego?
- Myśli,, że tak. W tym czasie na terenie tym rozwijały się
bowiem liczne kultury megalityczne , zawsze blisko związa
ne z morzem, znające wytop

zasłony i potwierdzić przypuszczenia krytyków? Przyczyną
tego był między innymi film
nakręcony na podstawie „Koc hanka" przez Jean- Jacqusa
Annaud. To, co pisarka ujrzała
na ekranie było jej zdaniem
prz.eciwne duchowi powieści.
Ekranizacji wielkiego bestselleru nie pomogły nawet dialogi
napisane przez Duras. Pisarka,
której powieść stała się cudem
na francuskim rynku ks i ążki
(pól mi liona egzempl arzy
sprzedanych w krótkim cza sie), padła ofiarą kultury masowej. Jej dzieło zaczęło żyć
własnym życiem, stało się dla
jednych wybitnym utworem,
godnym Nagrody Goncourtów,
dla innych zaś dosko n ałym
materiałem do tandetnej filmowej przeróbki.
W 1991 roku zat-em Duras
decyduje się na realizację karkołomnego pomysłu: napisanie
filmu i opowiedzenie raz jeszcze tej samej historii, z innym rozłożeniem akcentów, z
większą dawką autobiografizmu, z ujawnieniem autorki i
niedoszłej reżyserki w jednej
osobie. Pomysł chyba się po-

Marguerite Duras ,,Kochanek z Północnych Chi n".
Przekł. z franc. Z. Cesul. Wyd.
1, Warszawa 1995, Wydawnictwo W A.B., 254 s.
„Kochanek z Północnych
Chin" Marguerite Duras to nowa literacka wersja głośnej powieści z 1984 roku zatytułowa
ł nej „Kochanek". Podobnie jak

niektórzy uczeni umiejscawiali
pozostawić widoczny ślad anlegendarną Atlantydę . Twórcy
tropologiczny?
- Tak, pod warunkiem, iż megalitów w tym"okresie byli
osoby te w miejscowym spole- swoistą intelektualną i tcchniczną elitą tej części świata i czeństwie zajęły uprzywilejozachowując wszystkie proporwaną pozycji,, zapewniającą
im korzystne warunki repro- cje - porównałbym ich do
współczesnych mieszkańców
dukcji.
- Czy można zatem powie- Doliny Krzemowej w dzisiej·
szej Kalifornii.
dzieć, że poprzednicy Kolum- A czy istnieją jeszcze jaba, którzy przed około pięciama tysiącami lat docierali na kieś inne poszlaki, mogące
drugą stronę Atlantyku mieli ~- wskazywać na istnienie zw1ąz
ków cywilizacyjnych między
czamą skórę?
- Wszystko na to wskazuje. basenem Morza Sródziemnego
Ci starożytni żeglarze musieli a starożytnym Meksykiem?
- W swoich badaniach poprzynieść wraz z sobą umiejętszedłem jeszcze dalej. Wynika
ność obróbki kamienia i znajoz nich, że wielkokamienni bumość ruchu ciał niebieskich
(wszak byli żeglarzami!). To downiczowie po obu stronach
oni stali się detonatorem pó- Atlantyku konstrukcje swe
wznosili w oparciu o tą samą
źnicjszego rozwoju kultur
wielkokamiennych w Ameryce jednostkę miary - tzw. łokieć
piramidalny, co sugeruje
Środkowej. Nieco upraszczając
wspólny rodowód tych budowmożna powiedzieć, że to wlali.
śnie oni byli cywilizacyjnymi
- Łokieć'l
protoplastami budowniczych
- Tak. Ówczesne jednostki
zespołów sakralnych w Teotihuacan, które w niekłamany miary ściśle były związane
podziw w wiele wieków potem proporcjami ciała ludzkiego.
Przedstawiciele kultur megalitycznych - nie bez powodu nazywanych też astrobiologicznym - uważali bowiem, że
człowiek jest odzwierciedleniem Kosmosu i że właśnie on
stanowi najwłaściwszą miarę
wszechrzeczy .
- Były to więc kultury bardzo świadome swych powiązań
z otaczającym je środowi
skiem.
- Bez wątpien i a pod tym
względem były one bardziej
świadome niż cywilizacja
współczesna. W wymiarach
swych kamiennych budowli
starały się odzwierciedlać cykliczne rytmy nieba i - co najważniejsze - znały swe własne
ograniczenia. W pewnym sensie były one bardzo humanistycme, bo ich granicę stanowiły granice samego człowie
ka.
- Czy w związku z narastającym zagrożeniem ekologicznym w skali planety, cywilizaFot. Roman \Vars~ell'ski cja przyszłości nie będzie musiała w jakiś sposób do tego
wprawiły hiszpańskich konkwistadorów, przybywających

totalitarnych metod socjotechnicznycri. Diiniken nie ma nic
wspólnego z nauką, co najwyżej z marketingiem i psycholo-

bywam na przcró żn yc h bankietach i
bankiecikach, organizowanych między innymi dla mediów. Na takich rautach bywają także znane persony ze
świata polityki , wielkiego biznesu, piękne modelki, aktorzy i inne gwiazdy.
Imprezy takie dzie lą się
przeważnie na bardziej i mniej
oficjalne - są więc albo sztywniejsze, albo luźniejsze, co o
tyle ma znaczenie, o ile jest
się osobą nieznaną. Nie ulega
bowiem wątpliwości, że persony z pierwszych stron gazet,
niezależnie od rodzaju przyję
cia, muszą kultywować wcześniej obmy~loną i praktykowaną pozę. Poza ta polega
głównie na sposobie prowadzenia konwersacji, uśmie
chania się w odpowiednim
momencie, tudzież mówienia

- Nie jest to wykluczone,
choć zapewne nie będzie to
proste. Przez tysiące lat jakie
upłynęły od czasu narod zin
kultur megalitycznych, doko- I
na! się swoisty zwrot mentalnościowy o 180 stopni. Astrobiologizm zakłada! istnienie
pewnych nieprzekraczalnych
praw, co ograniczało wolność
człowieka. Natomiast cywilizacja współczesna szczególnym kultem otacza właśnie
wolność. czyniąc z niej głów
ną silę napędow ą rozwoju.
Ale nie tylko rozwoju - także
destrukcji. W rezultacie, czlow i ek - tamiast być twórcą,
konstruktorem - przerodzi! sic
w wielkiego nis zczyciela .
Dziś największym wrogiem
człowieka stal się właśnie sam
człowiek. Odwrót od tego jest
konieczny, ale wydaje się prawie niemożliwy. Być może
pewna nadzieja tkwi w dynamicznym rozwoju nauk biolo-giczych, bo - jak sądzę - cywilizacja przyszłości posiadać
b.;dzie pewne ele menty bioniczne. Jak jednak będzie naprawdę - tego nie wie nikt.
Ani Levy-Strauss, ani ja, ani tym bardziej - Diiniken .

Rozmawia!: Roman Warszewski

rygodności.

Polecam tę ksi ążkę.
Marlon Brando „Piosenki,
które śpiewała mi matka. Autobiografia". Przekł. z ang. E.
Pankiewicz. Wyd. 1, Warszawa 1995, W ydawnictwo Amber, 360 s., ilustr.
,,W roku 1988 zatelefonowała do mnie długoletnia przyjaciółka, żona pewnego hollywoodzkiego aktora, a także
utalentowana pisarka i aktorka.
Zapytała, czy może podać numer mojego prywatnego telefonu jednemu ze swych znajomych, nie wyjaśniając jednak
ani kto jest owym znajomym,
ani dlaczego chce on ze mną
rozmawiać. Po kilku chwilach
telefon zadzwoni! ponownie i
WM+iMMWEH

r--W

Marlon Brando
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Marguerite Duras nie ma
w Polsce. Z jej duże
go dorobku zostało przetłuma
czonych zaledwie kilka powieści. Polskiemu widzowi znane
też są filmy, do których Duras
pisała scenariusze (,,Hiroszima,
moja miłość"). Jeszcze mniej
szczęścia ma Duras do polskiej
krytyki. Ktoś napisał, że jej pisarstwo ,,wydaje się zaspokajać
potrzeby umiarkowanego luksusu literackiego". Nie dociekając, co to jest „umiarkowany
luksus literacki", ograniczmy
się do stwierdzenia, że do niedawna nie byto w Polsce, w
kraju, 'f którym nie ma tradycji „literatury intymnej", na takie pisarstwo miejsca .
O pisarstwie tym innego
zdania są czytelnicy. Pociąga
ich niejed noznaczność tej prozy i pewna kokieteria pisarki ,
która sprawia, że ciekawość
czytelnika nigdy nie jest do
końca zaspokojona. Romans
Francuzki z synem chińskiego
milionera nie podlega żadnemu
szczęścia

fią.

Dlaetego po kilku latach
Duras zdecydowała się uchylić

Nadaię

stereotypowi. Opisany jest zaś
z okrutną szczerością z zachowaniem psychologicznej wia-

wydaniem głośnej autobiograficznej książki Marlona Brando
„Piosenki, które śpiewała mi
matka". Można by rzec, że
Lindsey by! jej współautorem
o tyle, o ile jego przyj aźń i
obecność jako partnera wielogodzinnych rozmów była aktorowi niezbędna, by opowiedzieć wreszcie historię swojego życia. Opowiedzieć ją taką,
jaką naprawdę była . Opowiedzieć wreszcie wbrew i wobec
wszystkich tych wersji, jakie
przedstawili autorzy kilkunastu
wydanych dotąd biografii aktora.
Bez żadnych niedomówień,
często z zaskakująco szczerym
autokrytycyzmem, Marlon
Brando barwnie opisuje swoje
nierzadko awanturnicze życie.
Nie brakowało w nim także bolesnych doświadczeń, które
uczyniły zeń wrażliwego czło

wieka i artystę, znanego nie
tylko z niezapomnianych ekranowych wcie leń, ale także z
konsekwentnej dział alności
społecznej w obronie praw
człowieka i mniejszości rasowych. Wzloty i upadki, mi łość
i nienawiść, szczęści e i tragedia, opisane przez najsłynniej
szego ekscentryka naszego
wicku o duszy mar zyciela to
pasjonujący autoportret czło
wieka, który hollywoodzki
blichtr porzucił w końcu dla
życia na polinezyjskiej wyspie.
To zajmująca lektura na długie
jesienne wieczory. Zachęcam.

Marzena Zych-Wasielewska
Konkurs
usłyszałem znajomy głos z
wolna wypowiadający słowa:

Mówi Marlon Brando".
Tak właśnie zaczęła się jedna z największych przygód
dziennikarskich Roberta Lindsey' a, długoletniego korespondenta „The New York Times"
z Miasta Aniołów i sław wielkiego ekranu - Los Angeles.
Przygoda, która bardzo szybko
przerod ziła się w niezwykłą
przyjaźń pomiędzy nim a jednym z największych aktorów
w historii kina ...
Przyjaźń , która wiele miesięcy później zaowocowała

do nas kartkę
z pozdrowieniami, masz szansę
wylosować jedną z przedstawionych dzisiaj książek. Koniecznie z dopiskiem „Lektury
na weekend". Już za dwa tygodnie możesz mieć je na swojej
Jeśli przyślesz

półce.
Książkę Joe Taskera „Dzika
arena" wylosował Ireneusz Kukowski z Gdyni, natomiast
„Mansfield Park" Jane Austen
trafi do Danuty Schejbal z
Gdańska. Oba upominki moż
na odebrać w pok. 331 lub sekretariacie naszej redakcji. Zapraszamy .

ci imię

~, Jagi •1••• Dako a
Przepis art. 50- Prawa o aktach stanu cywilnepo wyrainle m6wl: dziecko moina nazwać
imieniem, które tradycyjnie spełniało rolę imienia (a nie nazwy pnedmiotu, lclel itp.), nie
jest ośmieszjące, zdrobniałe, niepl'IJIWoite i pozwala określić płec dziecka. Powinno tei
mleć polskie brzmienie...
racownicy urzędów stanu c;wilnego podkre ślają jednak, że starają
się respektować wolę rodziców. W przypadkach spornych
weitują słownik imion „Ossolineum'', nieraz konsultują się z
Instytutem Języka Polskiego
UW, przeważnie jednak obchodzi się bez odwoływania do
wyższej instancji, czyli urzę
dów wojewódzkich. Rodziców
można przekonać, że za dziwne imię odpokutuj,} potem ich
dzieci.
Zdarza się, że urzędnicy
USC zgadzają si,; Leż na nadanie ohcego, nie polskiego imienia, jeśli nosi! je ktoś z przodków lub gdy jedno z rodziców
nie jest Polakiem. Ale generalna zasada - obowiązuje polska
pisownia imion. Jeśli wi,c wybiera się dla swojego dziecka
imię zagraniczne, to musi się
ono pisać tak jak się je po polsku słyszy.

Przepis lamie też imię Maria, Łukasz, Paweł, Piotr, Bartło
które niekoniecznie określa pleć miej, Kamil, Mateusz. Wrócił
aziecka. Ze względu na trady- także Krzysztof, częstym drugim imieniem jest Jan i Włady
cję, dopuszcza się je jako drugie
sław. Wśród chłopców panuje
imię męskie . Nic może jednak
większa rói.norodność imion.
być pierwszym imieniem chłop
ca. Na nadanie dwóch imion - mo że dlatego, że chłopców
ostatnio rodzi się trochę więcej
prawo już zezwala.
Czy imiona poddają się mo- ni ż dziewczynek.
Jeśli chodzi o imiona najdzie? Kiedyś może bardziej .
Gusty kształtowały seriale tele- rzadsze to są imiona literackich
wizyjne - Amandy, Stefanie. postaci (Telimena, Beatrycze),
Gdy szla ,.Isaura" - dziewczyn- także archaicznie już dziś
ki masowo na zy wano tym brzmiące wymus zo ne przez
d ziadków ich własne imiona
imieniem .
Jakie imiona rodzice wybie- (Petronela, Euzebiusz itp .) .
Sporadycznie spotyka się też:
rają najczęściej? Przez ostatnich kilka lat hitem były imio- Alana, Jordana, Saskię, Daiuu
na : Micha! i Karolina. Teraz ris . Ostatnio dość często pojarekordy w kategorii pań biją: wia się imię Jaga i Kinga jako
Aleksandra, Paulina, Zuzanna, pierwsze. Także Kacper (czyż
Alicja. a po nich: Patrycja, by filmowy duszek inspiro Marta, Magdalena. Adrianna, wał?) i Filip.
Najdziwniejsze imię, jakie
Katarzyna . Zawsze tak samo
nadano chłopcu Uako drugie)
popularne jest imię Monika .
była Dakota . Na niesamowity
Chłopcom najczęściej nadaje się imiona: Patryk, Dominik, pomysł wpadli też kilka lat te-

mu rodzice pewnej dziewczynki, chcąc nadać jej imię „Solidarność" dla uc zczenia rocznicy powołania zw ią z ku. Tym
razem urzędnicy Referatu Urodzin nie wyrazili zgody . Prawo
jest też łaskawe dla niezdecydowanych do końca. W ciągu
bowiem 6 miesi,cy od daty rejestracji można jeszcze zmienić
nadane imię . Kosztuje to IOO
tys. z! i wymaga sporządzenia
nowego odpisu aktu urodzenia.
Jeśl i imię tradycyjne to: Anna, Zofia, S tanisław, Antoni.
Podohno najpopularniejsze są
wśród młodej inteligencji.
Wielu rodziców gustuje w staropolskich, tradycyjnych imionach . Klasa nowobogackich z
reguły lubuje się w imionach z
cudzoziemska br z miących,
bądź w wyszukanych.
Mody kształtują talCże popularne imieniny: w październiku
pojawiają się zapomniane Jadwigi , Teresy, w listopadzie Stasie, w grudniu - Adasie, w
lipcu - Anie, a w czerwcu - Jasie.

(TeKa)
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Jolanta Kwaśniewska i Maria Oleksy zadbały o przyszłość
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Jolanta Kwaśniewska i Maria Oleksy są akcjonariuszkami firmy ubez·
pleczeniowei nPolisan. Ich partnerami w biz:nesie są cz:lonkowie bylei
nomenklatury pez:etpeerowskiei związ:ani interesami z: bohaterami m.in.
takich afer, jak FOZZ, bank Bogatina i Bank Śląski.
informacji uzyskanych przez
,,Zycie Warszawy" wynika, że
żona Aleksandra Kwaśniew
skiego posiada ponad 23 tysią
ce akcji Towarzystwa Ubezpieczeniowo-Reaseku racyjnego „Polisa"
SA. Ich wartość nominalna jest szacowana
na ponad 1 ,6 mld starych złotych. Natomia_st małżonka premiera Józefa Oleksego
postada ponad 36 tysięcy akcji „Polisy", o
nominalnej wartości ponad 2,6 mld starych
złotych.

„Polisa" jest uznawana, m.in. przez
dziennik „Rzeczpospolitą", za jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się
firm ubezpieczeniowych. Jednocześnie jest
to jedyny z dużych ubezpieczycieli, który
nie ma jeszcze swojego zagranicznego
partnera.
- Jeżeli wybory wygra Kwaśniewski, to
partnerem „Polisy" będzie chciała zostać
każda z dużych zachodnich firm ubezpieczeniowych - powiedział jeden z pragną
cych zachować anonimowość wysokich
urzędników Ministerstwa Finansów. - Jeśli
natomiast lider SLD wybory przegra, to i
tak akcje jego żony zabezpieczą go materialnie.
Innymi akcjonariuszami „Polisy" są
m.in. powołana przez ministra Lesława
Podkańskiego Agencja Rozwoju Gospodarczego; kontrolowany przez ministra Leszka Millera Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Agencja
Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz
ostatnio upadły ,,Animex-Bank" S.A
Indywidualnymi właścicielami akcji
„Polisy" są·m.in. peerelowscy ministrowie
i wicepremierzy, kierownicy wydziałów
KC PZPR i wspólnicy głównych podejrzanych w aferach Bogatina, FOZZ, Banku
Śląskiego czy Agro Banku.
W 1993 roku Ryszard Markowski,
przedstawiciel „Spólnoty Pracy" jednego z

Likwidator CZSP Ryszard Markowski zo- pełnosprawnych. W czasie kiedy szefem
stał członkiem władz „Spólnoty" i akcjoresortu pracy był już Leszek Miller,
nariuszem „Polisy".
PFRON wykupił 600 tysięcy akcji „PoliNatomiast BIG SA jest uznawany za je- sy". W ostatnich tygodniach „Zycie Warden z najlepszych i najdynamiczniej roz- szawy" ujawniło, jak ten sam Fundusz wykupił za pieniądze przeznaczone dla inwawijających się polskich banków prywatwiększych akcjonariuszy „Polisy", tak
nych. W „Polisie" wykupił on akcje po- lidów upadający i przynoszący miesięcz
określa! cele powołania tej firmy: ,,Chcę
przez swoje dwie spółki - ,,Bel Leasing" i nie 4 do 6 mld starych złotych strat tygowejść w elity finansowe kraju. Za stosunkowo małe pieniądze możemy być poważ „Forin". BIG kieroway jest przez byłych dnik „Miliarder". Pismo to było wydawane
nym akcjonariuszem poważnej instytucji. urzędników ministerstwa finansów i PZU. ,przez 2 firmy podlegtc poznańskiemu
Polisa jest w 30 proc. kontrolowana przez Potęga tego banku wyrosła m.in. na kwe- ,,Elektromisowi".
stionowanych w dokumentach kontrolnych
Przypomnijmy, że poznańska prokuraspółdzielczość, obecnie wchodzi w 40
proc. BIG SA, ma przyjść PKO i inne ban- NIK operacjach na zdeponowanych w tym tura prowadzi śledztwo w sprawie przestępstw popełnionych przez tę firmę. Natoki. Za pośrednictwem „Polisy" chcemy banku pieniądzach FOZZ.
Ze środowiska BIG wywodzą się też miast od miesięcy nadużycia w dzi a!alości
utworzyć Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, bank lub inną instytucję finanso- byli prezesi PZU - Krzysztof Jarmuszczak PROFON bada Prokuratura Wojewódzka
i Krzysztof Baca. Ich spółka „Cisco" także we Wrocławiu. Transakcją z „Miliardewą''.
rem", na której spółki PFRON straci! 180
jest akcjonariuszem „Polisy".
Początki „Polisy" sięgają roku 1989,
mld starych złotych, zainteresowała si ę
kiedy to powstała Spółdzielnia Osób Prawarszawska prokuratura. Pieniądze te nigwnych o tej samej nazwie. Założycielem
Publiczne pieniądze
dy nie trafią do inwalidów, dla których bytego tworu byłym.in. Centralny Związek
ły przeznaczone. •
i majątek
Spółdzielczości Pracy, prezydent WarszaOstatnią z instytucji publicznych, która
wy, Związek Studenckich Spółdzielni Prazaangażowała majątek państwa w zakup
cy i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
Z posiadanych informacji wynika, że z akcji „Polisy", jest Agencja Własności
Dziś głównymi akcjonariuszami „Polisy"
instytucji dysponujących publicznymi pie- Rolnej Skarbu Państwa. Została ona wła
są kontrolowane przez państwo instytucje
niędzmi najwięcej akcji posiada obecnie,
gospodarcze oraz prywatne firmy założone powołana do życia przez ministra Lesława ścicielem 33 tysięcy akcji „Polisy". Za
część z tych akcji (22 tysiące) Agencja zaprzez dawną nomenklaturę partyjną,
Podkańskiego - Agencja Rozwoju Gospopłaciła terenami b. PGR Paszków w gmidarczego. Jednak ARG zapłaciła jedynie nie Nadarzyn . Grunty te korzystnie sąsia
za połowę z ponad 1 mln akcji „Polisy". dują z IKEA w Jankach. Rzeczoznawca,
Nomenklaturowi
Resztę pokryła aportem w postaci akcji
który wycenił wartość b. PGR Paszków,
spółdzielcy
spółek giełdowych, takich jak np. BRE,
Jan Łopato we wrześniu 1994 roku został
Elektrim, Rafako, Sokołów, Mostostal akcjonariuszem „Polisy".
i bankierzy
Warszawa, Efekt czy Universal. Przypomnijmy, że powolanie ARG przez ministra
Klan dygnitarzy
Największymi akcjonariuszami „Poliwspółpracy gospodarczej z zagranicą
sy" jest Spółdzielcza Korporacja „Spólno- wzbudziło zastrzeżenia NIK, który kweta Pracy", która posiada ponad 23 procent stionował tryb powołania tej instytucji,
Wśród indywidualnych akcjonariuszy
akcji oraz kontrolujący 28 procent akcji przez wniesienie jako aportu rzeczowego „Polisy" zwracają szczególną uwagę byli
Bank Inicjatyw Gospodarczych.
akcji „Universalu", BRE i Elektrimu. Sąd peerdowsey wicepremierowie:
„Spólnota Pracy" jest spółdzielnią osób Najwyższy nie podzielił tych zastrzeżeń i
• Manfred Gorywoda (13736 akcji},
prawnych utworzoną w 1990 roku przez uznał, że Podkański miał prawo powołania aparatczyk PZPR, były wiceprzewodnipezetpeerowskich działaczy z rozwiązy ARG w taki właśnie sposób. Do dziś dzia- czący ZSP. W latach 1980-1982 kierownik
wanego Centralnego Związku Spółdziel łalność ARG spowodowała ponad 2,6 bln Wydziału Planowania i Analiz KC PZPR,
starych złotych strat.
czości Pracy. Parlamentarna debata wokół
od 1982 roku członek Komitetu Centralnelikwidacji CZSP wywołała wiele emocji w
go partii komunistycznej. W rządzie ZdziDrugą równie kontrowersyjną instytucją
kontraktowym Sejmie, a interesów spół publiczną, która zaangażowała pieniądze sława Messnera był wicepremierem.
dzielczości bronili posłowie. Dzięki im caw zakup akcji „Polisy", jest kontrolowany
• Zdzisław Sadowski (1286 akcji),bezły majątek CZSP przejęta „Spólnota" do
przez ministra pracy Leszka Millera Pań partyjny ekonomista pracujący w struktuktórej dziś należy ponad 550 spółdzielni. stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie- rach władzy PRL od l 981 roku, także wi-

cepremier w rządzie Messnera. Partyjnych
aparatczyków w „Polisie" reprezentują
także m.in. Tadeusz Sawic i jego żona Janina ( posiadają razem 4737 akcji}, były
przewodniczący ZSP, kierownik Wydziału
Kultury KC PZPR, dziś właściciel dobrze
prosperującego holdingu „Savim".
Wśród akcjonariuszy „Polisy" są byli
członkowie władz peerelu, którzy po 1989
roku wykazali się m.in. prowadzeniem interesów z bohaterami najwi ększych afer
gospodarczych ostatniego pięciolecia. Są
tom.in.:
• Andrzej Wróblewski (14966 akcj i},
były minister finansów w rządzie Mieczysława F. Rakowskiego, znanym.in. z
wspólnych interesów z Funduszem Obsłu
g i Zadłużenia Zagranicznego oraz z
współwłaśc i cielami znanego z głośnego
bankructwa „Agroban ku". Akcje „Polisy"
wykupiły t akże dwie kontrolowane przez
Wróblewskiego spółki - ,,Lameth" i „Finance Consult". W pierwszej z nich zatrudniony by! inny akcjonariusz „Polisy" Henryk Chmielak (33 akcje}. Jest to były
wiceminister finansów, jeden z wysokich
urzędników państwowych uznany przez
prokuraturę za wspólodpowi.edzialnego za
powstanie tzw. afery Banku S ląskiego .
• Waldemar Krajewski (4921 akcji} były I sekretarz KZ PZPR w Radiokomitecie
a później wspólnik w interesach Grzegorza
Zemka głównego podej rzanego w aferze
FOZZ. Przypomnijmy, że powołany pod
koniec lat 80. FOZZ miał zajmować się
obsługą i wykupem zagranicznego zadłu
żeni a Polski. Od 4 lat trwa śledztwo w
sprawie nadużyć, do jakich doszło w Funduszu. Okazało się m.in., że za pieniądze
FOZZ ludzie związani z komunistycznymi
służbami specjalnymi i dawną nomenklaturą tworzyli prywatne spółki . Straty powstałe m.in. z tego tytułu szacuje się na
ok. 104 mln dolarów .
• mec. Krzysztof Czeszejko-Sochacki
(3447 akcji) obrońca Grzegorza Zemka w
pocesieFOZZ.
• Antoni Pieniążek (500 akcji) ostatni
przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie. Po 1989 r. główny
promotor i wspóln ik Davida Bogatina,

•

I

Pierwszego Komercyjnego Banku. Szefem
warszawskiego oddziału banku Bogatina
by! obecny minister przekształceń własno
ściowych zwi ązany z SLD Wiesław Kaczmarek. Dziś dwaj bliscy współpracownicy
ministra Kaczmarka - Ireneusz Nawrocki
(9416 akcji) i Andrzej Kratiuk (30153 akcje) tak że są akcjonariuszami „Polisy".
Nawrocki jest prezesem zarządu IX NFI.
Spółki, w których jest współudziałowcem ,
razem z Andrzejem Kratiukiem, takie jak
KNK czy Kancelaria Prawna KNS zajmują się obsługą IX NFI. Z kolei Antoni Pieniążek został członkiem rady nadzorczej
III NFI. Przypomnijmy, że NFI powoływał
min. Wiesław Kaczmarek. Jednak, żaden z
wyżej wymienionych nie ma tyle akcji co
Jolanta Kwaśniewska i Maria Oleksy .

Klienci prokuratury
Akcje ,,Polisy" posiada również znany z
bankructwa ,,Animex Bank" (2,6
proc. akcji - dane z 1993 r.) , Gigantyczne
śledztwo w sprawie nadużyć i przestępstw ,
do jakich doszło w ,,Animex Banku", koń
czy właśn ie Prokuratura Wojewódzka w
Warszawie. Przewiduje się , że akt oskarżenia obejmie 23 osoby.
Innym akcjonariuszem „Polisy" wzbudzającym żywe zainteresowanie prokuratury i policji jest firma „Altop" (dawniej
,,Unitech"}. Zdaniem organów ścigania frrma ta dopuściła się szeregu nadużyć finansowych uchy lając się m.in. od płacenia za
pobrane towary lub nie spłacając poręczo
nych kredytów ..
Śledztwa przeciw tej spółce prowadzi
m.in. Prokuratura Rejonowa Łódż-Góma i
Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach. ,,Altop" jest winny pieniądze m.in.
Fundacji Kultury i Powszechnemu Bankowi Kredytowemu.
głośnego

s •••

Jeśli mieszkasz lub pracu jesz na Zaspie, Żabiance, Przymorzu, Morenie, Chełm ie, w Śródmieściu, Oliwie, we Wrzeszczu, lub w Nowym Dworze

w p r enu me racie
1„ darmowa dostawa do domu (lub biura)
2. niezmienna cena
- za 3 miesiące tylko 35,24 zł. (11% taniej)
- za 6 miesięcy tylko 64, 16 zł. (20% taniej)
3. ponad 60 innych tytu łów
Jeś l i mieszkasz w innych dzielnicach to zadzwoń, postaramy się zorganizować dostawę.
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tel. 31-96-14, 31-50-41 w. 154; Gdańsk,

zwi ązanego z działającą w USA rosyjską
mafią paliwową. Bogatin był założycielem

Targ Drzewny 3/7, Dział Kolportażu, pok. 45, w godz. 8Q1L17QQ. Dostawy gwarantuje Wydawca.

Piotr Wysocki
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Nie chcę byC
11

honorowym mężczyzną"

Moje nazwisko nie zostało wymienione w żadnym z modnych ostatnio oprao literaturze kobiecej. Nie wspominano o mnie w artykułach poświę
conych tej tematyce. Może dlatego, że jestem traktowana jak jakiś taki obojnak. Może dlatego, że nigdy nie napisałam książki w taki sposób.że kobieta
, w pierwszej osobie opowiada o problemach kobiecych. Właśnie to krytycy
uważają za pisanie kobiece. Może dlatego, że zawsze dużo było w moich
książkach polityki. Nieraz słyszałam od mężczyzn - jako komplement , bo w
ich ustach to jest, oczywiście, ogromny komplement - pani w ogóle nie pisze
jak kobieta. Często byłam przez nich traktowana jak „honorowy mężczyzna":
- Proszę, niech pan, przepraszam, pani usiądzie ... Ale naprawdę mam już dosyć bycia tym „honorowym mężczyzną".
Dlaczego więc ciągle pi szę? A piszę właściwie bez przerwy, od dziecka. Na
to pytanie odpowiadam za Beckettem: bo do niczego innego się nie nadaję.
Pierwszą - koszmarną zresztą - powieść napisałam, kiedy miałam 14 lat. Dopiero kilka lat później zaczęłam tę moją pisaninę wysyłać do różnych wydawnictw i
czasopism . Czasopisma wyrzucały to najzwyczajniej do kosza, a wydawnictwa,
zgodnie ze zwyczajem, odsyłały. Ciekawa byłam, czy ktoś w ogóle do tego zagląda. Aby to sprawdzi ć, posuwałam się nieraz do starych, sprawdzonych i bardzo kobiecych sposobów: a to włos przyklejony do pierwszej i ostatniej strony, a to pieprz rozsypany m iędzy kartkami maszynopisu. Oczywiście . nikt tego nie czyta!. Może chodziło
o to, że byłam młodą, nikomu nie znaną dziewczyną. Nikt o niej nie słyszał, nikt jej nie poleci ł - nie ma więc sensu zaglądać do tego, co napisała. Byłam jednak bardzo uparta. W
końcu ktoś kiedyś przeczyta! i zaczęto mnie drukować. Wydalam pięć powieści, trzy
tomy esejów oraz dwie sztuki i ... zostałam ,,honorowym mężczyzną". Marzy mi się,
żeby to się nareszcie skończyło. Może uda się, gdy skończę pisać i opublikuję książ
kę , o której myślę już od dawna. Mam już nawet gotowe fragmenty . Rzecz bę
dzie na pewno bardziej kobieca od tego, co napisałam do tej pory - przede
wszystkim daleka od polityki. A traktować będzie o kimś, kto próbuje
wyzwolić się z tego, co narzucone: a więc z płc i , wieku, wyglądu - wy.
mieniać można by jeszcze szereg innych rzeczy.
cowań
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Zanotowała: Anna Fibak

Skalpel, który upiększa

Blizna
•

prawie
niewidoczna
Większość ofiar tragicznego pożaru w hali stoczni była pacjentami
Kllnikl Chirurgii Plastyczne! I Leczenia Oparzeń Akademii Medyczne! w
Gdańsku. Poszkodowani zgłaszaią się na zabiegi do tel pory. Niektóre ope•
racje trzeba robić etapami. Niestety nie zawsze moina całkowicie usunąć
pozostałości po opaneniach ·blizny.O sposobach leczenia popaneń, re·
konwalescencfl i efektach zable,ów mówi clr Alfc(a Renldelska, pełniąca obo·
wiązki kierownika w gdańskie! kllnice.

Operacje można wykonywać do piątej doby po wypadku, gdyż później nastę
puje infekcja bakteryjna. Zabieg polega na wycięci u tkanek martwych (uszkodzonych przez ogień). Ranę pokrywa się własną skórą pacjenta lub substytutami - skórą ludzką konserwowaną glicerolem albo skórą zwierzęcą. Jeden centymetr opatrunku
z ludzkiej skóry kosztuje I dolar.

Naturalny opatrunek

Polecam

•
rw1
a
,

Oszukać

ys

czas

Z aasem wygrać się nie da, ale która kobieta nie uslłule przy•
najmniei trochę go oszukać. Oprócz wrodzonych predyspozy·
cji, o wyglądzie naszej skóry decyduje tryb iycia, sposób odiy·
wlania się. I oczywiście • kosmetyki. Producenci preparatów
plelęgnacyinych oferują coraz to nowe osiągnięcia technologlcz·
ne swoich laboratoriów. Po llposomach przyszła kolej na kwa·
sy owocowe. Co dalej?

·Ferens
łyżwiarka

Z nowośc i ,jakic pojawiły sit; na naszym rynku kosmetycznym,
odnotujmy dwie, których zadaniem jest opóźnianie efektów starzenia się. Pierwsza to krem Revitalift, najnowsza pozycja serii Plćni
tude, firmy L'Orćal. Jest to ujędrniający krem przeciw zmarszczkom.
przez L'Oreal, skinMój makijaż to makijaż jesienny, czyli którego działanie wspierają trzy, opatentowane
i <lniki: Par-Elastyl TM. chroniący włókna skóry przed niszczącym
brązy i beże. Najważniejszy jest dla mnie
działaniem enzymów; Pro-Retinol A, regulujący metabolizm koodcień. dlatego łączę różne firmy np. Lumena i Max Factor. Bardzo lubię puder w kamieniu firmy Max Factor, do rzęs używam
obecnie granatowego tuszu Lumeny. Makidziałanie
jaż mam raczej delikatny, mocniejszy tylko na specjalne okazje.

Babskie

ne, oparte tylko na naturalnych produktach,
zawierają do 80 proc . wyciągu z aloesu.
Dzięki nim moja cera w końcu jest bez zastrzeżeń. Pod oczy sto~uję też często polski
krem z domieszką wiesiołka.
Gdy trenowałam, do pielęgnacji włosów
używałam czarnej rzeµy. Dzisiaj ograniczam się do gotowych wyrobów - ogórkowy szampon Timotci bardzo dobrze mi

(Ni.)

,

redoguie Aleksandro Paprocka
opracowanie graficzno-techniczne i łamanie
Morio Skrzypek

(az)

odząca

Krystyna Jaklmiec ogromną większością głosów została wybrana nową przewodniczącą gdańskich nAmazonekn · klubu ko·
biel po mastektomii. Wsprawozdaniach z trzyletnlel dllałalności lei nazwisko powtarzało się stale.

. Skąd pani bierze na to siły
i czas?
- Jestem trzy lata po zabiegu, do klubu
wstąpiłam bardzo szybko, bo niecałe dwa
micsiące po operacji. Jestem na rencie. a
dzięki rodzinie mam wiele czasu na pomaganic innym i sobie.

· Ogromnym problememwielu
piersi · przecho·
ań po ODeracji
h
•
'. kł
zącyc h pie o związane z c oro·
'
,
I
•
'
bą, operaqą I eczeniem . 1est 1'e·
szcze często rozpad rodziny.
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Mężowie potrafią odejść

SALON ALICJI

nawilżające .

zon ka''

służy .

Uwielbiam perfumy, szczególnie orientalne, pachnące wschodnimi kwiatami, delikatne, zmysłowe . Uważam, że należy je
często zmieniać . Do moich ulubionych nalci.y Tendre Poison firmy Christian Dior
oraz Sun Spirit firmy Marbert. Za najważ
niejsze uważam jednak 2.drowy i pogodny
tryb życia oraz pozytywne myślenie . Krótko mówiąc, nic nam nie pomoże,jeżeli bę
dziemy zestresowane i żle odżywione.

mórkowy: Filtr Mexoryl SX - filtr zabezpieczający przeciw promieniowaniu ultrafioletowemu. Dzięki zastosowaniu tych trzech czynników, wspomagających się wzajemnie, krem działa zarówno na
powierzchni skóry ,jak i w jej głębszych warstwach.
Drngą nowością jest linia B ionawilżanie z Laboratorium Kosmetyków Nowej Generacji Dermika. Jest to autorski system, również
opatentowany. do pielęgnacji cery suchej i wrażliwej. Opiera się na
dostarczeniu substancji naturalnych, występujących w zdrowej, niezniszczonej, młodej skórze, które są odpowiedzialne za jej prawidło
wą jędrność i wilgotność. W skład linii wchodzi krem bionawilża
jący, pierwszy polski kosmetyk z me Janiną · nowoczesnym
czynnikiem przeciw fotostarzeniu - oraz mleczko i tonik, również bio-

o

Bardw dbam o cerę , kiedyś stosowałam kosmetyki firmy Oritlame. Od niedawna używam wyrobów ameryka11skiej firmy
Forevcr Uving Product- są one fantastycz-

Alicja

bez słowa,
- Rzeczywiście, i takie sytuacje się zdarza-

ją. Ale mój mąż był dla mnie wielką podpo-

rą wtedy, gdy zapadł wyrok . To, że nomrnl-

nie funkcjonuje;, zawdzięczam jego kulturze
i dobroci. Potrafił zrozumieć, przejąć wiek
obowiązków. Jest bardziej opieku1\czy. niż
przed chorobą. Dzieciaki. a mam ich trójkę
1 - synowie 17i IO latoraz 15-lctniącórkę - tcż

pomagają. Zwłaszcza córka. Robi zakupy.
prowadzi młodszego brata na angielski, przy-

pilnuje go. W pewnym sensie
mam szczęście .

dzieć, że

•

mogę powie-

Co pan'1 uważa za na'1więks'JV
-,
k kl b ?

S UCeS U U•
- Możliwość rehabilitacji i to, że możemy

podróżować.

. Jak to?
-Zdaniem ministerstwa zdrowia, kobietom

po operacji piersi nie wolno było nigdzie
wyjeżdżać przez pięć lat. Nie mówię o podróżach po świecie.czy wyjazdach w tropiki. ale
do zwykłego sanatorium pod Wars1.awą . Myśmy to zm'ienily i okazato się, że nic się nie
stało. Skmkzylo sit; uwiązanie.
• A rehabilitacja?
- Jest ogromnie ważne, by wrócić do
sprawności fizycrncj. usuwanajcst bowiem
nie tylko pierś, ale i węzły chłonne pod pachą . Trzeba walczyć, by mieć sprawną rękę . Udało nam się dostać z Zarządu Fedcracji Kobiet po Mastch.tomii S tys. zł na sprzęt.
Obdarowałyśmy nim różne trójmiejskie. i

nie tylko . zak łady rehabilitacji w zamian za
to, że panje będą mogły przychodzić i pod fachowym okiem ćwiczyć. Dużym osiągnięciem było wyposażenie sali gimnastycrnej
przychodni we Wrzeszczu przy al. Zwycięstwa. Ud·,1!0 nam się nie tylko załatwić wieJe miejsc na turnusach rehabil itacyjnych, ale
i cz9ściową refundację kosztów.
•

Jak zdobywacie pieniądze?

się

Wystąpiłyśmy

sądów

np. do
_Jak da.
· k' .._ ł
i prokuratur. aby zasądzane naw,ąz I uy y
przekazywane na konto klubu. W ten sposób
zdobyłyśmy IOmln starych zł. Prosimy, zabiegamy, dowiadujemy się. monitujemy .
• Na sali są panie wyciHone i
smutne oraz uśmiechnięte i tryska·
jqce energią. Pani nalez;t" do tych
b d
d •hTk
rug1c , a a postawa C y a o·
brze działa: można żyć, śmiać się i
I ,
wa ciyc...
S ł k
MI
agorzata OKOOWS'a

Zbieg okoliczności, czy fatum zrządziło, że pól roku przed wydarzeniami w stoczni, gdańskiej klinice udało się zaoszczędzić trochę grosza i kupić metr takiej skóry (przechowywać w lodówce można ją cztery lata), bez której niemożliwe byłoby skuteczne
leczenie poparzonej młodzieży . Organizm traktuję „cudzą" skórę jak własną, rana pod
nią goi się bardzo szybko. Skóra zabezpiecza organizm pacjenta przed utratą elektolitów i płynów oraz działa przeciwgrzybiczo. Po zdjęciu skórnego opatrunku pozostaje
bhzna. Nic zawsze można ją całkowicie usunąć. Zadanie chirurga polega na zmianie struktury blizny - z grubej, ciemnoczerwonej i twardej na gładką, elastyczną i zbliżoną do ko·
loru skóry .

Presoterapia, czyli uciskanie
U ofiar pożaru najbardziej uszkodzonymi częściami ciała były dłonie, usta, szyja,kark,
skóra owłosiona głowy, rzadziej kończny dolne i klatka piersiowa. Blizny po oparzeniach
można usunąć. Im rana mniej rozległa, tym maskowanie zbliznowaceń jest łatwiejsze . Jeden ze sposobów tuszowania stanowi ubranko uciskowe. Stały ucisk spłaszcza bliznę i
zmniejsza ją. Uniform składa się z rękawiczek, kamizelek, masek i trzeba w nim chodzić
non stop. Rekonwalescencja pooparzeniowa trwa od sześciu miesięcy do roku. Po tym czasie przychodzi czas na operacje plastyczne.

Bliznę skalpelem
gdańskiej kliniki trafi jeszcze około 30 ofiar pożaru na ·operacje, tzw . późną rekonstrukcję. Do szybkich zabiegów kwalifikują się blizny, które ograniczają sprawność np.
spoideł między palcami rąk. Często jedną rękę trzeba operować pięć razy - każdy palec osob-

Do

no. Im głębszy uraz. tym operacja bardziej poważna. Cykle zabiegów trwają nawet kilka lat.
Poszkodowani muszą mieć dużą cierpliwość i odporność psychiczną. Blizy pokrywamy
też przeszczepami skóry pacjenta. Często wcześniej zakładane są ekspandery - urządzenia
do rozciągania skóry. Wprowadzane pod tkankę ~kómą, połączone ze specjalnym drenikiem,
przez który chirnrg co dwa tygodnie wpuszcza odpowiednią dawkę soli fi z.fologicznej. Powierzchnia skóry powiększa si9 i bliznę można wyciąć. Ekspandery dają lepsze efekty niż
,,latanie" piatami skórnymi.
Notowała: Aldona Kaszubska
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Audio demaskuje

Odtwar1ac1 i 1mieniac1 płyt CD

Ric~ard 'Yi.seman, brytyjs~i psycholog, dowiódł w swoim eksperymencie, że ludzie
znaczme częsc1cJ od~rywaJą meprawdziwe wiadomości w radiu niż w telewizji czy gazecie.
Badanym os<_>Łx:>m Wis.eman przedstawił dwa wywiady, prawdziwy oraz zmyślony, prezentując
je w TV. radrn I gaze~,e. 73 .4 procent pytanych zdemaskowało fałszerstwa radiowe. podczas
gdy to samo udało ~1ę 64:2 pr~c. czytelników gazet i tylko 51,8 proc. telewidzów.
Zaskakujący. moze byc 111sk1 wskaźnik wykrycia kłamstwa w telewizji. Przecież mimika
i gesty pomagają. czy ktoś mówi prawdę ...

(a)

Ka

o

od

Po dziesięciu latach istnienia płyt kompaktowych wiemy
jui, ie odtwarzacz odtwarzaczowi nierówny. Na przykład fir•
ma Pioneer nie uwaia granicy 20 kHz za granicę ostatecz·
ną ... 1dlatego narodziła się koncepcja "Wide Range", repre·
zentowana przez przetworniki Legato Link lub Legato Link S.
Znalazła uznanie u wielu odbiorców, poniewai oznacza po
prostu lepszą jakość odbioru muzyki, nawet przy znacznej gło·
Płyta

kompaktowa Super,
• h E d?
czy H19 • n •

W Japonii Pioneer wyprodukował już plytę kompaktową Super, która, tak jak we
wszystkich urządzeniach DAT, pracuje z podwójną szybkością odczytywania i dlatego
osiągrn;-la częstotliwość ponad 40 kHz. Przy
tej okazji zwiększono rozdzielcZOŚ(; z 16 o.o
21 bitów. Doprowadziło to do jeszcze 111gdzie nie słyszanej przestrzenności i czystości dźwii;ku: nawet przy 60 decybelach plyta brzmi czysto. Taka płyta na pewno nie
trafi szybko na rynek, ale zapowiedziana już

i!

q

śności. Wwersii S zaletą fest osiągnięcie równomiemej charak·
terystyki częstotliwości. Wersja nnonnalnan nie posiada tej ce·
chy, ale dla odbioru nie ma to więkHego znaczenia. Tłumie·
nie zakl6ceń widma przy pomocy Clean DAC Drive jest je51cze
jednym ogromnym skokiem w przyHłośc. Wymienione poniłej
cechy znane są u Pioneera od wielu lat, nie straciły lednak nic
na swej atrakcyjności •••

płyta super density digital vi.deo disc ~twiera przed odtwarzamem audio zupelme nowe perspektywy. Jeszcze pan; lat musimy
poczekać, obraz i przechowywanie danych
mają bowiem pierwszeństwo. Płyta kompaktowa High-End. która brzmi jak stara, dobra
płyta analogowa w warunkach High-End.
jest tuż, tuż.

i prLyjemniejszy dźwięk przy odtwarzaniu
jako „zimna" płyty kompaktowej. Legato Link rekonstruuje brakujące częstotliwości powyżej 20 kHz i dolącza je do sygnału muzycznego. Rezultat to
miękki i harmonijny dźwięk, zbliżony do
oryginału. A tak na marginesie: to jedna
z przyczyn nieustannego zwyciężania we
wszelkich testach, tam, gdzie kryterium jakości muzyki rozstrzyga o wszystkim.

Wymyślony przez Pioneera i wyłącznie
w jego urządzeniach dostępny przetwornik
Legato Link to więcej naturalnego ciepła

Legato Link Sjest udoskomloną kontynuacją zasady Legato Little Poprzez swoje funkcje DSP (digital soundfield processor), z ak-

określanej często

Odtwarzacz j zmieniacz CD
L
L' k
egato m

Legato Link S

.

tualnej częstotliwości podstawowej sygnału
muzycznego obliczane jest właściwe, harmonijne spektrum, które wytworzy często
tliwości nawet do SO kHz. To da się zmierzyć! Zwyczajny zmieniacz odtwarza
impuls szpilkowy z wyrażnymi zniekszalccniami, Legato Link zniekształcenia te redukuje do minimum.

Stabilny napęd talerza i inne...
Stabilny, wolny od wibracji talerz, innowacja Pioneera o dużym znaczeniu, pozwala na osiągnięcie najwyższej jakości
dźwięku. Badania wykazały, że zwyczajne napędy wprowadzają płytę w drgania.
Pioneer znalazł proste wyjście: płyt<; kła-

Zako1ic:yla się VOgo/nopolska Wystawa Systemów Ochrony GARDA 95. Na zdjęciu :estaw pr:enośny wideo do dja/ań operacyjnych: najmniejs:ą kamerą i mikrofonem w okularach firmy American Security Systems Association „ASSA ".
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POZIOMO: al) kieruje bankiem. a8) tyarystokratyczny, c4) bogaty gdański mieszczanin, d I) sterta drewna. d JO) witryna,
e5) ..Śniadanie na trawie", fi) skala z obumarłej roślinności, flO) ryba słodkowodna.
hl) posunięcie , hl O) nieprLcrwanc trwanie,
i5) wrażenie. rezultat,j I) pisemny przekaz do
banku.jJO) góry w Ameryce, k4) .. Francu;k.i ......" film W. Friedkina. ml) rodzaj kary pozbawienia wolno~ci, m8) sprzyjająca
okoliczność .

PIO'.'IOWO: a 1) prywatna stacja TV,
hl) ilustracja. d3) kola z metalu na beczce,
a4) grecki bóg, j4) kwiatostan traw, a6)
smacrny kawa lek wieprzowi ny, i6) osobnik, indywiduum. a8) kuglarstwo, czan~oksięstwo, i8) d'A'Ustronny rachunek w księ
gowości , a I O) podszycie, j I O) zbiór
urzędowych dokumentów. d 11) pochwa na

2

6

strzały. al3) miasto wojewódzkie, hl 3) potocznie: ktoś ważny.
Rozwiązaniem krzyżówki

(opr. ap)

IDEO TYDZ/E N

Co ourbox"

Na poczatku kariery grupy Colourbox był banalny elc~tro-pop (,,Brcakdown_" z 19~3
końcu - zrealizowane z rozmachem muzyczne peJt.aze w stylu soundtrackow Enmo
Monicone'a i kompozycji Philipa Glassa (..The Oflicial Colourbo~ World Cup Themc'', 1986
r.) To wszystko, a także minialbum „Colourbox" (1983), na k.torym w nowatorski sposob
połączone zostały twardy nowojorski funk. dubowy nurt reggae I elektromczne eksperymenty oferuje wydany właśnie kompakt „Colourbox"

W mijającym tygodniu dystrybutorzy wprowadzili na polski rynek kilkanaście fil·
mów amerykańskich, zdecydowanie promując kinematografię USA, Klienci wypoiy•
czalni wideo mają tu jednak głos decydujący, a nie bardzo chcą oglądać obrazy eu·
ropejskie. Przeciętny Francuz czy Włoch teł zresztą woli oglądać produkclę zza
oceanu, mimo gromkich protestów zachodnich intelektualistów przeciwko ameryka·
nizacji kultury. Takie czasy. Niemniej pod koniec tygodnia pojawił się rodzynek • wresz•
cie chociai jeden film rdzennie polski, w dodatku udany. A oto nowości tygodnia:

r.), na

tuł

dziemy na stabilnym talerzu z napędem (etykieta ma być na spodzie); cala powierzchnia
płyty przy lega do talerza i nie może już wytworzyć żadnych drga1\.
Przetwornik High-Speed D/A: Pioneer
wynalazł własny ,jednobitowy przetwornik
cyfrowo/analogowy, umożliwiający uniknięcie zniekształceń typu jitter. Zastosowano tutaj 384-krotny oversampling.
Clean DAC DRIVE: Sygnał wyjściowy
jednobitowego przetwornika, jest bardzo
często zak.lócony sygnałami dochodzącymi
z sieci. By temu zapobiec, wyprodukowano
specjalny układ przełączający, który redukuje sygnały zakłóceń o kolejne 50 decybeli tak jest w przypadku odtwarzaczy PD-S 504
i PD-S 604. Rezultatem tego zabiegu jest
niesłyszalny sygnał zakłóceń w całym zakresie częstotliwości.
Komputerowa edycja Compu-PGMEditing: jeśli użytkownik chce nagrać j~kiś utwór na kasetę, to Compu-PGM-Ed1ting wskaże, czy pasuje on do dlugo;ci taśmy
i nagra go w „najbardziej ekonomicznym"
miejscu. Do przeszłości należeć będą urwane nagrania lub długie przerwy.
Wyjście cyfrowe: Cały szereg odtw:u-zaczy CD dysponuje wyjściem cyfrowym do
bezpośredniego nagrywania cyfrowych źró
deł programu. Tym samym możliwe są kopie cyfrowe o jakości oryginału.
Na 100 CD!: Zmieniacz PD-F 100 E ma
miejsce na 1OO płyt; to komfortowe słucha
nie muzyki i najprostsze archiwizowanie
płyt. Urządzeniem sterującym PD-API moż
na zestawić nawet do trzech zmieniaczy
i tym samym zarządzać archiwum z 300 pły
tami.
Cyfrowa automatyka poziomu: Wiadomo, że różna jest głośność rói:nych płyt
kompaktowych, zwłaszcza jeśli używa się
zmieniacza. To właśnie automatyka poziomu, zwana ADLC, wyrówna głośność
wszystkich płyt - bez obniżania jakości
dźwięku. Zredukuje skoki poziomu pomię
dzy poszczególnymi płytami.

.,.

Grupa COLOURBOX

Fot. Adam Urbanek

,

jest tylko hasło: 12,3.4,5,6.7.8.9, 10 li, 12, 13.14
15, !6, łi 18, 19 20,21,22.23,24.
Rozwiązanie (hasło) należy przesiać pod
adresem ,,Dziennika Bałtyckiego" (konieczny dopisek na kopercie lub karcie pocztowej:
A VS-krzyżówka ( 73) w terminie JO dni.
Do wygrania są nagrody ufundowane przez
sklepy rtv „TELEWIZOREK" (Gdańsk, ul.
Kołobrzeska 65/67) - zestaw Philipsa: walkman, głośniczki, słuchawki, firmowa koszulka! Jest więc o co walczyć!!!
Przepraszamy Czytelników za mylne wydrukowanie listy nagród w .ubiegłym t_Ygodniu. W następnym wydamu ĄVS obiecujemy uporządkować powstały bałaganik .. .

(a)

--i
1

I
I

Sonie SON 79
/CD/: licencja 4AD
Wydanie polskie SONIC, październik
1995 r.

I

i

**** ,.Imię Róży". Filmowa wersja gło
w świecie dzieła Umberto Eco pod
tym samym tytułem. Sławny francuski reżyser Jean Jacques Annaud, zdobywca Oskara (za film „Czarne i białe w kolorze"), podjął się bardzo trudnego zadania dla
producenta amerykańskiego. gdyż książka
jest wielowątkowa, wielce skomplikowana
i zdaniem krytyków - nieprzekładalna na ję
zyk ekranu. Musi:J.I więc dokonać znacznej
selekcji tekstu, licznych cięć, by w rezultacie zająć się tylko głów nym przesianiem
dzieła. Rzecz jasna, wpłynęło to na pewne
spłycenie w wersji filmowej . Annaud postą
pi! jednak słusznie, gdyż inaczej nakręciłby
ciężką, nudną pił<;. W rezultacie powstało
arcyciekawe widowisko historyczne, które
zyskało duży aplauz, zwłaszcza w Europie.
Do sukcesu przyczyniła się bardzo dobra obsada aktorska. Sean Connery jako franciszkanin Wilhelm z Baskerville i Christian Slater w roli jego sekretarza usiłują rozwiązać
mroczną zagadkę serii morderstw w średnio
wiecznym opactwie benedyktyńskim, którego mieszkańcy bynajmniej nie sprzyjają
przybyszom. Obaj aktorzy stworzyli świet
ne kreacje. Jak zwykle u Annauda, imponuje wielka dbałość o scenografię. Film oddaje z du żą wiernością realia życia
XIV-wiecznego zakonu i jego ponurą, niesamowitą atmosferę. W takich warunkach przebiega skomplikowana akcja detektywistyczna. obfitująca w dramatyczne sytuacje. Film
adresowany jest przede wszystkim do widzów bardziej wyrobionych. amatorów ambitniejszego kina.
śnego
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okazem filmu „Drzewa" w reż. Grzegorza Królikiewicza rozpoczął się 25 paź
dziernika w Łodzi VI Festiwal Mediów
,,Człowiek w zagrożeniu". Pokazane zostaną 43 filmy dokumentalne polskie i zagraniczne. Konkursowi, który ma trwać czte
ry dni, towarzyszyć będą m. in.: pokaz

K

Magnetowid Sony SLY·E 800

Rodzinę stereofonicznych magnetowi·
dów Sony tworzą trzy modele • SLV·
EI OOO SLV·I: 800 oraz SLV·E 700. Gro·
no iest ~leliczne, ale dzięki temu elitame.
Spośród tych trzech modeli największą
populamość zdobył sobie SLV·E 800. Po·
wodzenie rynkowe poparte zostało Pf!"
stiiową nagrodą przyznawaną !orocz~1e
pnez Stowarzyszenie Procluce~w Audio·
Foto Video. To szacowne gremium okre•
ślilo
go
Magnetowidem
Roku
1995/1996.
.. . .

SILV-E 800 na pewno nie "'.yrozma się

wyglądem - ustawiony wśród mnyc_h ma-

gnetowidów mógłby być nic zauwazony chyba, że penetrującą półki sklepowe o:~obą
jest ktoś szukający sprzętu o dyskretnej elegancji. Uchylone wieczko z pleksiglasową
szybą ukazującą wyświetlacz .nawet wtedy,
gdy jest zamknięte, skrywa urrueszczoną cen-

tralnie kieszeń kasty. Pod nim, znajduje się
inna, mniejsza pokrywa, za którą umieszczono rzadziej używane manipulatory oraz
komplet gn iazd wejściowych typu chinch,
służących do doraźnych połączeń z innym
magnetowidem czy kamerą. Połączenia stałe zestawia sit; przy pomocy eurozłącza
umieszczonego na tylnej ściance . Oprócz
niego znajduje się tam wyjście ~ygnał~ audio zrealizowane przy pomocy gniazd chmch.
Wydaje mi się, że ui:ycie tylko jednego
złącza euro w sprzęcie tej klasy ~twarza pewne ograniczenia dla uzytkowmka. Najczę
ściej pracuje on w rozbudowanych systemach. nierzadko wyposażonych w dekoder
telewizji płatnej i z tego powodu dru~ie złą 
cze wydatnie ułatwiłoby dokon):wam~ połą
czeń oraz rozszerzyło zakres mozhwosc1 magnetowidu.
.
Panel przedni modelu SLY-E 800 posiada niewicie manipulatorów. Te, które się na

nim znalazły skupiono na malej przestrzeni·, tak by mogły być urnchamianc palcami
jednej ręki. Regulacja kiernnku i prędkości
podczytu (przewipnia, przewipnia z podglądem) wykonywana jest przy pomocy specjalnego pierścienia. który znalazł się takie
na pilocie zdalnego sterowania.
Pilot kontroluje wit;kszość funkcji opisy wanego magnetowidu. Obsługi; ułatwia lista czy nnośc i - menu - rozwijana na ekranie
TV. Rola użytkownika sprowadza się do
wskazania kursorem wybranej do realizacji
operacji . Niezwykle łatwo dostroić go do
wszystkich. obecnych w instalacji antenowej programów - odbywa się to automatcznie. wraz z zapisaniem identyfikatorów sta·
cji nadawczych. Magnetowid wyposażono
w dekoder niemieckiego systemu stereofon i.
Oprócz dostrajania części
odbiorczej magnetowidu do
częstotliwości pracy nadajników T~, najwięcej
trudności

sprawiło

zwykle programowanie rejestracji progra
mów w trybie automatycznym.
Tu
ui:ytkownik może skorzystać z programowania Show View. które
jest tak pro~te jalk zakup odpowiedniej gazety z programem TV.
Poniewar, często zda

I

Bibulski

o,

IO

filmów łódzkiej Wytworni Filmów Oświa
towych L lat 1956 - 1987, promocja albumu
Włodzimierza Puchalskiego .,Ostatnie bezkrwawe Iowy", forum dyskusyjne „Jakie
radio?" oraz wystawa fotografii Krzysztofa Millera „Wojna".

(a)
rzają się opóżnienia w rozpoczęciu emisji
programów TV, SLV-E 800 wyposażono
w kody VPS. Miłośnik nocnego kina i jednocześnie śpioch może teraz spać spokojnie nagrany zostanie tylko wybrany przez niego
program - bez poprzedzających go reklam,
a nagranie zakmiczy się w odpowiednim momencie.
Naj ... ai.niejszym kryterium oceny magnetowidu jest jakość nagranego i odtwar.lanego materiału. Zależy to silnie od stanu i klasy ta~my. Aby dostosować parametry zapisu
do ui.ytego nośnika i skompensować rozrmt
parametrów głowic wizyjnych oraz pr1edlużyć ich żywotność, Sony zaproponowała
uży('le systemu optymalizacji parametrów
zapisu i odczytu pod nazwą TRI LOIC (tu wersja unowocześniona TRI LOGIC PLUS).
System ten można wylączyć,jednak z uwagi na jego skuteczność - szczególnie przy
nagrywaniu na wyższej klasy taśmach - lepiej tego nie robić.
'
Jedyną funkcją montażową w SL V-E 800
Jest audio dubbing, jednak, ze względu na
szybki i precyzyjny mechanizm. prosty montaż udaje się bardzo dobrze. Pewne zastrzeżenia budzi odtwarzanie obrazu zatrzymanego - mógłby być bardziej stabilny. Jest
uwaga malkontenta jeśli wziąć pod uwagę, i:c
możliwa jest ręczna stabilizacja obrazu w pozycji Pauzy oraz w odczycie w zwolnionym
tempie, przy użyciu pilota.
Magnetowid Sony jest adresowany do
osób wymagających od sprzętu audiowizyjncgo ponadprzeciętnej jakości. Jest on w stanie zaspokoić ich żądania zarówno w odniesirniu do ohrazu. jak i dźwięku .
\V powiązamu z wygodą obsługi usprawiedliwia to nie najniższą cenę, jaką trzeba za
niego zapłacić .
·

*** ,,Slepa wizja". Dramat kryminalny.
i scenariusz: Shuki Levy. Dobra
obsada: Ned Beatty, Louise Fletcher, Robert
Vaughn, Lemmy von Dohlen, Deborah
Shelton. Piękna muzyka: Shuki Levy i Hiram Titus. Film bardzo sprawnie zrobiony.
Jego myśl przewodnia: jak szalenie niebezpieczna może być ogromna, lecz niekontrolowana namiętność . Młody spokojny
człowiek podgląda prywatne życie fascynującej sąsiadki i wciąga go to na tyle, że zaczyna bezkrytycznie w nim uczestniczyć.
Pada trup kochanka. Zabił go zazdrosny
podglądacz, czy też tajemniczy nieznajomy kręcący sit; kolo pit;knej blondynki?
Wątek kryminalny rozwija się niespiesznie. Reżyser umiejętnie dozuje napięcie.
Finezyjnie operuje nastrojami bohaterów.
Widz ma już wrażenie, że zna mordercę,
lecz po chwili nie jest tego taki pewien.
Świetnie grana osoba podglądacza (Ned
Beatty) raz budzi sympatię, to znów przerażenie. Ciekawa postać starzejącego się
policjanta, który odrzuca proste wnioski
i łatwizny śledztwa. Czy uda mu się do koi'1ca wyświetlić zagadkę śmierci polem jui:
dwóch osób? Czy prawo zatriumfuje w peł
ni? Dobre zdjt;cia, z tym :ż.e sceny w półmro
ku są niezbyt czytelne, wyraziste. Na kinowym ekranie wygląda to znacznie lepiej.
Cóż, wideo ma swoje ograniczenia.
Reżyseria

*** ,,Ciemno". Przezabawna komedia
produkcji polskiej ze znakomitą rolą dawno
nie widzianego na ekranach Jana Kobuszewskiego. który tym razem przeistoc zył się
w chytrego mieszkm\ca zabitej deskami wsi.
Partnernją mu znani aktorzy: Paweł Wawrzecki, Wiktor Zborowski. Lech Ordon, Magdalena Wójcik, Marek Kondrat i inni. Całość wyreżyserował zgrabnie Janusz
Majewski. Akcja dzieje się wręcz dziś, teraz.
Jest biznesmen z ,.komórką", ksiąd z pleban
i pazerny chłop co to „żywemu nic przepuści''. Komizm sytuacji filmu potęgują świet
nie napisane, nader śmieszne dialogi . W sumie jak to przy Kobu~zewskim - zabawa na
cale go.
Pozostałe filmy:**** ,,Król Lew'' (haś1\),
*** ,.Ich troje" (obyczaj.),*** ..Drui;a strona prawa" (sensacyjny).*** .Jądro ciemności" (przygodowy).** ,,Zolnierze zagłady"
(sensac .), ** ,,Z dala od domu·· (przygod.),
** ,,Najlepszy z najlepszych 3" (scnsac.), **
,.Renegat" (sensac.), *** ,.Chłopcy dziadziusia" (obyczaj .),** ,.Szwadron zemsty" (sensac.), ** ..Cyber zone'' (science-fiction) .
.

1
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Videom an
__

f Ocena filmu: 5 gwiazdek - wybitny, 4 · bardzo dobry, 3 - do-

Roman Borkowski Jbry, 2 - przeciętny, 1 - słaby, szkoda czasu.

SUPEREKSPRESY na wtorek 31. 10 przyjmowane są w:
Centralnym Biurze Ogłoszeń wGdańsku wponi8dzia!ek do godz. 14.00, wbiurach ogłoszeń wGdyni do godz.13.00
Cena netto 1stowa we wtorek tylko •2,88 zJ

OGłOSZENIA PRZYJĘTE WCENTRALNYM BIURZE OGŁOSZEŃ WPON/EDZW::EK ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE WCZWARTEK 211.1995 r.

Cena netto 1słowa tylko · 0,96 zł, Cena netto 1stowa wogłoszeniach drobnych DUO Reklamy: DB środa+ WWityd. zwykle 1, 17 zJ,
DB środa+ WW W'fd. mag. · piątek 1,45 z!

28, 29 października 1995
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PRACA

PRACA

DORADCÓW ubezpieczeniowych,
23-72-70

MECHANIKA· mistrza do prowadzenia zaldadu obsługi d~li, 31·
03-81 (9.00· 15.00), 82-89·38

EKSPEDIENTKI wsuper-samie,
43-28-10

PRACA

!.

(wieczorem)

KAFELKARZY, 39-44-98
MONTERÓW kablowych, instalalarów 1e~teclmicznych, pracowni·
ków ziemnych. Przedsiębiorstwo
Telekomunika~ne. tel 27-45·66

KIEROWNIKA budowy z uprawnieniami ro:lowlanymi do pracy na
lerenie miasla Gdańska zatrudni
Prywalne Przedsiębiorslwo Bu·
dowlane Pelromonlaż 09-400
Płock u1• Kostr(XJaj 1. Koniaki zfr.
mą lel. /024/ 62-36·56, 62·39·63 w
godz. od 7.00-15.00

ZATRUDNIĘ

AKWllYTORÓW l:!anży hutnicz~
poszukuje fimia Tel. 0-52 450033,
090635344

5

6

7

8

BIZNES

AUTO-MOTO

AUTO-MOTO

NIERUCHOMOSCI
• LOKALE

NIERUCHOMOŚCI

ZAINWESTUJ~ w zyskowne
przedsięwzięcie, 0-90504514
PRZYJM~ wspólnika do zaklad\J
krawieckiego lub wydzierzawię.
Oferty 95166 B. O. Gdańsk, Targ
Drze\lT\'f 3/7

FIAT Caro 1,6 GU, marzec 1995,
tel. 52· 78-36
FORD Windslar LX, 1995, 69.000
zł, 1995 GL, 66.000 zł, Gdynia 23·
60-98 wew. 44. 09050-6125
JEEP Grand Cherokee Laredo,
1995, 89 OOO zŁ, Gdynia, 23-60·
98 Wt!'/1. 44, lei. 090506125
JEEP Grand Cherokee Limiled,
1994 i 1995 rok, Gdynia 23-60-98
wew. 44, 09050:..6:..:125;c____
ŁADA 2104 combi, 1990, tel. 51·
82-48 sobola godz. 9.00 do 1130
MERCEDES przeiściówka, 57-23·
86
MITSUBISHI 3000 GT, 1992, VR4, 22.000 USD pkJs oplaly celne,
lei. 41-96·38 _ _ __

ZABEZPIECZENIA

HURTOWO
SPRZEDAM

680 DM dziennie. Informacje:
Agentja Reklamowa, 68-200 Zary,

ARKUSZE-HDPE. worki na
śmieci 'Smplast' kurczakówka
6.90, laśrnóv.1\a 0,12; Torbacz 4724-12
PORCELANA sztu<x:e, 20-87-76
REKLAMÓWKI 25/Ex 45,
151,- TOlbacz Przedslalliciel Sin·
elaslu,47-2412

box 16. Prosimy dołączyć ZMCZ·
kami za 1,80.-zł

[SPRZEDAM

MURARZY, 29-07-81
PRACA wNorwegii na plalformach wiertniczych, zarobki 41 O·

Firma
MICHAEL HUBER Polska
oddział w Gdańsku, ul.

POLANKI 124
tel. 52-66·20, 52-64-1 O

zatrudni do działu handlowego
pracownika z:

PLYMOUTH Voyager, 1995,
66.000 zł. Gdynia 23·60·98 wew.
44, 09050- 6125
POLONEZ, Cinquecen·
to, 125p, 126p,· sprzedaż,
zamiana, raty, skup, 53-19-61,
090-50·50·50
POLONEZ GLI 1500, grudzień
1993, lei. 51·13-81
SYRENA 105· tanio, stan dobry,
lel. 41-95-47
TOYOTA Camry LE 2,2, 1995,
czarny, 65 OOO zł. Gdynia 23-6098 wew. 44, 09050- 6125
VW Golf Ili, 1993, Turbo Diesel,
35.000 zł. Gdynia 23-60-98 wew.
44, 09050· 6125
VW Passat limuzyna VR 6, 1993,
45.000,-. Gdynia 23-60-98 wew.
44, 090506125

OCHRANIARZY, Gdańsk·
Wrzeszcz, Grunwaklzka 141, tel.

FAXY,kserokopiaiti (używane),
telefony nowe. Gwarancje. Male·
46-09-76
riały eksploatacyjne. Losowanie
nagród dla klienlów K&K, Gdarisk,
POMOC kuchenną. Praca nocna, · Czamy Dl\tll 8, 53-00·71, 53-01 ·
19 w.107
41·71-881\ieczorem
FAXY, kserokopiarki,
używane· gwarancja, materiały
eksploatacyjne, naprawa. DKS,
' Gdańsk, Subslawa 13, 52-48·36,

· znajomością poligrafii,
- ew. prawem jazdy,
· wykształceniem min. średnim.
Oferty pisemne zdanymi personalnymi
prosimy składać do 6 XI 1995 r.
19719,QI

,~aiiii
l

ne, 53-44-73. 53-55-15
FAXY, lelelony!!' Najtaniej,
@ 20-37-37
FUTRO, no/ki, 56-65-97

,I;
fil

II

·I~

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

I AumPOśRED~1ciyro I

II

PRAS~

i

INMEDIO s-KA z o.o.

I

NA TERENIE WOJEWÓDz:rw GDAŃSKIEGO,

.....

MAKULATURA. 274-999
ZŁOM stalowy, 56-4Ó·68

UUUłlł lłtitlE

f•

PROWADZĄCA KOLPORTAŻ PRASY

BELGIA.Holandia, wyjazdy. transport, 4auta składaki, 29-06-04,
27-04-12
HOLANDIA wyjazdy po
zakup samochodów·
osobowe, doslawcze, ciężarowe
/pierwsi w~ciciele/, 24·35·52, 71·
04-66m.40
NIEMCY· samochody osobowe
serowadzam, 24-22-07
SAMARA przyjmuje Łada ,
Tawria, Niwa, 39·46·52
SAMOCHODY sprowa·
dzam, doslawcze równiez, 248·
.
695
--- - ---

--

'•.....-.~~........

i ['

DETEKTYWISTYCZNE,475-558

ij OVERLOCK, tel. 56-83-56 -

I

SŁUPSKIEGO

SAUNY· szybko, solidnie, 81 ·

~.4:~śc! ZAffllEłll

@ 74-12

I SKŁAD Celny,43-74·55

ZATRUDNI W DZIALE HANDLOWYM

I

INSPEKTORA SPRZEDAżY

PRZYGOTOWANIE I UDZIAI W AKCJACH PROMOCYJNYCH.

OczEKUjEMY_~NDYDA1ÓW SPEŁNIĄjl\CYCH NASTĘPUIĄCE WARUNX!.;_
· WYKSZTAICENIE MINIMUM ŚREDNIE,
PEINA DYSPOZYC\)NOŚĆ,
• PRAWO JAZDY KAT.

8,

!l

· UM!l:JĘfNOŚĆ OBSWGI KOMPUTERA (ŚRODOWISKO W1Noows},
WIEK NIE PRZEKRACZĄJĄCY

1;=/~JĘ_Z1_l_l_DB_C_t.,...,..,1 ,- 1,...,

28 IAT,

- ZNĄJOMOŚĆ PODSTAW MARKETINGU.

tł

0FERUIEMY:
ATKAKCYJNĄ

I

CIEKAWĄ P~ACĘ

• SAMOCHÓD SIUŻBOWY,
· STAIE ZATWDNIENlf PO OKRESIE PRÓBNYM.

':::~

NALEŻY KIE•OWAĆ DO DN IA

8.11.1995

R. POD ADRESEM:

IN MEDIO s-0 z o.o.
Ul. TARG DRZEWNY

80-8 86 GDAŃSK - Z

1:

3/7
R 2946/,

DOPISKIEM OFERTA l
,

-.:.:~

1

•

BIZNES

KURSY, SZIIOUNIA
ABC Komputera, 20·18·76
AGENT Celny i Sludium Wyceny Nieruchomości, 46-03·
11, 0-90501790
CREDO Kurs prawa jazdy,
wszysfue katego~. 32-32-18
CZTEROTYGODNIOWY kurs kal
'B", rozpoczęcie 31 października,
Wrzeszcz, Chrobrego 79A, 41-3676
KOMPUTEROWE. 2180·
21 (331)
KOMPUTEROWE pods1awy· 1200.000, Word, Excel, Co·
relDraw, 41-53-47, 41-11·27

1

KURSY komputerowe tel. 38-42·
65,31·96·23
KURSY samodzielnych
księgowych 310 godzin· przy·
got<rHu~my oo prolesjor.a~ego !lOwadzenia księgo"Ności, również
skom!)'.~er1ZaNa11ej. Koncepcja, maler~fy- dr Roman Nildzińs~. Ośro
dełl Doradztwa I Doskonalenia Kadr,
41-12-36, 41-12-31 w. 312, 313
ODDK zaprasza na kursy: komputerowe, księgowe, doradztwa
podalkowego, kasjerów waluto·
~Jch, agenta celnego, sekrelarek,
rnaszynopisarua, 41-12·36, 41-12·
31 w. 312, 313

STUDIUM doradzlwa podat·
kowego, 38'-·0_1-7-'-9_ __

EURO School angelski, nie·
miecki, 25·48-10
VICTORIA· nauka ięzyków
obcych, dzieci, młodzież, dorośli,
fim,y, Gdynia, Gdańsk, Rumia. Za~sy: 20-85-03, Władysława IV/52

HISTORIA, 56-53-88
POLSKI. angielski, 53-11-55

ANGIELSKl,21-15-84
BIURO Tiumaczeń, Sopot, Koścru·
szki 61, 51-72-58

PRAWO ~zdy, 26-49-78, 26-4041

Gdynia, Siarowiejska 26, 20.SO,72, Gdańsk,
Grunwaldzka 102, 46-02·91

STUDIUM doradztwa poda1·
kowego, 46-33-25

go, 41-07-54

TŁUMACZENIA,

PP.AWO Jazdy, 22-49-05

AUTO-MOTO

........._ .........._...,
AUTO-GLAS Gdańsk. szyby sa·
mochoooNe, osobowe, c~żarowe,
autobusy dostawcze. szyber da·
chy. Szybki prole~onalny mon!aż,
fachowa obsługa. Oliwa Grunwaldzka 487. Tel. 52-22-31, 52·
28-14
AUTO-SlYBY 'Alaska", sprzedaż,
monlaż, Gdynia, Mireckiego 16,
tel. 27-01-24
AUTO,SZYBY "Jaan•
Superpromocyjne ceny detaliczne
i dlawarsztalów, sprzedaż, mon·
laż, naprawa uszkodzeń
Wrzeszcz. 090508403. 41-49·
92 Kościuszki 8. Orunia,39·02·
51 Jed. Robotniczej 223 (El!or),
Gdynia, 20·49·77, Kapitańska
4, Sopot 51-13-85 Aleja NieJ)Od~ości 811A
AUTO· SlYBY, szyberdachy, tani
montaż, Gdyrna, Morska. 23-68-88
AUTO·SlYBY Carglass
Przymorze, Czarny Dwór 10, 53·
49-98, 0·90·50-30-04
AUTO-SZYBY sprzedaż,
monlaż- naprawa pęknięć (również japońskie). promocyjne
ceny, Gdynia 21-74,26. ul.
Podolska wjazd od ul. Sląskiej
AUTOPRZYCIEMNIANI,
. Eszyb, 53-07-99 do 16.00, 56·51·
71

INWESTYCJE, lokafy, olli'ót kapi·
lalami, 0-00506293

CITROEN XM, 1990 klb zamienię
na dostawczy. 24.500 zł, tel. 3992-27

października

PRZEPROWADZKI, 399-175
PRZEPROWADZKI, 56-40-68
41-24-30

ABC· osobowe. 56·38·82
ABS· oscbowe, 2514·92
AS. Osobowe. doslawcze, 419·
724. 090-50-36-96
AUTA dostawcze, 'Tesa", 57-7348
AUTA dostawcze, mikrobusy, Mercedesy "Tex", 41-24·
30
AUTA doslawcze, osobowe
"Piast•, 52-26·33
AUTA doslawcze Nava 39·
02-20 w224..,_,4c:.:6·6: . 5·34::. c___
AUTOFEST doslawcze, osobowe,
29-03-59 •
BIS· Poi Ola, osobowe. 374-573"

5
CINQUECENTA, Polonezy, O·
90508588
DOSTAWCZE.47-99-24
DOSTAWCZE VW LT, 41-39-24
DOSTAWCZYCH, Żuk, 46·61·
94
MG osobowe, 20-22-71
OSOBOWE, /0-90150-18-47

I 995 r.

OSOBOWE 24·06·67
OSOBOWE. dostawcze, 31-86-31
wew. 44
POLONEl1' doslawcze, przyczep·
ki, Ma1001t, 29·01

IHt USlUGI
IIIOTOR1ZACTJNE

5

6

Gdańsku

ogłasza przetarg ustny (llcytację) na sprzedaż samochodu

osobowego marki •powNEZ" GLE rocznik 1992 r.
Licytacja

odbędzie się

11.00 w siedzibie

Warunkiem

w dniu 6 listopada 1995 r. o godz.

Spółki.
przystąpienia

do licytacji jest pisemne

zgłoszenie oraz wpłacenie wadium w kwocie 850 zł do kasy
przedsiębiorstwa najpóźniej w dniu licytaC'ji. Pojazd można

dnia 3 listopada w godzinach od 8.00 do 11.00.
Cena wywolawc7,a wynosi 8.500 zł brutto.

oglądać

w:

OZIAllU. GRUNTY
sprzedam
GDAŃSK- Osowa. ziemia pod bu-

downi:two mieszkaniowe, uzbr~ona, 52-43-07
TRóJMIASTO, okolice, 41·95·31

DOM
sprzedam
GDAŃSK, dom szeregowy rozbudowany, 2 mieszkania, działka,
garaże, bez pośredniclwa
(220.000), 41-37-61
GDAŃSK, dom wraz z lokalem na
wszelką działalność sprzedam,
wydzierżawię lub zamienię na
mieszl<anie, 57-52-29
GDAŃSK, okazja, 39.03.39
t

IIIESZIAllf
s,nedam

GDAŃSK- Przymorze, !alowiec. 2·
pokojowe, 38 m,własnościowe, X
pięlro, telelon, paikiet. kafelki, wodomierze, 35 OOO,· 48·73-56
JASIEŃ, 137 mkw- nowe mieszkanie, 56·68·70
RUMIA- Janowo, czteropokojowe,
Okazja' 'Bona" 710-799

LĘBORK, centrum- budynek produkcyjno handlowy 305 mkw
czynny sklep. sprzedam lubv.ydzierżawię 0-59 621-388 iXl 17

GDAŃSK· Wrzeszcz przy Malki

Pol!<j, Kilińskiego 4211

GDAŃSK. 1·, 2-pokojowe, więk·

sze, 52-42-34
GDAŃSK- Starówka, 31-6216
GDYNIA, 1-pokojowe, 2-pokojowe, 24-37-30
GDYNIA, 20-31-84
GDYNIA· centrum, dzielnice,
29-79-27
GDYNIA- Rumia, dwupokojowe,
~lnie 710-799
TRóJMIASTO. C;enmak kup mieszkanie, 511-104

GDAŃSK· centrum. 2-pokojowe,
tel. 32-19·89
GDAŃSK· Wrzeszcz, kawalerkę
umeb'owaną. 82-47-31

GDYNIA, 21 0652
21 ·63· 13, 25-33-00
TRóJMIASTO, 32-41-81
TRÓJMIAST~.21·84·94
TRó.iMIASTO, Giemiak odnajmie
mieszkanie, 51 1-1C.\

PO REOIICTWO
• 'AGENCJE
""'"" KANCELARIA
Prawnicza L.Kucharski,
Gdańsk, Za Murami 2/10 (Dom
Harcerza) tel. 31-62-16, 31-36·21
mieszkania, domy,działt<.i
·'' 29-72-68, WGN- Nieruchomości, $więlojańska 72. 1000 ofert w
miesięczniku • Pomorskie Nieru·
chom ości'
'" 53·06·03!!1WYNAJEM!!!
'" APEKS. Grunwaldzka 102,
41·05·33, 46-08-46, 46-08-47
"20-18-76 VEKTOR
"21-63·13, 25-33-00 BŁY·
SKAWICZNY wyna,
jem!!! Arcan
A·LEX Kancelaria Pra·
wnicza, Gdynia, ul. Swięlojań·
ska 55t3a, obiekty gospodarcze,
działki, mieszkania, domy. 20-13·
48, 20-62·17
AGENCJA· "}'najem, 21-96-12
AGPOL. 21-84-94
BONA, 710-799
CHCESZ wynająć? Zgłoś! Odpowiadamy finansowo za 'naszych'
lokalorów, 32-94-45
DENAR- Gdańsk. Abrahama
1A. kupno· sprzedaż nieruchomo·
ści· zamiany,oferty bez~alne. 52·
35·31
DOMENA, 20-83-01
DOM Lid ,52-42-34
FACTOR, 20·81·56
FACTOR, 29-79·27, sprzedaz,
wynajem
GIEŁDA Nierud'omości Tabor,
20-71-96, Gdynia, Slarowiejska 14
INVESTOR, 57-54·92 Nieruchomoś~- obrót, budowniclwo· orga·
nizatja, nadzór
KONTRAKT, 51-07-48
LIDIA, 20-31-84 Kupno· Sprzedaz-Wyn*m
POSESJA, 20·32·17,
Gdynia,ul. Swiętojańska 91
_·0_3_ __
SZMIDT, 20-_14
SZMIDT, 20·14·03 (sobola czynne
SZMIDT, 20-14-03 (sobo1a czynne)
20-04-08, M.T.M. Gdynia, Swięlo
jańska 4915!!!
41-95-31, DIOGENES· kupnoserzedaż· wynajem

..
------~
DOM

'• MATałllltT IOD. ,ął

sprtedem

J

---------BETONIARKA, 57·09·36
BOAZERIA, 57-54-31
BOAZERIA szl~owana, 48-73-31
DESKI podłogowe 32
mm! Boazerie Dzierżążno
81-35-60 Zapewniamy lranseort
MOZAIKA podłogowa od 18 zło·
fych, 25-47-14
ORYNNOWANIE, 32-56-67
PŁYTY wiórowe zwykle o gr.
12· 28 mm wcenie 7,20· 11,90 złl
mkw. t VAT. Hunownia pfyl wió·
rowych. Przedslawiciel 'Alpex·
Karlino, Gdańsk, Narwicka 10, 43·
13·61, Kartuzy, Węgklwa 30, 81·
03-57, 58 w. 30. Udzielamy raba·
!ów.
STROPY "Teriva•, aleslo·
wane. wciągłej sprzedaży 5275·51 , Gdańsk- Osowa, Bamiewicka 139
STROPY TeriNa, bloczki, pustaki,
Osowa, ul. Bamiewicka 76, 52-71·
98
2WIR, ziemię doslarczy żwirow·
nia, 48-54-76, 47-61-15

_ __
OSOBQWE, 21·13-28

80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 59

Przewodniczący Zarządu

~

----

„BUDIMOR" Sp. z o.o. w

Z·Jodrne z art 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca l 994 r o zagospodarCM1ar u przestrzennym /Dz. U. nr 89. poz. 415/, podaje do publiczneJ wiadomośr:1, ze dnia 15. l I 1995 r o god1. 12.00 w sali konferencyJnf'J Urzędu
Grrrny Kolbudy. odbędzie się sesja Rady Gminy. na której rozoarrywane będą
~ t uWZ<Jledr 1one proresty i zarzuty Zlozore do projektu zmiany fragmentu
mieJSCCMitgo p1a·nu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dotyczące
go dzia!Pk nr 4/4 14/5 we wsi Jankowo.
Za Zarząd

ZAPRASZAMY DO NASlYCH BIUR OGŁOSZEN

NPJKORZYSTNIEJ 4872-71

AUTOOAZ, 56-66·37
AUTOKONSERWACJA, 71-86-22
AUTO na gaz, 51-76-49, ra~

4

3

2

TRóJMIASTO, 32-41-81

MEBLOWÓZ. przeprowadz~.
51-53-54, 11.00· 19.00

AUTOHAKI, 39-40-28
AUTOHOLOWANIE, 21·
63-71
AUTOHOLOWANIE, 32-68 68
AUTOHOLOWANIE, 41·24·30
AUTOKONSERWACJA, 46-n-71
AUTOKONSERWACJA
podwozi- Orunia. 39-40-28
REFLEKTORY regeneruię, sprzedaż szhiel refleklorowych, Gdańsk,
Kartuska 135

TŁUMACZ przysięgły niemieckie-

BIURO Rachunkowe, 32-78·00 w.
105, 32-56-67

GMINY KOLBUDY z dnia 9

; mieckiego, różne poziomy, FCE,
j 20-50-63, 20·56·55

MATEMATYKA,32-13-05

KOMUNIKAT
/OBWIESZCZENIE/
ZARZĄDU

+. ....,

ASTAIH"'• ,.,Oiego,"'

;;.::t

BIZNES

ANGIELSKI, 29-09-n

I FRANCUSKI, 57-23-67
i łZIDŁY J(lYUWE

W MIODYM ZESPOLE,

• MOŻLIWOŚĆ PODNOSZENIA KWAl/FIKACJI,

L,sr MOTYWACYJNY I c.v.

' '

i '~~

• IAT'NOŚĆ NAWIĄZYWANIA KONTAKTÓW,

·

AMORTYZATORY Gatxiel,
sprzedaż· montaż, komputero"Ny
pomiar sprawności. Gdańsk. ul.
Misze~kiego 21, lel. 41-18·85
IMPORT części samocho·
dowych Procar. Gdynia, Re·
dło~ka 14a, 22·18-42
OPEL· części nowe, używane, 23·
74-27
TŁUMIKI, sprzedaz, montaż, naerawa, 39-02-20

NAUKA

łt

· TELEFON,

J

AVIA, 1,8T. 57·70-96
BARDZO Im 6,5 T. 57-52·29
KRAJ, zagranica, 15 !ony, 21-81·
97
KRAJ,zagran~. 23-60·32
KRAJ. zagran~. 46-12-80
KRAJ, zagran~ Mercedesy, 4124-30
MERCEDES, 24-4.1-79
MERCEDES 1,5T, 43-74-~
MIĘDZVNARODOWY, 47-68-10
MIĘDlYNAROOOWY, 48·51 ·83
MIĘDZYNARODOWY wschód·
zachód, 43-74-52
PLANDEi\A 5ton, 48-72-71
2WIR, 48-54-76, 47-61-15
2WIR. 53-28-06
ZWIR.5600-34
ZWIR. wyl;OfTt, 82-83-79
23-83-59
31-69·:::.28_ _ __ _
57-12-68, 57-28-15
72.07·11 ,3T

ZESPót:.. 53-16-55

i
i
i

UTl?ZYMYWANIE STAIYCH KONTAKTÓW Z Kl/ENTAMI,
KONTRO/A SIECI SPRZEDAŻY.

NIERUCHOMOŚCI

GDAŃSK, dzielnce, 52-42-34

,_________

•,nlfted.,e
ELBl,\SKIEGO I

LIMUZ!_'!~· 23-40·21
MIKROBUSY· Mercedesy, 41-2430

KA2DY i p:lwyeadkowe, 71-16-80

I

KOLPORTAŻ

BUS, 16 osób. Korn;esja, 23-70-72
LIMUlYNA, 20·21-55

KOMBAJN Super Brzan 2056,
(050)47-17-39

I

1

TIIANSPORT
OSOBOWY

'. łllH POJAZD
• sprzedam

FUTRO no/ki, 31-52-01
GARA2E blaszane, 57-28-55
N KOMPUTERY 486-Penlium.
Flnma tanio sprzeda, 47-19-53 w.
314
fil OPAKOWANIA dla gastro·
nomu r producentów zywnośc1
Frytkownice 'Olko', 51-54·
07
llil OWCZARKI kaukask~. 32·48 OB
PLANDEKI, 71-19-36
Ró2E- krzewy kwalifikowana
, szkółka, Gdańsk, Potokowa 1
SIATKI ogrodzeniowe powlekane PCV Ratitza. Trarsport bez·
~alny.Slul)Sk /0-59.' 278-42
~ SOLARIA· 46,27-16
WOREKbokserski,21·9&-47
R-2s1or,
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ SKLEP Fotograficzny- duży wy@ bór. Kupno, galówka, sprzedaż,
; 1anio, rafy Sluesk 10-59! 244·96.

p0$lUka/tt

- LOKALE

GDAŃSK, ul. Swiętokrzyska 5, bu·
dynek warsztalowo- biurowy, 486
mkw, nadający się na wszelką
działalność (możliwość zamie·
szkania) zprzyległym placem wy·
naj~. 39-45-74 wew. 25
GDAŃSK- cenlrum, pow. SO m
kw., 52·03·74
TRóJMIASTO, 32-41·81

GDYNIA, 21-06·52
GDYNIA, 21-96-12
GDYNIA, 24-37·30
GDYNIA,29-79-27
TRÓJMIASTO, 21-84·94
TRóJMIASTO, 32-41-81

CYKLINOWANIE, 20-14-n
CYKLINOWANIE,20-74-81
CYKLINOWANIE,21.00-74
CYKLINOWANIE,21-62-75
CYKLINOWANIE, 31-66-66
CYKLINOWANIE,31 89-52
CYKLINOWANIE, 32-06-10
CYKLINOWANIE,3944-98
CYKLINOWANIE,53·09-40
CYKLINOWANIE, 53-14-09
CYKLINOWANIE, 53·16-40
CYKLINOWANIE,53-22-62
CYKLINOWANIE, 53-63-85
CYKLINOWANIE. 56-01 ·95
CYKLINOWANIE, 56-89-45
CYKLINOWANIE, lakierowanie,
5394-68

7

8

MIHZllAIIE
pas1uk11ję

GDAŃSK, kawaleiti, 47-14-41,
prosićK~śka

ZDROWll

ł . PODRÓŻE

UIIAI. 81UR.-41Sl11&.

monlaż· doświadczenie, łacho·
wość, Ortowo, Al. Zwycięst.Ya 236,

22-43·66
AUTOALARMY Boxer,
1,Mj·Tf.an·Loci(, 51-76-49, rafy
AUTOALARMY Cerber, 32·
4894,52-43·11
AUTOALARMY oo 250 zł,
53-65-12
AUTOALARMY Spliitei, 52·
12-65, 23-68-86, 0·90509554

TURYSTYKI

- LOKALE
TRóJMIASTO, Gklf!llak wynajmjl
mieszkanie. 511-104
21-63-13, 25·33-00

ALARMY,23·22-83
AUTO: alarmy, blokady, gaz.
Gćrzny. 32-35-76
AUTOALARMY, auto· gaz,
rafy, 'Coala', 52-40-94 w.4
AUTOALARMY, blokady, centra!·
z3111(i, elektryczne sz'yby, radioodtwarzacze. głośniki· sprzedaż

12

11

10

9

4

3

2

CYKLINOWANIE, solidnie,
57-26-19
PARKIECIARSKIE, 24-09-31
PARKIET eksportowy
Gwarancja jakości, 57-06-69
UKŁADANiE, C)1dinowanre, 81-76·
48
FIRMA "Parkietus", 51-26·
04 układa pa!kiet (własny, powierzony). Cykinowame, lakiero·Na·
nie, VAT. Gwarancja. Tanio.
ŚCIAIT, sum
\

MALARSKIE, lapetowanre, cykli·
nowanie, 56-89-45
MALOWANIE, 20-74-81
MALOWANIE, 21-62-75
MALOWANIE, 32-06·10
MALOWANIE, !apelowanie. 71·
80-39 - - - - PŁYTY gipsowe, 23·63·86
SCIANKI gipsowe, sutty, 47-62-86
TAPETOWANIE natrysko,
we,23-18-16
TAPETOWANIE nalryskowe- Ma·
lowanie-Vat· Tanio- 53-00·10

DRZWI, antywłamaniowe, do·
dalkowe, harmonijkowe. zamki,
kraty, 52-31-88
DRZWI metaklwe. drewniane,
raty 31-34-48, 51-34-18
OKNA. Rolety antywłamanio·
we, producent ·Mapo", 52-83·34
ROLETY antywlama·
niowe, bramy zwijane.
Raty. Sohns· Pol, 39·
92-65
ROLETY antywlama·
niowe Bogumn &Górka, 32-ti251 w. 208. Okna PCV w. 209.
Punkty sprzedaży: Gdynia, 10 Lulego 2b, 20-21-89, Gdańsk, Gospody 6a. 57-93-37
MONTAŻ -autoryzowany se·
rvis zamków Gerda i innych ate
slowanych. Lares Gdynia, ul.
$~iętojańska 98, 20-16-ti7

INIE
R.EII.-BUDOWL •
BUDOWLANO- modernizacyjne,
47.74.35
KOMINKI, p;ace zduńskie, 22-21·
16
OGÓLNOBUCOWLANE, ty~ki. cyklina, (059) 62-79-23 po 19.00
SAUNY- szybko, solidnie, 48-7331
USŁUGI
EISPł.OATACTJNE "

BRAMY· automaty gara·
żowe, wjazdowe. Ortowo. Cumowników 6, 24·06·22
DRZWI, 52 31-88
DRZWI od 52 złofych, 25-47-14
SZKLARZ, 46-03-04, 41-08-07
ZALUZJE, 23-57-86
ZALUZJE, 24·35·66
ZALUZJE, 31,66-66. poziome,
pionowe
ZALUZJE, 56,13-57, 'Sun·
Slop' (~onowe, pozrome· rachunki VAT)
ŻALUZJE, producent. Urbaniak, Gdynia, Słupecka 21 /od
Warszawskiey, 20-62-40, Gdańsk,
32-29-04
ZALUZJE, łanio, 23-55-69
2ALUZJE 19 zł+ 'Amarant'
16mm+ pionowe+ antywłamanio
we. 56-19-63. 9.00-16.00
ZALUZJEoryginalne szwedz,
kie, Alucolor, tel. 43.09.35
ZALUZJE pion· poziom (malowanie, 1apetowanie, czyszczenie dy·
wanów),23-34-74
ŻALUZJE pionowe, poziome.
rolety, mań<izy 1001a PCV· Veka),
monlaż, serwis. Posezonowa obniżka ·1 Oo/o. Producent 'Aga·.
tel. 52-45-22
ŻALUZJE pionowe,
poziome· produC€nl Magnum System. Gdańsk·
Wrzeszcz, Szymanowskiego
14. 48-33-15
ŻALUZJE pionowe, rolety an·
t)Y,iamaniowe, tekstylne. Maikizy,
drzwi harmonijkowe.Produkcja·
montaż "Porolet•, Swiętojań
ska 128, 29-71·55, R~ska 115. 31·
31·23. Beniowskiego, 52·00-71
wewn. 2252
ŻALUZJE pionowe. Ro,
!ety antywłamaniowe
oleruje producent Deko Sy,
stem. Gdańsk, Polanki 110,
52-37-36
---ŻALUZJE produce11! 'Han<es'.
poziome, p1011owe, Gdynia. WielkoJJOlska 209, 22-12-82. 24·28·56
ŻALUZJE producent, Gdynia,
VfrelkOJ>O~ka 154, 22-48-97
2ALUZJE Żanwo. pion, poziom, 170.000, 39-00-24

CZYSZCZENIE dywanow,
tapicerki, 21-07-33, 20-19-75
ClYSZCZENIE dywanów, 23-57·
53 lap:cerek
ClYSZCZENIE dywanów, tapicerek, 20·24·25, 23-01·97
CZYSZCZENIE dywanów.
• tapicerek, 2_3·3_3·_22_ __
CZVSZCZENIE dywanów, tapicerki, 32·14·29
CZVSZCZENIE dywanów, tapicerki. 56-51-71
CZYSZCZENIE dywanów,
tap1:eoo, 56-85-19
ClYSZCZENIEdywanów, laprcerki, najtaniej, 41-70-11
ClYSZCZENIE dywanów, lapicer~ani~. 32-57-96

USWGI STIILARSKO
• • TAPICERSKIE

ELEKTROINSTALATORSKIE, 4109-41
24-24-04
41-68-71
714-394

ZABEZPIECZENIA
ALARM. 24-3289, 78-31-13
domolony
BALKONY· zabudowy. kraty,
ogrodzenia, 41-12-44
DOMOFONY, 41-66·40
DOMOFONY,71-36·66
DRZWI, 41-9091

WIELOSPECJAL.

PRZEWOZf
AACHrn, Hamburg, Wied, Kieł,
Bremen, Koln, Stuttgart· codzien·
nie. Wiochy, Anglia, FranC1a.
Ubezpieczenia. Pol· Ola, 374573" 5, wieczorem: 485-482
AHS. Elżbielańska 10/11, 31-51·
11, autokarowe· Europa Zacho·
dnra, Koln- codzien~
ALTOURIST· najtańsze prze·
wozy- Europa- codzieMie- zniż,
ki,374-558,374-543
AUTOCENTRALA naJlań
sze przewozy międzynarodowe
codziennie, 374-406. 374-664
BANK przejazdów aulokarowych, bilety lotnicze. wizy, wynajem autokarów, Primalour, 20-1342
BT Inter· Express przewozy
Europa, codziennie. Hamburg,
Bremen, Bremerhaven, Lubeck,
wynajem mikrobusów, 31-10-48,
l)O 20 OO 43-25-85
BTU Maciek, najtańsze
przewozy Europa, 37-44-48,
82-89-86
CENTRUM informacji
prze1azdów aulokarowych Biuro
Brokerów Dom Tecłmika 46-20-46
DOMINIKA, najtańsze przewozy· Europa, 31-01-71
EST, wynajem autokarów,
przejazdy au10karowe- Niemcy,
31-55-25. Brama Wyżynna (siedziba PTTK). Biuro Brokerów.
46-20-46 (siedziba NOT). Fal·
con Certrum Hand:owe Zaspa,
Panda,
46-54·52.
Tczew .1059\ 31-46-60
EUROTOUR, 51-28-95. Prze·
wozy międzynarodcwe. Wynaiem
ITI!"krob~sów
INTERGLOBUS· z nami
szylio,1anio, bezpiecznie, koo;esjonowane przewozy: Niemcy,
Hamburg 6xtygodniowo. Anglia,
Frantja, Benelux, Genewa, 31-6018
MAK· Tourist- konces;ono·
wane przewozy autokarowe: Bre·
ma, Kolonia, Karlsruhe, Mona·
chium Paryż. Saarbrucken, S1utt·
gart. 50"/o zn~ki- dzieci do !al 12;
do 26 i powyżej 60 lat-10o/, zniżki
46-24·31

CHŁODNIC1WO,

MiKROBUS. 57-57 52
PRZEWOlY marynarzy· rodzin,
22-13-47

Dyrektja Okręgowa Dróg Publicznych wGdańsku,
Wydział ds. Kontraktów Banku Światowego

•

poszukuje pomieszczeń biurowych
o powierzchni ok. 80 m 2 przy drodze Nr 1
na odcinku Subkowy - Gniew, na okres 2 lat.
Oferty prosimy składać pod adresem:
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk· Oliwa.

ALERGIA! Aparat BI·
com! Bezbolesneodczulanie i
lestowanie. Leczenie schorzeń.
Moradnh- North, 56-13·60
ALERGIA Aparat ·Bro-n' Aler·
genów 300· bezigłowe testy, od·
czulanie. Leczenie wszelkich
schorzeń. Brco- Med, Sopot, Al.
N1epodleglości 606 /610, tel. 51·
32-14wew. 22,76-00-83
ALERGIA testy i odczu·
lanie. Terapia biorezonansowa
aparatem BIM,All· ~. 52-42·'9
DENSYTOMETRIA· diagnoslyka
osleoporozy. Osteo· Med.
s.c., lei. 32-24-28
ECHOKARDIOGRAFIA. USG, gas:roskopie. Operacjechirurgiczne,
laryngologiczne. Prol. Szczu,
rowicz- rozrodczość, ciąża. Salon Dr Kreps, 20-18-11, Gdyn~. StarowieJ5ka23
TRANSPLANTACJA włosów
Gdarsk. 47-69-01

I

STDIIIATDLOGICZI~

I

GDAŃSK, Pańska (naprzecrw Hai

Targowej) Curodental słoma·
lologia zachowawcza proletyka,
chirurgia 8.0C· 20.00, również
niedziele. 31-ti9·58
GDAŃSK , ul. Długa 67/68,
Dens- Pr,watny Gabinel Denfystyczny. Codziennie8.00· 20.00,
sobofy 8.00-14 OO. tel. 31-12-58
GDAŃSK· Wrzeszcz, Al. Zwycię·
siwa 43, Centrum Stoma,
tologiczne Vis· Dent.
Sl)ltjaliści ortodoncji, proletyili, na·
itoza, lasero:erapial!! 41-92-96,
41-85-04
GDYNIA, $w;ę1ojańska 75.'J, Lel<.a·
rze stomalolodzy- proletyka, 20-10-

39
GDYNIA- Chylonia. Dom Towarowy- parter, ASDENT· specjaliści ortodoncji, slomatologii
ogólnej, protetyili, chirurgii, 23-62·
17w.186

INNE

lodówki, 46-49·

71, 57-21 ·65
CHŁODNICZE.

lodówki, 52·

16-53
CHŁODNIE· lodówki, 51-70-91
LODÓWKI, 24-88-70, usługi do·
mowe

LODÓWKI, 32-07-75
LODÓWKI_.5_1-84_6_,__
~DÓWKI, 56·23-74
MIKROFALÓWKI, 53-43-79
PRALKI, 23-44-48, 20-19-75
PRALKI. 32-80-10
PRALKI, ~2·16-53__
PRALKI, 53·43·79
PRALKI, 56·61·11
KRIS, Serwis urządzenia
chlooorcze, gastronomiczne, prał·
nicze. transport, przygolowanre do
SffZedaży, 46-25-41

•
ZDROWIE

AUDIOVIDED
111/ugi

lU:ARS~IE

ABATRONIK, Neptun, Neptun.
57-56-75, 52·29·34, d~azd bezpłatny

LOMBARD'

I r:1 AHU Lombard. Gdynia, Mor·
ska 167, 29·74-52
AKROS- pożyczki pod samo·
chody, 0·90521519, 29-7058,
GROMADA· 31-27-00, 31·66·
nieruchomości, 20-29-88.
41 . G(fynia- 20-42-16. Elb~g- 33·
0·90504514
47-76. Oferta zimowa 95i 96d~
narciarzy. wczasowiczów wkrajui AUTO LOMBARD,20-47-n
za granicą. Swięla. Sylwester- BRYLANTY, złoto, samochody,
Druskienniki· sanatoria,
RTV, 51-47·12
przewozy autokarowe: Wi'no, Eu· DWORZEC Gł PKP, soboly do
roea
14oo. 46-33-42
SUPEROFERTA! Pa'rna Di
LOMBARD Komis Sopo1,
Majorka, Sy'wester wHiszpanii! Podjazd 7, 51-71-18
Gosia Blanka· Benrdorm. Costa
LOMBARDObłuże , Unruga 56,
Brawa- Santa Susanna Espania
25·24-59
Tour, 248·103, 248-451 . Gdynia
Ortowo, Bal'ad)'ry'-'3.:..6_ __
SAMOCHODOWY su·
perlombard, 20-24-01 , 29·
70-58
SUPERLOMBARD, Warszawska
64,20·24·01

J

RÓŻNE

GINEKOLOG, 41-19·8_5_ _
GINEKOLOG Gdynia, !el.
710-251
INTERNIŚCI . wizyty, 53·

69,51

AIWA, innell! Vlideolelewizyine,
ekspresowo 1 Rocznagwarancja,
56-05-88
ANTENA, 22-45-05, satelilarnotelewiz~ne
ANTENA, 23-73-38, RTV satelttarne
ANTENY. 52-30,30
ANTENY. instatac~. 20-51 ·04
ANTENY TV· Sat 41-89-97
COLORMAT- Sony· Royal·
Neptun inne. Bezpłatny do·
jazd 32-37-30, 23-51 04
JOWISZ, Neptun Helills·
naprawa,doJazd bezpłatny, 31 ·88·
63, 41-38-66, 51-30-45
TELENAPRAWA. przeslraj<Jlie, 29-02-33
VIDEO!!! Roczna gwarancjal!I Dojazd bezplatny1. 53·11·26, 0-90·
50-63·63 - - - - -

LOGOPEDA· !erapia dzieci, tel.
23-67·50
NEUROLOG Niżn!\iew'a· gabinet
Szczecińska 32, również wizyty,
56-12-49
OKULISTYKA -diagnozu1emy Sopot· Kamienny Potok ul. Kujawska
4151-47-961poniedziałek· piątek
15· 17 lnlormujeny o możliwości
operacji wykonywanych wSzp~.a'u
'Kcrina' wPoznaniuprzez Ros~skich Mikrochirurgów
oka z Instytutu prof,
Fiodorowa _ _ __

ZGUBY

POMOC WYJAZODWA
ALKMED. 5197·64 odtruwanie poalkoholowe. Espe,
rai. Dojazd bezpla1ny
ALKMEDYK, leczenie
poalkoholowe, espe,
rai, 31,89,53, 20-68-16,
0.90,50,81-15

11

10

9

GABINETf lEKARSKIE

, 5:....:1·1.:. :4·3:.:. 7_ _
MIKROBUS'-"

ELEKTR
· ELEKTRON

SPRZĘT

ABATRONIK, Neptun. Neptun,
21-62-75, 20-32-75, dojazd bezelalny

VllUGIELEKTRYCZNE

'TURYSTYKJ..
, ' ,PODRÓŻf

MIKROBUS,25-56-17, 51·28·95

KAFELKOWANIE. 39·44·98
KAFELKOWANIE, hydrauliczne.
23-39-04

HYDRAULICZNE, centralne
ogrzewanie. 57-23-91
HYDRAULICZNE, VAT, 23-56-01
HYDRAULICZNE· tradycyjne, 23·
61-n
23-04-39 VAT

LEKARZ Domowy Internista·
EKG, pediatra, neuro,
log, 31,89·53, 20-68·
16, 0,90,50-81-15
WYJAZD DVIA Pomoc Lekarska
dzieci; dorośi, EKG, 53-69·86, 51·
65-97, 56-27-40

MATRYMONIALNE
ANIA, 46-75-11 _ __
JULIA, 47-87-49, Partnersko· Ma·
trymonialne. Nai,viększy wybór!!
NIEPARlYSCI, 41-3461, 24-10·
46

12

LIKWIDATOR
PÓtNOCNEJ CIEtDY
TOWARÓW I UstUC
W PRUSZCZU CD.
INFORMUJE, ŻE Z DNIEM 1.06.94
PROCES LIKWIDACJI.
WIERZYCIELE PROSZENI SĄ
OSKŁADANIE SWOICH ROSZCZEŃ
DO B.T.H. PRZEMARBO
· ROMAN JODŁOWSKI, 83-110 TCZEW,
AL ZWVCIĘSTWA 19/ 30.
ROZPOCZĄŁ SIĘ

OGŁOSZENIE

DRUCIE.

20892/09/ i

208601091 ,

w

169, w g~z. 8. 00-18.00, fax.46-35·68 carą dobę; Gdynia, tel. 20-08-32, 20-04·79 godz. 8. 00-16.00; Sopot, tel. 51-54-55 w godz. 8.00-16.00;
Gdllńak, tel./fax 31-80-62, tel. 31-50-41
EI/Jlqg, tel.lfax 32·?0·94, 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 • 16.00; Starogard Gdański, tel.lfax 220-80 w godz. 8.00 - 16.00
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UWAGA!!!

Szukamy
I

Korespondencja z Warszawy specjalnie dla l!Gryzipióra"
Mieisce: Warszawa. Data: 21 paiclziernlka.
Akcia: Ogólnopolskie Spotkanie Uczniów i Nauczycieli.
Cel: patn niiei.
Tytułem wstępu, czyli

jak znalazłam się
w Warszawie

'

KĄT MŁODYCH
,·

Nr36
28 października 1995 r.

Gdyby nie Wtorek
była by ty ko sobota.

Gdy Centrum Edukacji
Obywatelskiej telefonicznie
zapros iło mnie do udziału w
programie „Młodzi Głosują
'95" zgodziłam się od razu.
Niedługo po tym przysłano do

21 października
w Warszawie.

znalazłam się

. O co tu chodzi?

••

Jelitkowo. 21 paźdzlemika.
Plac przed domami
wypoczynkowymi nBanko·
wlecn I nRHmleślnikn.
Stąd, w słoneczne choi
trocht chłodne sobotnie
pr1edpołudnle, rvszyla
grupa czworonog6w
I właśclcielaml na długi
spacer, kt6rego trasa wiodła
pr1ez nadmonki las ai do

Jadąc na szkolenie do Warszawy wiedzieliśmy, że po powrocie mamy przeprowadzić
lekcje i urządzić symulacyjne
wybory prezydenckie, bo to
jest istotą programu. Mieliśmy
też świadomość, że wybory te
mu szą być całkiem apolityczne, bo ich zadaniem jest wy-

~/"-/......,

Br1eźna.

To już drugi raz organizatorzy - ,,Dziennik Bałtycki'', a
przede wszystkim pomysło
dawca pan redaktor Tadeusz
Jabłoński wraz ze swym ulubieńcem.
a jednocześnie
„gwiazdą" tałej imprezy psem
Wtorkiem, zaprosili na przechadzkę.

.....

-

dość

... znalci1iśmy się godzinę
przed ro~zęciem spotkania, czyli członkowie Młodzieżo
Po drodze zobaczyli!iIDy Sejm, wych Szkolnych Komisji Wyktóry objawił się nam nie jako borczych mieliśmy program
centrum polityki , lecz j ako ba.rdziej złożony, Wszystkich
mekka dla gburowatych sprzą- podzielono na dwie grupy, każ
taczek, Zdegustowani wizytą w da zajmująca się inną częścią
parlamencie weszlismy do bu- tego samego zagadnienia. To
dynku .• Pierwsza rzecz, któn1. co omawialiśmy było bardzo
nas zdziwiła. tQ tony materia . ważue; jak mamy zachęcić kołów pomocniciych, jakimi na~ ' lcgów do brania udziału w taobdarowano. Ledwo z.anieśli~ kich wyborJCh, jak zachęcają
śmy siatkę ~~ filntó\lt edu-• cy powinien si~ zachowywać,
k11cyjnych„ _grubyth książek, jak konkretnie zorganizować
ulotek L klU't do gło5ow ania wybory, gdzie znaleźć urnę,
wręcwno 11am długopis.'Rze- • jak zareagować, gdy z&rzucą
czonym dłu,&O('iSem kazano ci. ie jest to postkomunistycznam wypebjiac 4.eiesiądd ru~ ny spisek::, Największy nacisk
bryk w ogromnych_~westio~a- kładzionu na apolityczność riuszach. Po wońneniu pa- warunek akceptacji MEN i
pierkowej roboty wreSżeie roz- . • główne założenie programu.
poczęło się szkólenie . :• • .,
Prowadzący zajęcia stwoPo przedsta,Viieniu_~ię orga- rzyli niepowtarzalną atmosferę,
nizatorów tej imprezy, wśród dzięki której pracowaliśmy naktórych obecny był także gdań- prawdę intensywnie, ale z dużą
ski rzecznik praw ucznia, krót-' przyjemnością. Może dlatego,
ko opowiedziano nam historię że nikt nie wmawiał nam, że
tego pom ysłu i jego celu. Tu jesteśmy kretynami, wręcz odciekawostka: pierwszy raz wy- wrotnie. Zamarzyło mi się - a
bory młodzieżowe odbyły się gdyby tak w szkole.
wcale nie w USA szczycących
Po skonfrontowaniu wynisię demokracją tylko ... w Koków prac nasz.ej i nauczycieli
staryce. Po powitaniu nastąpi! pożegnano nas i wszyscy rozdłu gi, przeszło godzinny wyjechali się do domów. Bardzo
kł ad Milosza Wilkiewicza o
nam było żal się rozstawać,
organizacji wyborów prezy- gdyż ludzie byli świetni, taka
denckich RP . Przez pierwsze sama atmosfera, a mieszkamy
pól godziny sala była w miarę , tak daleko od siebie. Sobie i inożyw i on a, przez drugie znunym życzę, abyśmy się znowu
dzona, przez ostatnie trzecie razem spotkali po to, żeby się
nie mogła się doczekać obieca- kłócić, dyskutować, gadać i
nego posiłku . Po odczycie rze- zwyczajnie pobyć ze sobą.
czywiście dostali śmy obiad,
Anna zawadzka
dodatkowo zwracano koszty
PS.
O
tym.jak
podróży, a młodzież się intebyło w czasie
lekcji i wyborów w mojej
growała, czyli bałagan był nieszkole - za tydzień.
ziemski .

• •

,,Psiszczek"
- tylko to było słychać na
początku naszej „wędrówki".
Czworonogi ganiały f.ię po całym terenie, a pomiędzy niektórymi dochodziło nawet do
„rękoczynów". Było wiele
kundelków, jamników i psów
rasowych: charty polskie, baset, wilczur, dog i wyże! szorstkowlos y, który wystąpi! w
roli angielskiego dżentelmena.
Fakir - bo tak się wabi - nie
rozstaje się ze swoją ulubioną
czapką w kratkę (w której zabawnie wygląda): ,,Nosi ją latem, bo nie lubi kiedy słońce
za mocno go grzeje i zimą, kiedy opadają na niego płatki
śniegu" - mówi jego właściciel.
Także czarny, potężny wilczur
przyozdobi! swoją masywną
szyję piękną, czerwoną apaszką. Cóż, widocznie nie tylko
ludzie przywiązują dużą wagę
do swojego wyglądu.
Nasze czworonogi, a dokła
dniej charty polskie

wszystko to było jednak
mgliste i ~ja1ne,

Aw Warsz ... le., ..

szkoły dokumentację dotyczą
cą treści programu. Następnie
wraz z osobą towarzyszącą
otrzymałam zaproszenie i tak

,,

łącz ni e edukacja. Ogól nie

Po przerwie osobno nauczyciele i uczniowie udali się do
prac w grupach. Nauczyciele
dyskutowali o sposobach prowadzenia lekcji „przedwyborczych", omawiali pułapki czyhające na organizatorów, zastanawiali się jak podczas prowadzenia wyborów nie sugerować
poglądów politycznych. My,

reporterow
j

Piszcie do Gryzipióra
takie krótkie • najwriei 5
zdań • notatki o tym, co
się właśnie dzieje w Wa·
szych szkołach, w naiblli·
szym otoczeniu, Pokaicie
swą sprawność w zwięzłym
przekazywaniu informacji,
wytrwałoU w wyszuklwa·
nlu ciekawych tematów I
stalą reporterską czujnośC.

Najlepszych, na jaktywnlel·
. szych
zaprosimy do Klubu
1 Korespondentów nGryzi·
pióra".
A WTEDY•••

cła
Zaskakujący pomysł

dyrekcii ZSM
W ramach eksperymentu
dyrekcja Zespołu Szkół Morskich w Nowym Porcie stopniowo odzwyczaiła swoich
podopiecznych od dzwonków.
Pomysł zrodzi! się podczas
wymiany uczniów ZSM z duń
ski mi z Nasstued Business
College. Decyzja dyrekcji została ogłoszona na uroczystym
apelu rozpoczynającym nowy
rok szkolny 95/96 i została
przyjęta przez większość
uczniów owacjami na stojąco i
pewnym niepokojem części
grona pedagogicznego. Jak na
razie system ten spełnił oczekiwani a dyrekcji, uczniów i
wszystkich cieszy bezstresowa
atmosfera w szkole. Miejmy
nadzieję, że za tym przykładem
ujawnią się równie dobre pomysły z trójmiejskich szkół.

Elwira Ciesielska
Agnieszka Wojciechowska
Jacek Truchan

a ••

./

rac
W rozbr::.miewających po całym lesie odgłosach wesołej muzyki i śpiell'u. dotarliśmy do Br:e:na i przystanku „Psill'iec".

uwielbiają ... alkohol.
Wspaniałe, wytworne i wesołe.
Matka - Tradycja Landa i córka
Łza - przepadają za piwem. Siadają z właścicielami przy stole i
sączą złoty napój niczym wytworne damy. Matka jest prawdziwą arystokratką i champion.ką
świata w swojej rasie. ,,zdobyła
50 tytułów, uwielbia wystawy
halowe, jest bardzo sprawna" opowiada jej pan. Tradycja jako
jedyny pies z Polski cieszy oczy
swoim zdjęciem w książce o

GĘSI PJ~R

No proszę - wystarczyło się trochę _pożalić i już na m~im. biurku pojawiła się całkiem spora kupka ltstów . Mam nadz1eJę, ze me
był to jednorazowy ,.odruch" z Waszej strony i w przyszłości ~dzie podobnie. W każdym razie - nie muszę dziś znowu „podpierać się" Almanachem.
.
A jeśli już o przyszłości mow~ - uwaga, u_wag~: Wszystkie~
młodych poetów, a także tych, ktorzy o poezJ~ lubią _ro_z,mawiac,
zapraszam na pierwsze nieoficjalne spot~ame Gęs!pi?r?wych
Wierszopisów. Z przyczyn technicznyc~ (me mam poJ\:Cia Ilu nas
będzie) postanowiłem, że spotkamy się w sobotę 4 ~istopada o
godz. 17 przed żAKIEM. Pamiętajcie - od Was zalezy, czy będzie interesująco.
.
.
Na koniec wrócę do listów, a konkretme do Jedneg?: ,. ... ~taram się czytywać twoją rubrykę co ~ob_otę (.) zauwazyłem Jednak, że brakuje w niej tzw. tradycyJneJ poe~Ji z .~stalonym rytmem i rymami. Pomyślałem, że przydałoby się cos mnego, w klasycznym stylu. Przysyłam wię~ własny wie:sz .. .'': .
.
Cóż - poezja współczesna Jaka Je~t, kaz~y widz1. W zasadzie
wolno wszystko, rzadko wi~C tra~~ ?ę J~S rodzynek O ~asr~z~
nym rodowotlzie. Tym przyJemmeJ Jest m1 zaprezentowac dz1staJ
Twój sonet.
Michał Piotrowski

Tam byłem
Tom b}em - gdzie słońce czerwienią się budzi
I sosen wierzchołki rozpala sw.;m żarem
Nim ciemność jeziora zamieni się w parę
I drzewa gorące chłód wody ostudzi

Tam bylem· gdzie swierszcze, Qdy gra im s_ię znudzi,
W cień nuly chowają i w sen wierzby stare1, .
Gdzie ziemia rozkwita pachnących łąk czarem,
Rozgrzane powietrze falując wzrok łudzi.
Tam będę-gdy gwiazdy czerń _nieb? oznaczą
l księżyc pokaże fal srebrn.e wc1e!enie
Gdy chmury łzą deszczu nad ziemą zapłaczą.

Tarn bęclę • zaniesie rnnie wiatru westchnienie

Gdzie złe świata oczy mych ran nie zo~c~ą
Gdy wrócę, usłyszę szept lasu· wspomnienie.
Stranger

czworonogach wydanej w Chinach. Nic dodać, nic ująć - suczka jest dumą i chlubą rodziny.

Czas uciekał
w szybkim tempie. W rozbrzmiewających po całym lesie
odgłosach wesołej muzyki i
śpiewu , dotarliśmy do Brzeźna i
przystanku „Psi wiec". Tam na
wszystkie psiaki czekały zabawne konkursy - na najładniejsze
opowiadanie o swoim zwierzaku, najdłuższy ogon, najoryginalniejsze imię, odzienie i wiei

kość. Wśród

zwierzaków znalazł
się takźe Urban ... mały' CLarny
piesek z ogromnymi uszami.
Wzbudził swoim imieniem
ogromne poruszenie wśród
uczestników spaceru i nikt nie
glosował na niego w konkursie
na najładniejsze imi~. Wynika z
tego, że polityka ma również duży wpływ na popularność naszych kudłatych ulubieńców.

Fot. Ewa Szwnilewicz
przez Wtorkowych gości. Zabawa, śmiechy, śpiew rekompensowały wszelkie niedocią
gni9cia. Mam nadzieję, iż gospodarze - Wtorek Jabłoński i
jego pan byli także zadowoleni
i za rok ponownie zmobi lizują
nas i nasze psiaki do integracji
z przyrodą i czystym, morskim
powietrzem.

Alicja Swinarska-Poraj
Magda Kowalczyk
II c

Koniec
spaceru, pomimo psującej
pogody, nie był oczekiwany

się

~
Joystick w łapie

Manager •I •I Polskiei 1 95

Lato, Lato... Gooooool!!! Grać Olimpią Poznań czy Stomilem Olsztyn? Na atak dać
Podbroinego czy Stańka? Zbudować oświetlenie na stadionie czy tabllct świetlną? Kupić
bramkarza czy sprzedać obrońcę? Grać systemem 6·3·1 czy 3·2·5? Te wszystkie rozterki
spotkasz w Managerze Ligi Polskiej '~5!
Pudełko jest ładne i estetyczne, lecz dziwnie
skonstruowane. Jest ono kartonowe z naciąganą
nań „okładką". Po kilku naciąganiach i ściąga
niach okładka drze się lub rozkleja. Gdy już je
otworzymy. to ujrzymy kartę rejestracyjną, instrukcję, kartę z objaśnieniem jak zwiększyć ilość
pamięci RA..1\1 i (o dziwo!) tylko dwie dyskietki.
Po uruchomieniu programu można od razu
zobaczyć podobieństwo do gry „The Manager".
Grafika jest dosyć słaba, ale nie wymagajmy
zbyt wiele. Nic dość, że gra jest managerska, to
jeszcze polska . Scenki animowane są fajne, ale
często się powtarzają. Mnogość opcji jest duża.
Mamy drugą drużynę w lidze międzyokręgowej,
rozbudowę stadionu, ustalanie środków lokomocji piłkarzy, wybór hotelu, sprzedawanie miejsc

pod reklamy itp. Denerwujące są dwie rzeczy.
Po pierwsze, można grać tylko w pojedynkę, a
po drugie zabezpieczenie przeciwko piratom
(tabele czarne na czarnym tle) jest trudne do odczytania i składa się z 6000 ( ! ! !) czterocyfrowych liczb. Ogólnie rzecz biorąc gra jest trochę
nie dopracowana oraz można grać tylko druży
nami z pierwszej ligi.
Wymagania: 286, VGA, 4.5 MB miejsca na
twardym dysku, 597 KB pamięci konwencjonalnej.
Grafika - 7/ 10
Muzyka - 6,5/10
Pomysł - 8/10
Grywalność - 911 O
Ogółem - 8/10

Ożanek

Zapa ch teatru
Gdańska, w duiym białym budynku znalazłam
zaczarowane mlelsce. Na ulicy prozaicznie nazwanel Robot•
nlc1,;i znalazłam kawałek Innego świata, ogólnie znany jako
wypoiyczalnla strojów teatralnych. Zapraszam was do odby·
cła wraz ze mną krótkiej wycieczki po krainie wyobraźni,

Pierwsze wrażenie nie zach~ca do rozmyślań, raczej do
ucieczki. Smród na klatce schodowej. ogólne wraźenie bałaga
nu i tymczasowości we wnę 
trzu, na pewno nie wywarzają
poetycznego nastroju. To wszystko jest rekompensowan e
przez wizytę we właściwej ko·
stiumerni . Już od progu wyczuwa się charakterystyczn y zapach kurzu i staroci, nieodłącz
nie towarzyszący zapleczom teatralnym, mnie kojarzący się ze
sztuką sceniczną w ogóle. Patrząc na długie rzędy ciasno wiszących ubrań jestem w rozterce, gdzie najpierw podejść: tu

wisi strój renesansowego pazia,
gdLie in<lLiej kostium królewny
wabi bajkowymi skojarzeniami.
Wyobraźnia gna po epokach.
jak ogon komety ciągną się metafory, obrazy, zdarzenia. Moż
na opowiedzieć sobie tysiąc bajek o zgromadzonych kostiumach - i tak nie wyczerpie się
wszystkich pomysłów. Wszystko stoi przed nami otworem.
Mozemy zmieniać role jak rę
kawiczki, mało kiedy ma się taką możliwość. Ktoś powie, że
stroje są tandetne, brudne, stare.
ale cóż to za wspaniałe uczucie
pozwolić szarym komórkom
przenosić nas w czasie. Zapew-

Gdańska

rockowa grupa Mayday jest następnym, po Funk Jello, zespołem o lokalnel sławie,
kt6ry chcemy wam pnedstawlć. Twony ją pięciu ludzi: Jarosław Pyrich • śpiew,
Andrzej Szczyglelsld • gitara, Grzegorz Niwiński • bass, Adrian tukaszewskl • perkusja
i Paweł Grabowski • klawisze, mocno wierzących w to, i e uda Im się odnieśC sukces.

G

rupa Mayday zost ała założona w
1992 roku przez
Andrzeja Szczygielskiego i Jarka Pyricha, którzy do dzisiaj stanowią trzon
z.es polu. W początkowym
okresie istnienia grupa funkcjon owała w trzyosobowym
składzie. Po kilku miesiącach
poszerzyła s i ę o basistę, których przez Mayday przewinęło
się w ciągu trzech lat pięciu . W
międzyczasie dołączył też klawiszowiec. Obecny skład wykrystalizował się jakieś pół roku temu .
- Przez cały czas powstawały nowe numery, jednak
często było tak, że nie mieliśmy na tyle dobrego składu,
który mógłby je zagrać.
Obecnie jest z nami dwóch
ludzi, perkusista i klawiszowiec, ze szkoły muzycznej, którzy świetn ie
czują i rozumieją muzykę rockową - mówią Jarek i Andrzej. Te trzy
lata były dla nas szukani em „ swojego
miejsca w muzyce.
Staraliśmy się wtedy bardziej poznać
muzycznie niż
wyskoczyć gdzieś

Anna Zawadzka

ostatnia Faith No More - podsumowuje Andrzej. - Ja natomiast wychowywałem się na
The Doors, Pink Floyd, Joy Division i The Cure - mówi Jarek. Później zafascynował

tej demówki w zespole sporo
się zmieniło i najbliższym czasie chcą nagrać nową kasetę
demo, która pokaże aktualne

oblicze Mayday. - W listopadzie zamierzamy nagrać demo.
Następnie chcemy wyjechać z
nim do Warszawy i spróbować
komuś je pokazać. Postaramy

'll!l!!I....

się też zorganizować

w Warszawie
ko n -

my, że
przede
wszystkim występem

żywo
jesteśmy w

na

stanie kogokolwiek
zainteresować
naszą
muzyką
stwierdzają. -

Bardzo brakuje
nam człowieka.
że wszystko
który mógłby być
~aczynali- Ą114,.,efs
naszym menage smy od po,c<Ygiet, . .
rem. Obecnie spraczątku. Mniej więcej
:sl.tp,!tg"e_
wami zespołu Maysiedem miesięcy temu doszliday zajmuje się Anśmy do tego, że nasze utwory
drzej. Robi to dosyć
zaczęły mieć ze sobą coś
mnie zespół
o.
dobrze, aczkolwiek
wspólnego. Wydaje się nam, Simple Red. Wyni'l.;/tfq!JJ,ł'a .
poświęca temu zajęciu
że słychać w nich to, że wszyka to może z tego, że przez
'/t!J,111J:i zbyt mało czasu, bo mustkie je gra ten sam zespól - j aki s czas śp iewałem soul.
si pracować. Uważamy,
dodają. Muzyka jaką obecnie
Znam też wszystkie piosenki że nasza muzyka jest na tyle
wykonuje Mayday, to hard Stanisława Soyki - kończy.
dobra, że można by ją sprzerock, w którym dużą rolę odDo tej pory Mayday zagrał dać . Potrzebny jest tylko jakiś
grywają wysunięte do przodu
sporo koncertów. Międ zy inny- obrotny człowiek. który potraklawisze. To przede wszystkim mi muzycy wystąpili w Żar- filby naszym graniem kogoś
one tworzą klimat mogący ko- nowcu w 1993 roku . na ubie- zainteresować - kończy Jarek.
jarzyć się z Faith No More, a
g!orocznym festiwalu sopocAdam Kalduński
chwilami z Deep Purple. - Jeśli kim na molu oraz wzięli udział
chodzi o nasze fascynacje to w koncercie WOŚP w hali
Gryziplóra redagufe
każdy z nas ma inne. Dla mnie
stoczni. Mają t eż nagraną w
.lanusz Czerwiński
zespołem numer jeden jest Led
zeszłym roku kasetę demo oraz
„Dziennik Bałtyckln
Zeppelin i muzyka tamtych lat, teledyski dla programu
Targ Drsewny 3 / 7,
czyli Deep Purple oraz Black „O'Key" w TVG. Utwory ich
Sabbath. Z rzeczy nowszych można było także usłyszeć w
80-866 Gdańsk.
podoba mi się Soundgarden, gdańskich rozgłośniach radioTel. 3 1 27 3 3;
pierwsza płyta Pearl Jam i wych. Jednak od nagrania tam31 5 0 4 1 w. 164
powodowała,

niam, że jest to lepsze niż gapienie się w telewizor.
I można tak siedzieć na taborecie w garderobie między
tunikami starożytnych Rzymian i marzyć, marzyć, marzyć. I mieć nadzieję, że pracująca tam pani nie wyrwie nas
szybko z miłego letargu pytając, czy znależliśmy szukane
kostiumy. Cóż bąknąć, gdy ten
kostium to zwyczajny pretekst,
by pobyć przez chwilę w krainie swojej wyobraźni?
Zapraszam Was do złożenia
wizyty w kostiumerni . Wiem,
że nie po to została stworzona,
by tam marzyć . Ale każdy kto
kocha teatr i sztukę, i to nie
tylko tę premierową, odświęt
ną, powinien tam przyjść. Po
.co? By poczuć zapach teatru.

• li

•

na 1w1ę.c:e1

z naszym materiałem. W tym
czasie każda
zmiana skł adu

Mieisca nieznane
W centrum

•
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PRZEDSIĘBIORSTWO

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU
NIEOGRANICZONYM

GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ

Zarząd

Miasta Władysławowa
ul. gen. Hallera Nr 19
84-120 wtadysławowo

ZAKŁAD BUDżETOWY

ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie obsługi geodezyjnej budowy kanalizatji sanitarnej ukla·

du: Karwia -Ostrowo -Ostrowo Kolonia -Oczyszczalnia $cieków
wJastrzębiej Górze obejmujący następujący zakres prac:
.j·

I. Rurociągi lloc:zne
1. Rurociąg tłoczny z rur PCV średnicy wewn. 200 mm i 225 mm długości
6144,00 m wraz ze studniami średnicy 1200 mm w ilości 37 szt.
2. Rurociąg tłoczny z rur PCV średnicy wewn. 90 mm długości 462,00 m
3. Przepompownie ścieków w ilości 4 szt.
li. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w Karwi
1. Kanał z rur PCV średnicy 200 mm, długości 4980,00 m wraz ze studniami PCV średnicy 425 mm w ilości 98 szt.
Ili. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna wm. Ostrowo
1. Kanał z rur PCV średnicy 200 mm, długości 3915,00 mwraz ze studniami PCV średnicy 425 mm w ilości 73 szt
IV. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w m. Ostrowo-Kolonia
1. Kanał z rur PCV średnicy 200 mm, długości 1488,00 m wraz ze studnia·
mi PCV średnicy 425 mm w ilości 28 szt.
V. Przyłącza kanalizacyjne wKarwi
1. Przyłącza z rur PCV średnicy 160 mm w ilości 254 szt. o łącznej długo·
ści 1950,00 m wraz ze studniami PCV średnicy 315 mm - 254 szt.
VI. Przyłącza kanalizacyjne w m. Ostrowo
1. Przyłącza z rur PCV średnicy 160 mm, w ilości 226 szt. o łącznej długo
ści 1637,00 m wraz ze studniami PCV średnicy 315 mm - 226 szt.
VII. Przyłącza kanalizacyjne w m. Ostrowo-Kolonia
1. Przyłącza z rur PCV średnicy 160 mm, w ilości 40 szt. o łącznej długości 290,00 m wraz ze studniami PCV średnicy 315 mm · 40 szt.

ogłasza przetarg nieograniczony

na

wykonanie w roku 1995:

1/ robót elektrycznych;
2/ remontów kapitalnych i modernizacji
dźwigów osobowych.
Rozpatrywane będą jedynie pisemne oferty sporządzone
na opracowanych przez PGM Gdańsk-Wrzeszcz formularzach
wraz z wypełnionym "ślepym kosztorysem" i złożone osobiście,
w sekretariacie siedziby przedsiębiorstwa w zamkniętych i zalakowanych kopertach z dopiskiem "p r ze targ " w terminie
14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia; w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 listopada 1995 r. do godz. 15.00.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie

wadium dla robót elek:txycmych i dźwigowych:
I I 500 zł w przypadku ofert zadeklarowanych, wartość robót do 50.000 zł
2/ 1.000 zł w przypadku ofert, w których zadeklarowana
wartość robót przekracza kwotę SO.OOO zł

fł

ogłoszeń).

I_
:""'-•_.[·_
:._.· • w pok.
Dodatkowych informacji o przetargu można zasięgnąć
nr 6 w godz.
telefon:
do
i

,c;

Cena

Msza święta żałobna zostanie odprawiona w dniu
28 pażdziernika 1995 r. o godz. 9.00 w kościele
parafialnym przy ul. Mireckiego we Wrzeszczu.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. '3.00
na cmentarzu Srebrzysko.

prowadzona jest w Sqdzie Rejonoksięga wieczysta 'r0N 46678.

wywoławcza

wynosi: 450.000,- zł

Pogrążona

w smutku
Żona i Rodzina

długiej i ciężkiej chorobie
odeszła od nas na zawsze

Po

STEFANIA ASZEMBERCi
z domu GIEDROJĆ

ności).

Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego
Północnej DOKP

IEDWARD

odznaczony Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski.

ś. ł p.

ś. ł p.

Pogrzeb odbędzie się
1995 r. o godz. 14.30
na cmentarzu Centralnym

i

żona z Dziećmi. ł

;

Najgłębsze wyrazy współczucia Rodzinie

p.

KASZVŃSKI

TADEUSZ

W śp. Zmarłym środowisko kupieckie
Ziemi Gdańskiej traci szlachetnego człowieka, wielce
zasłużonego dla istnienia i rozwoju prywatnego handlu.

I

!

daj Mu wieany pokój....

i

Serdeczne wyrazy współczucia dla Rodziny składają ~
Rada Zrzeszenia, Zarząd ę
i Pracownicy WZPHiU. ,
Pogrzeb odbędzie się w dniu
28 października 1995 r. o godz. 14.00
na Cmentarzu Centralnym Srebrzysko.

Kierownictwo i Pracownicy ;,
Północnej DOKP w Gdańsku. i

f

t

mgr

Zmarłego składa i

O czym zawiadamia pogrążona w smutku
.
Żona z Synem ;

21024/0S

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 26 października 1995 r.
zmarł nieodżałowany długoletni były dyrektor
Wojewódzkiego Zrzeszenia Prywatnego Handlu
i Usług w Gdańsku z siedzibą w Gdyni

Boże,

Gdańsk-Srebrzysko.

Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia
30 października 1995 r. o godz. 11.30
w kościele Matki Boskiej Różańcowej w Demptowie.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w tym samym dniu
o godz. 13.30 na cmentarzu Komunalnym Witomino.

i

Pogrążeni w smutku i
Dzieci, Wnuczki i Wnukowie. *

śp. Tadeusz Kaszyński za swoje zasługi
odznaczony został najwyższymi odznaczeniami
państwowymi, regionalnymi i kupieckimi.

października

JAN KASZUBA

Mąż,

ś.

UKLEJEWSKI I
wielce zasłużony Kolejarz
i

28

na

inż.

,

.

odbędzie się 30 października 1995 r.
{poniedziałek) o godz. 12.00
cmentarzu Komunalnym Dębica w Elblągu.

Pogrzeb

Z podmiotami, które zgłoszq oferty będq prowadzone
rokowania z pisemnym powiadomieniem o ich
terminie.
odrębne

Z głębokim żalem zawiadamiam. że dnia 25 października 1995 r.
zmarł mój ukochany Mąż oraz drogi Tata

Pogrzeb odbędzie się 30 października 1995 r.
o godzinie 14.00 na cmentarzu Łostowickim.

CYPRIAN SULAK

Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko. adres lub nazwę i siedzibę zainteresowanego oraz sposób reprezentacji.
- warunki nabycia nieruchomości (cena i forma płat

1. Kserokopię dokumentu uprawniającego do prowadzenia działalności gospodarczej www. zakresie prac.
2. Kserokopię uprawnień geodezyjnych.
3. Referencje wykonanych robót geodezyjnych.
4. Koszt wykonania całości prac, oraz w rozbiciu na zakres wg pkt.
1.-VII. - bez podatku VAT.
Podatek VAT zostanie doliczony wg obowiązujących przepisów.
Ofertę należy złożyć w zalakowanej kopercie Przewodniczącemu Komisji
Przetargowej w dniu 15 listopada 1995 r. o godz. 10.00 pok. 309.

Dnia 24 października 1995 r.
zmarł nasz najukochańszy Mąż i Tatuś

Pogrążona w nieutulonym smutku

zmarł

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 25 października 1995 r.
po ciężkiej chorobie nasz kochany Mąż, Ojciec i Dziadek

Zamiar podjęcia rokowań zainteresowani mogq zgła
szać pisemnie pod adresem Sqdu Rejonowego w Gdań
sku, Wydział XII Gospodarczy - Rejestrowy sygn . akt.
U-268/93 w terminie do 30 listopada 1995 r.

Oferta winna zawierać:

9.00 - 13.00,
41-32-78
79
wew. 205, od poniedziałku do piątku.
Formularze ofert oraz "ślepe kosztorysy" można uzyskać
do wypełnienia w pok. nr 6 w godz. jw.
Jawne i komisyjne otwarcie ofert nastąpi w obecności oferentów w dniu 14 listopada 1995 r. o godz. 12.00.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert, odwołania
przetargu.jak też uznania, że przetarg nie dal rezultatu.

JERZV SZOSTAK

Córka i Synowie z Wnukami
i Prawnukiem.

Termin realizacji - 31 października 1996 r.
Termin waźności złożonej oferty do 15 grudnia 1995 roku.
Zastrzega się prawo nieprzystąpienia do rokowań oraz
Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 1995 r. o godz. 1O.OO w siedziodstąpienia od rokowań bez podania przyczyn.
bie Zamawiającego, pok. 309.
Wadium w wysokości 3000 złotych należy wpłacić wkasie Urzędu Miasta • i:.............................................-jiiiii__,__,....a
w dniu 15 listopada 1995 roku wgodz. 9.00-9.30.
Dokumenty niezbędne do przygotowania oferty oraz wszelkie informacje
można uzyskać w Zespole Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego we
W dni,u 26 października 1995 r.
Władysławowie ul. gen. Hallera 19, pok. 305 i 306, tel. 741266 w. 54, 55.
zmarł długoletni Okręgowy Inspektor
Wzór umowy do odbioru w ZGK Urzędu Miejskiego, pok. 305 lub 306.

Wadium należy wpłacać w kasie przedsiębiorstwa w godz.
8.00 -13.00.
Kserokopia dowodu wpłaty wadium stanowi załącznik do
oferty.
Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze szczegóło
wym i warunkami przetargu w siedzibie PGM GdańskWrz«!t~f~a

Msza święta żałobna' zostanie odprawiona w dniu
28 października 1995 r. o godz. 9.00 w kościele
parafialnym przy ul. Mireckiego we Wrzeszczu.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 13.00
na cmentarzu Srebrzysko.

nieruchomości

Gdańsku

zawiadamiamy,

CYPRIAN SULAK

nieruchomości pofoźonej w Pruszczu Gdań
skim przy ul. Grunwaldzkiej 64 składającej się
z prawa wfasnoścl gruntu - dztafka o powierzchni
20.480 m2 oraz prawa wfasności znajdującej się
na nim budynków I budowli.

Dla
wym w

żalem

nasz kochany Ojciec, Dziadek i Pradziadek

Syndyk masy upadłości Przedsi9blorstwa Produkcyjno-Handlowego „Budremex" Spółka
z o.o. w Pruszczu Gdańskim, działając na podstawie zezwolenia Sędziego Komisarza zaprasza
zainteresowanych do składania ofert w sprawie
podjęcia rokowań mających na celu sprzedaż:

GDAŃSK-WRZESZCZ
W GD. WRZESZCZU, ul. Partyzantów 74
TELEFON: 41-32-78 wew. 205

Z głębokim

ie dnia 25 października 1995 r. zmarł po ciężkiej chorobie

-~

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
;
r. w wieku 72 lat zmarł '

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 26 października 1995 r.
zmarł nasz najukochańszy Mąż, Ojciec,
Dziadek, Syn, Teść i Brat

że w dniu 26 pażdziernika 1995

ś.

t

I' JANINA ZOFIA RUDZIŃSKA I~

p.

;

EDWARD UKLEJEWSKI

ś. ł p.

I

Prosimy o nieskładanie kondolencji.

Pogrązona w zalu Rodzina ·

t

Zawiadamia

!

i

pogrążona w smutku ~

Rodzina 1

f
~

ś.

t

Kapitan Żeglugi Wielkiej

Msza żałobna zostanie odprawiona 30 października 1995 r.
o godzinie 9.40 w kościele św. Krzyża na Witominie.
Pogrzeb tego samego dnia o godzinie 11 .00
na cmentarzu Witomińskim.
Pogrążona

a
i,~,~~~:::.;;:~'#$:-~:~::;::::&\~:;:;;·

wyrazy głębokiego żalu i szaerego współaucia
z powodu śmierci Matki

STANISt.AWY ZIEMBY

~

składają 1:

składają i

Dyrekcja oraz Koleżanki i Koledzy ;
z Departamentu Administracji I
Centrali Banku Gdańskiego SA. i
.

f

w głębokim smutku Rodzina 1
"'

,, ,,,,

Zawiadamiamy z głębokim żalem i bólem, że dnia 25 października 1995 r.
odeszła od nas niespodziewanie w wieku 42 lat
najukochańsza Żona i Mamusia
ś. t p.

'

Z głębokim żalem żegnamy zmarłą dnia
24 października 1995 r.
naszą wspaniałą Koleżankę

ś. ł

DANUTA JAKUBIEC

MATKI

Dyrekcja i Współpracownicy ]
Euroservice Gdańsk. j
Msza święta żałobna odprawiona zostanie dnia
f
30 października 1995 r. o godz. 9.00
w kościele pw. św. Bernarda w Sopocie.
Pogrzeb dnia 30 października 1995 r. o godz. 12.00
na cmentarzu w Oliwie.

,>"'"''''_;, .,_,;:;_:,.,;;":,,,.;;_,;.;.c,,;;,;;"""''"""''"""';'"'"'''' ~-

-~:~,;:~::J,l,l<:::~:;-_;.:~~,-:~A::.,.,,,:.:;;:w;;:;:.-.;:;:.'<'..:M,:v;.«:::~:i;i:;;;_) $:'.;:x:xx.,::~~~«w.i»:W*

Koledze JERZEMU NEUBAUER
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

p.

SUŁKOWSKI

HENRYK

, 30 października 1995 r. o godz. 18.00 w kościele t
; Matki Boskiej Bolesnej w Gdyni-Orłowie, ul. Boczna .

Pogrążona w smutku Rodzina

i

z domu HRECZUK

Nabożeństwo żałobne odbędzie się

Pogrzeb odbędzie się w dniu
28 października 1995 r. o godz. 15.00
na cmentarzu Srebrzysko.

JAN RUDZIŃSKI
Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu Srebrzysko
w Gdańsku Wrzeszczu dnia
30 października 1995 r. o ~odz. 1~.OO.
.

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 24 października 1995 r.
zmarł nasz kochany Syn, Tatuś, Brat

z domu ZIAJA
Msza święta odprawiona zostanie 30 października 1995 r. o godz. 9.00 ,
w kościele Najświętszego Serca Jezusowego Gdańsk-Wrzeszcz, Mireckiego 3.
1
Pochowana zostanie na cmentarzu Komunalnym Srebrzysko
30 pażdziernika 1995 r. o godzinie 14.30.
Pogrążona w smutku Rodzina ~
Prosimy o nieskładanie kondolencji.
'

f

BARBARI

p.

STRZELECKĄ

Wyraey szczerego współczucia Rodzinie składają
·
Koleżanki i Koledzy
z Komisji Zakładowej NSZZ ·soUDARNO~Ć"
przy "Hydrobudowie" SA.

<-1~:><-:«l:~~~:4':l1»,tl:l"~~»:~~~:~~~~,e:»,;;:x ;;:~,;,,;·

Pani MAŁGORZACIE GŁADYSZ
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Koledze JANOWI WOLSKIEMU
szczere wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MATKI

MATKI

-

BARBARY

składają i
Współpracownicy TU

I

,

Spółki n Wiślany n. ~

MARIA
CIECHOWSKA-RADECKA

I

były długoletni z-ca dyrektora Biblioteki Głównej
Politechniki Gdańskiej.

·

Z głębokim bólem i żalem zawiadamiamy,
że dnia 26 października 1995 r. zmarł
ś. ł p.

ADAM TOMASZEWSKI
Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia
30 października 1995 r. o godz. 8.30
w kościele Gwiazda Morza w Sopocie.
Pogrzeb w tym samym dniu o godz. 15.00
na cmentarzu Komunalnym w Sopocie.
Pogrążona
20989119

-

'

-

,

,.,.,,,,

w

I

w dniu 30 października 1995 r. o godz. 13.00
Wincentego /drewniany/ na Bródnie w Warszawie,
po czym nastąpi wyprowadzenie Zwłok do grobu rodzinnego.
kościele św.

składają ,

Dyrekcja i Pracownicy
PPKS Kwidzyn
~

·Koledze JANUSZOWI STĘPIEŃ

~.

~

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA

OJCA

ś. ł

p.

TADEUSZ KASZVŃSKI
lat SS
święta żałobna zostanie
odprawiona w dniu
28 października 1995 r. o godz. 9.00
w kościele Najświętszego Serca
Jezusowego we Wrzeszczu.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 14.00
na cmentarzu Centralnym Srebrzysko.

Msza

składają

Pracownicy Agencji ~
„ Larumn. ii
l0998/2l

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 26 październ i ka 1995 r.
po długich i ciężkich cierpieniach
odszedł od nas na zawsze
nasz kochany Ojciec, Teść i Dziadek

,,...}

składają

f

Nabożeństwo żałobne odbędzie się

Panu Dyrektorowi
PIOTROWI JERZEMU SULAKOWI
wyrazy współczucia z powodu śmierci

,

Płockiem.

O czym powiadamia wszystkich życzliwych Jego pamięci w Trójmieście i Białogórze
Syn, Wnuki i Regina

JANA SYJCZAKA

składają ·

w smutku •
[

Matka z Rodziną

I~

Dyrekcja i Pracownicy, Koło NSZZ •solidamośt• 1
Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej. i
.;.;..:,-::,

urodzony w 1908 roku w Fortunie pod

składają ;

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie •

·~Axv:,;..,.:,:~·.< -- -~

,

Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie Zmarłego

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 21 października 1995 r. zmarła

mgr

W dniu 21 października 1995 r.
po krótkich cierpieniach w Gdyni nasz ukochany Ojciec i Dziadek
ś. ł p.

WACŁAW ŻMIGRODZKI

Rada, Zarząd oraz Koleżanki i Koledzy I
ze Spółdzielni "AUTO-REMONT" t
w Oliwie. ;

składa Prezydium oraz Pracownicy
Sejmiku Samorządowego Województwa
Gdańskiego.

Koledze JÓZEFOWI STRZELECKIEMU
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu zgonu ŻONY

zmarł

~

Pogrążeni w smutku

Zarząd i Współpracownicy
R-2962

OPEC Ltd w Gdyni

21066/367119

Córka, Syn, Synowa, Zięć i Wnuki

,7 AMY DO " 11SZYiCH BIUR OGłOc, 7EN' Gdańlk, tel.lfax 31-80-62, tel. 31-50-41 w. 169 w godz. 8. 00-18. OO, fax 46-35-68 cstą dobę; Gdyn/11, tel. 20-08-32, 20-04-79 y,. godz. 8. 00-16.00; Sopot, tel. 51-54-55 w godz. 8.00-16.00; ElblN, tel.lfax 32-70-94,
ZAPRAS:LJ1
""
OL1
w godz. 8.00-16.00; PnmzczGd11Aald, tel.lfax82·23-25 w godz. 8.00- 16.00; ran,w, tel.lfax 31-63-26 w godz. 8.00- 16.00; Starog11rdGd11ńskl, tel.lfax 220-80 w godz. 8.00- 16.00

tel. 33-54-09
mm

'-'l1995
fflr- -28,-29 -października
'---=-----

------':TV,--

TV
____
2 ___

7.00
7.15
7.30
7.55
8.30

16

Eko- echo
Z Polski
Wszystko o działce i ogrodzie
Agrolinia
„Bezpieczna przystań" [24/26] serial prod. nowozelandzkiej
8.55 Program dnia
9.00 Wiadomości
9.10 Ziarno - program red. katolickiej
dla dzieci i rodziców
9.35 5 - 10 - 15 - pr. dla dzieci
l0.35 Maestro w Warszawie - reportaż
z pobytu w Warszawie Luciano
Pavarottiego
11.10 „Cudowna planeta" [8/21]
„Nadejście epoki lodowej" serial dok. prod. japońskiej
12.00 Wiadomości
12.10 Kraj - magazyn regionalnych
oddziałów TVP
12.35 Koncert Życzeń
13.00 ,,Zwierzęta świata" ,,Kirawira rzeka krokodyli" /1/ - film dok.
prod. angielskiej /emisja z teletekstem/
13.30 Walt Disney przedstawia: - ,,Mala Syrenka" - ,,Rodzina Torkelsonów" /15, 16/ /emisja z teletekstem/
14.45 Swojskie klimaty [audiotele, tel.
070055521 - 3]
15.00 Rodzina rodzinie
15.20 Swojskie klimaty

~;:~7';;50] ~·· s:rial komediowy produkcji
USA
16.30 Swojskie klimaty _ program
rozrywkowo_ weekendowy
16.50 Kalendarium XX wieku
17 .OO Teleexpress
17.25 Nowożeńcy-teleturniej

17 .55 Swojskie klimaty
18.05 „Dzień za dniem" [18/39] - serial prod. USA
·
k a „ S e k retne zyc1e
· ·
19.OO W1eczoryn

20

19 .30

~fa~~:~~i~~

3

8.25
8.30
8.40
9 .OO
9.30
9.55
10.05
10.35
10.50
11.20
J I .50

marzeń"

10.30

I I.OO
11.35

14.00
14.30
IS.OO
15.30

TV

TV

7.00 Panorama
7 .IO Folkowe nuty - Muzyka górali czadeckich
7 .30 Tacy sami
8.00 „Sprycjan i Fantazjo" ,,Vito
pechowiec - serial anim.
prod. francuskiej
8.25 Powitanie
8.30 Panorama
8.40 Dzień dobry tu Gdańsk
9.00 Pętla czasu
9.30 Małe Ojczyzny „Na granicy

IO.OO

TElE

Życie obok nas „Niezwykli
przyjaciele" [6 - ost.] ,,Czar
łabędzi" - serial dok. prod.
angieh.kiej
Słów cięcie - gięcie, czyli rebusy Szymona Majewskiego
Godzina z Hanną Barberą filmy anim. dla dzieci
Akademia Filmu Polskiego
,,Sprawa Gorgonowej" fil\11 fab. prod. polskiej
/1977 r. /reż.Janusz Majewski. wyk. Ewa Dalkowska, Roman Wilhelmi, Aleksander Bardini
Wydarzenie tygodnia
Polaków portret własny
Flll;1iliada- tele.~rniej
,.Fitness Club [8/26] - serial TVP

12.20
12.40
13 .15
13.30
l3:S5
14.25
14.45
15.00
15.IO

15.35
15.40
15 .45

Program dnia
Panorama
Dzień dobry tu Gdańsk
Pętla czasu
„Kusza" (22) - serial USA
Dziesieć minut dla kibica
Poradnik weekendowy (powt.)
Co, gdzie, kiedy w Trójmieście (powt.)
Tu mieszkamy - Gdynia
Grabówek cz. I
Kontury - mag. public .-kult.
Zwycięstwo na morzu (15) serial dok. (powt.)
Tu mieszkamy - Gdynia
Grabówek cz. II
„Cristal'' (300) - (powt.)
Tu mieszkamy - Gdynia
Grabówek cz. lll
„Miód i pszczoły" (91 ):
„Płyta do kolekcji" (powt.)
Koncerty zatrzymane w czasie
Tu mieszkamy - Gdynia
Grabówek cz. IV
Kropla_ mag. ekologiczny
Panorama
„Mały lord Fauntleroy"
(42): ,,Telegram z Ameryki"
- anim.
„Roger odrzutowiec" (32) a_nim._
. ,,
„Słonica Nellte _(14)
Kocham moJe miasto (_3)_ _ .

16.25
I 6.35
16.50
17 .OO
17 .20
lS.OO
18.10
18 .15
1~.30
L .OO
19 .15

Muzzy comes back (4)
Boss - mag. ekonomiczny
Cienie życia
Teleexpress
„Tak, panie premierze" (I) serial komediowy B~C
Magazyn przechodnia
Panorama
Kromkak_ulcura_lna
TeleturmeJ: MteJski detektyw
Czarne I białe
Art ystyczny gosc
" tygo d ma
·

SKY

8.00
8.05
8.25
8.45

Program dnia
Hity satelity (powt.)
Zaproszenie
BRAWO! BIS! - wybrane
programy z tygodnia
d k
9 .lO Ziarno - program re a CJI
katolickiej
9.35 BRAWO! BIS! - wybrane
programy z tygodnia
12.00 Wiadomości
12.10 ,,Znajomi z zoo" - program
przyrodniczy Hanny i Antoniego Gucwińskich
12.35 Troskliwe misie - serial dla
dzieci
13 .00 TEATR
F AMI LUNY :
Nocleg w Apeninach, autor: Aleksander Fredro, reż.
Ewa Bonacka, wyst. Andrzej Stockinger, Emilian
Kamiński, Jolanta Zykun ,
Czesław Mroczek iinni
„

5.00
6.30
7 .OO
7.30
8.30

Film fabularny
Muzyczny poranek
Bliżej Europy
W świecie muzyki
Powitanie

8.50 Giełda pracy
8.55 Zapowiedź programu
9.00 Filmy animowane dl a
• dzieci
9.30 Dziś o ... - program promocyjny
IO.OO Bliżej Europy
!OJO Na dużym ekranie _ magazyn filmowy
l 1.00 Filmy animowane dla
dzieci

1 t .30 W świecie muzyki
12.00 Marzenia i wspomnienia
- program z udziałem telcwidzów
12.30 Sky Studio
. ·E
14.00 Leksykon polskiej muzyki
13.00 BlizeJ uropy
rozrywkowej S. Wielanek
13.30 Sportowe Sky Studio 14.30 Kopernik odc. 2 - ,,Ziemia"
wydarzenia tygodnia
- serial TVP
14.30 Nasza dyskoteka - pod15.25 Władek Klamerus - film
sumowanie tygodnia
dokumentalny
15.00 Szlachetne zdrowie
15.55 Powitanie, program dnia
/ 15.30 Baw się razem z nami ,
quiz dla najmłodszych
. ,--,-,w-•=,··,,,·a-=w"''""'""''" ,,,,.,,..I,,~,,.,,,."""""'"'"'-..,""'"''~
. ,-~ ... -- 16.10 Giel_da ~racy

17.00 Teleexpress
16.15
17 .15 Wisła płynie - film przyro17 .OO
dniczy Szymona Wdowiaka
, 17.30
17.35 „Schody, pióra, brylanty " - 1
program Ewy Kuklińskiej
18.00
18.00 Alternatywy 4 odc. 3 - 18.10
„Pierwsza noc" - serial TVP
(napisy w
angielskim)
19 · 10
_ Listy od widzów
19 00
D b, 'k
19 . 15 o ranoc a

jęz.

.

.

Nasi goscte - entuzJaśc1
Fil my animowane dla
dzieci
Sky Express - serll'is informacyjny
Giełda pracy
Od magii do nauki -program Benity Cempel
Film fabularny

-m~%,·.-~,,=-"~:~01~~~:~Z b)~~:~:::~:~ll.1~~~~!~:~~E·~ó~~::*'* '':: ~i:::~:~~~~"-'®·

20.10 „Wyjście z ciemności" - film 20.00 Kandydaci w Dwójce - Hanfab. prod. USA reż, Gary Hona Gronkiewicz - Waltz
fmeyr (92 min.)
21.00 Panoran1a
·
lę
21.50 Studio Wyborcze
21.30 Słowo na medzie
22.45 Kabaret POTEM, tam i z po- 21.35 Chimera
wrotem
22.05„J. F. K.: młode lata"
23.35 Wiadomości
[4 ost. ] - serial produkcji
23.45 Sportowa sobota
USA
O.OS „Ukryty" /fhe Hidden/ - film 23.00 Turniej Prezydencki
fab. prod. USA [1987 r. , 93 w przerwie, ok. O.OO Panorama
min.] reż. Jack Sholder, wyk.
1.05 Studio sport Eliminacje
Kyle
MacLachlan, ' Ed
M.E. w rugby: Polska - BelO„Ross,MichaelNouri
gia
1.40 Muzyczna Jedynka /powt. I
1.35 Zakończenie programu
2.10 ,,Juncal" [4/7] - serial prod. hi-

szpańskiej

3 .05 Zakończenie programu

I

s
20.00 „Smiercionośna
rzck a " - 20.00 Nie ciebie, nie siebie mi :i:al
20.50 Sky Express - skrót wydramat obycz. prod. USA,
cz. 2 - ,,Que sera, sera " darzeń dnia
reż. M.ichael Pressman
program rozrywkowy
21.00 Telefoniczny koncert ży
21.40 Stud1·0 ,,Tro',iki"
21.00
Panorama
J
2 30 Zb od ·
·
fil f
czeń - program z udziaI panna - 1 m a21.50 Panorama - wydanie wiel. bularny
r marz
produkcji
polskiej
łem telewidzów
czome
(8lmin.)
O.10 Film fabularny
22.00 Słowo o Ewangelii
22.50 Program na niedzielę
2.00 Przegląd wydarzeń tygo22.05 Uśmiechnij się! - kabareto· 23.00 Prezydencka runda
dnia
wy program rozrywkowy
w przerwie Panorama
22.35 Polski serial fabularny - 23.15 Idę dalej. _ Koncert Galowy I 3.00 Od magii do nauki
4.00 Sportowe Sky Studio
„Polskie drogi" (7): ,.LekHaliny Frąckowiak cz. I
cja poloneza"
1.00 Panorama
O.IO Zakończenieprogramu
J.30 Polskie drogi odc. 6 /11 /,,Rocznica" - serial TVP (powt. ) (napisy w języku angielskim)
I .50 Władek Klamerus - film dok.
2.20 Zakończenie programu

8.00 W drodze - pr. katolicki
8.30 ,,,Moto-myszy z Marsa" (30)
9.00 Filmy animowane
9.20 Smakosze i rozkosze - Zofia
Czernicka
9 .30 Reportaż
IO.OO „Rajska plaża (111/112)
11 .00. Turbo Trans GRA!MY
11.30 Oskar
12.00 Wielkie filmy, wielkie gwiazdy: ,,Na co tylko zezwoli
niebo". Atrakcyj na wdowa
zakochuje się w swoim
ogrodniku.
13.30 Kostka szczęścia - losowanie
I 4.00 „Daktari" (42)
15.00 Egzamin dojrzałości
16 .OO Informacje
16.10 Dziwne samoloty (4)
17.00 As, dama, walet - gra
18 .OO Prezydencka runda - pr. telewidzów Po!Satu
19 .OO Disco relax
19 .50 Informacje
20 .05 Wieczór filmowy - film tygodnia:
•,,Moja macocha jest kosmitką". Komedia o owdowiałym naukowcu. doktorze Millsie,
który ztlochał się w kosmitce.
•,,Billy the Kid". Autorska wersja
opowieści o sławnym bandycie z Dzikiego Zachodu.
23.55 Prosto z Hollywood
O.20-1.l O Playboy

-PLUS

w godz. 7.00-8.00. 13.30-14.30 i
18.00-20.00 - program nie kodowany
7 .OO BBC News
7 .30 Diabelski młyn
8 .OO ,,Ruper" - serial
8.30 Czy boisz się ciemności?
9 .OO Zwierzęta od A do Z
9.30 Entuzjaści - dok.
10.05 „Terminator II - ostateczna
rozgrywka" - film
12.25 Imagina - dok.
13.30 24 godziny - reportaże
14.25 „Żegnaj mała" - film
15.50 Liga polska: Widzew Łódź Legia Warszawa
18 .OO „Rozkodowany ..."
19.00 Siódme niebo
20.00 ,,żelazny orzeł III"
21.35 „Tropiciel'' - film
23.00 Kuchnia filmowa
23.25 „Rambo" - film
I .OO „Rambo II - film
2.35 ,,Rambo III'' - film
4.15 ,,Mistrz deskorolki"
6.00 Formacja Nieżywych Schabuff

- ~RT...__L_ _
2
. natury "
7.50 ,.Na ł orne
- komedia '
USA 1987 (powt.)
925 „Upiór w operze" - me Jodr·amat
.'
USA 1943
· Arthur Lubm
' rez.
(105 min) Zapomniany muzyk,
· ko W)·m •
oszpecony k wasem siar
k
terroryzuje parys ą operę...
· Je amm
· owane··
11.10 -1 2 .50 S ena
"
11.10 ,,Detektyw Bogey
11.35 Kamień marzeń"
·
· swia
· · ta".,
11.55 ",,Największe h1stone
12.50 ,,Za siedmioma morzami...
NR D 1982
film fantastyczny,
'
reż. Walter Beck (95 min) Cór. Odd '
ka bogatego kupca musi
ac
się w ręce czarodziejskiego
i wa, by ocalić ojca...
1425 „Proszę o uśmiech" (powt.)
15.00 ,,Duszą i ciałem'' - serial ...,
15.55 ,,Lilli, narzeczona kompanii komedia, Niemcy 1972 (powt.)
17.20 „Różowa dżungla"- komedia,
USA 1968, reż. Defl?ert rr;n
(100 min) Fotogra I mo e 'a,
podczas pobytu w Ame~ce Po~
łudniowej, zostają zamieszani
w przemyt diamentów...
19.00 Wiadomości
19.IO ,,A więc ... !" show
.
20.15 „Weż moje córki'' - komedia,
USA 1989, reż. Larry Ehkann
(120 min) Owdowiała kobieta
próbuje znaleźć mężów dla swoich czterech córek, pomimo zupełnego braku zainteresowania
płcią przeciwną z ich strony...
22.15 „Dom IV"- horror, USA 1991:
reż. Lewis Abernathy ( 10'.l
min) Do tajemniczego domu na
wsi wprowadza się młode małżeństwo z córką...
0.00 Wrestling WWF
I 45 ,Dom IV" - horror, USA

DSF

SAT
1
8.30 „Szybko, naprzód!'' - film
muzyczny, USA 1985 , reż.
Sidney Poitie (105 min)
10.25 „Cybernetyczny szwadron"
10.55 „Wielki hazard" - film przygodowy, USA (96 min)
12.50 ,,Dream West" - serial
13 .50 „Star Trek" - serial
14.50 „W pułapce czasu" - serial
15 .50 „MacGyver" - serial
16.50 ,,Idź na całość!" - teleturniej
17 .45 Wiadomości
17 .55 Losowanie loterii SKL
18.00 Sport w SAT 1: piłka nożna
19.30 „Kolo fortuny" - teleturniej
20.15 „Goście Petera i Gerdy Steiner'' - show
22.00 „Brawurowe porwanie" - film
sensacyjny , USA 1975 , reż.
Tom Gries (92 min) Pilot
śmigłowca otrzymuje od
atrakcyjnej kobiety zadanie
uwolnienia jej męża z meksykańskiego więzienia ...
23.50 „Dama w autobusie" - brazylijski film erotyczny (92 min)
125 „Herzblat" - komedia

9.00 ,,Magie Sports" (powt.)
11.00 „Trans World Sport" (powt.)
12.00 Piłka nożna: Bundesliga (powt.)
12.45 „Mistrzowie sportu": Donald
Budge
13.00 Magazyn sportów motorowych (powt.)
14.00 Magazyn żeglarski
15.00 „Sport od A do Z": ,,Sporty zimowe" - serial dok. (powt.)
16.00.Sporty siłowe: ,,Austriaccy gi'
ganci" (powt.)
17.00 „Trans World Sport" (powt.)
18.00 Taniec: Mistrzostwa Niemiec
w tańcach standardowych i latynoamerykańskich w Kolonii
(powt.)
20.00 „Sport od A do Z": ,,Tenis" serial dokumentalny (powt.)
21.00 Piłka nożna: I iga hiszpańska IO. kolejka (na żywo)
22.50 Wrestling WCW
23.45 Mag. sportów motorowych
O.45 „Best Direct" - reklamy
1.15 Wrestling wew (powt.)
2.10 „Sport od A do Z": ,,Tenis" serial dokumentalny (powt.)

PRO
7

_ _ RTL, _ _
5.35 -11.30 Blok programów dla
dzieci:
"
. I
11.30 „Califomia Dreams ·- ,,sena
11.55 (s) ,,Książę z Be„1-Air - serial
· J
12.20 (s) ,,Pełna chata"F - sena 1
12.50 Studio sport: ormu 1a
Grand Pn·x Japon1"1 w Suzuka
- trening
1420 ,,Potwór z bagien"_ serial
1450 ,,T & T" _ sen'al
15 _15 ,,T & T' _ sen'al
15 _40 ,,Druz'yna A"_ serial
16.40 (s) ,.Beverly Hills, 90210" seri'al
17 _45 (s) ,,Melrose Place·· - serial
18.45 W1'adomos'c1·
19.10 „Explosiv - weekend" - magazyn
20.15 (s) ,,Ślub marzeń" - show
22.00 (s) ,,Co, proszę?!" - show
23.00 (s) ,,Sobota nocą" - show
(wydanie specjalne)
O.OO .Jntruders I" - thriller sf,
USA 1992, reż. Dan Curtis,
wyst.: Richard Crcnna, Mare
Winningham, Ben Vereen,
Susan Blakely i in. (94 min)
Po wylądowaniu tajemniczego obiektu latającego dwie
kobiety zmieniają się nie do
poznania, co odczuwają znajomi i przyjaciele...
1.45 „lntruders li'' - thriller sf.
USA 1992. reż. Dan Curtis,
(91 min) W dziwnych okolicznościach znika mały Tim
towarzyszący rodzicom pra-

gnącym wyjaśnić tajemnicę

r,ie
zidentyfikowanych
obiektów latających w Nebrasce...
3.20 „Earth vs. The Flying Saucers" - film sf, USA

635
11.05
11.30
12.05

-11.30
.,KrólikSeriale
Bugs" animowane:
,,Parker Lewis" - serial
„Czwórka na Hawajach" - serial

13.05 „Riptide" - serial
14.05 ,,Herkules" - film przygodowy. USA/Wł. (93 min)
15.55 ,,Brisco County" - serial
16.50 ,,TaJ·na misJ'a" - serial
17.50 „lee Pack - Białe arktyczne
wilki" - ang. film przyrodniczy
18.55 Wiadomości
]9.15 ,,Miłość, szmaragd i krokodyl"
- film przygodowy, USA, reż.
Robert Zemeck'1s. wyst.: Michael Douglas , Kathleen Turner, Danny DeVito, Zack Norman i in. (101 min) Autorka
popularnych powieści, poszukując siostry, trafia na przystojnego mężczyznę, który rat6je ją z kłopotów...
21.30 „Poszukiwacze zaginionej Arki" - film przygodowy, USA
1980, reż. Steven Spielherg (I 10
min) Nieustępliwy archeolog
postanawia pierwszy odnaleźć
Arkę Przymierza ukrytą przed
tysiącami lat i podejmuje wyścig
z niemieckimi faszystami...
23.50 „Mad Max" - australijski film sf,
reż. George Miller (86 min) W
niebezpiecznym świecie przyszłości praworządny policjant próbuje
rozprawić się z bandą pozbawianych skrupułów motocyklistów...
1.40 Wiadomości
1.50 „Twice-Told Tales" - film fantastyczny, USA 1963, reż. Sidney Salkow (I 15 min) Dwóm
prz)jaciclom udaje r.ię wynaleźć receptę na eliksir przy-

wracający młodość...

EUROSPORT

·DISCOVERY

8.30 Formuła I
9.30 Jeździectwo
10.30 „Siam" - mag. koszykarski
11.00 Sumo
12.00 Boks: walka w wadze cięż
kiej: Shannon Briggs-Sherman Griffin
'
13.00 Formuła 1: Grand Prix Japonii w Suzuka - 2. trening
14.00 Wyścigi motocyklowe - podsumowanie sezonu w klasie
125 ccm i 250 ccm
15.00 Golf: Volvo Masters w Valderrama/Hiszpania (na żywo)
17.00 Wrestling: Wojownicy ringu''
18.30 Formuła 1: Grand Prix Japonii w Suzuka - 2. trening
1930 Aerobik: ME w Pradze
20.00 Aerobik
22.00 Formuła I: Grand Prix Japonii w Suzuka - 2. trening
23.00 Boks
O.OO Formula I: Grand Prix Japonii w Suzuka - 2 . trening
0.30 Formula I (na żywo)
1.00 Informator Motorowy
2.00 Zakończenie programu

TV
5

6.00-20.00 CARTOON
NETWORK- seriale animowane
16.00 „Skrzynia skarbów" (AJ
1630 ,,Down wit Droppy D''' (A)
17.00 ,,Kreskówki na zadany temat" (A)
17.30 „Dwa niemądre psiaki"
(A/F/H)
18.00 ,.Tom i Jerry" (A)
19.00 ,Jvliędzy nami, Jaskiniowcami'' (A!F/S/H)

C

20.00 Wieczór filmowy TNT: ,, zynnik akcji":
ofUSA
Ea, f'I ,,The
b Wings
·
1 - 1 m o yczaiowy,
ges'
1957, reż. John Ford, wyst.:
John Wavne, Maureen O'Hara,
Dan Dailcy, Ward Bond i in.
101 . B'
fi ·1 F
(
mm) 10gra 1a p1 ota ranka „Spig'' Weada, pioniera Jot·
nictwa z czasow I wojny światowej ... (AIF/S/Fin/H/Hol)
22.00 „Wenecka sprawa" - film
sensacyjny. liSA 1967, reż.
,Jerry Thorpe (89 min)
...(A/F/S/ł!)
O.OO „Kansas City Bomber" - dramat obyczajowy, USA, reż.
Jerrold Freedman, wyst.: Raquel Welch, Kevin McCarthy,
Helena Kallianiotes, Norman
Alden i in. (95 min) Gwiazda
rewii na wrotkach boryka się z
zazdrością koleżanek i złym
szefem ...(A/F/S/HJ
1.45 „Watusi" - film przygodowy,
USA, reż. Kurt Neumann,
wyst. : George Montgomery,
Taina Elg, David Farrar. Rex
Ingram i in. (8 1 min) Ekspedycja wyrusza w gląli Afryki
w poszukiwaniu zaginionego
skarbu ...(A/F/S/H)
3.15 „Pilot Nu. 5" - film obyczajowy, USA 1943
_

. . Językowe:
. '
· 1ska, (Fm) _ fińska, (F) - francuska, (H) - hiszpańska, (N) - norweska, (S) - szwedzka, {Hol) - holenderska
wersJe
(A) - ang1e

8.35
9.15
9.45
10.15
10.45
11.15
11.45
12.30
12.40
12.45
13.05
13.30

„Bibi i jej przyjaciele"
Magazyn ekonomiczny
,,Temat Europa" - magazyn
„Co za historia" - quiz
Magazyn olimpijski
,,Perfonnances''
Sport afrykański
„Sidamag"
Pogoda dla pięciu kontynentów
Dziennik France 3
„Horyzonty''
„Fort Boyard" - program
rozrywkowy (powt.)
14.45 „Notatnik obieżyświata''
1530 „Montagne" - mag. górski
16.00 Dziennik TVS
16.15 Evasion - mag. turystyczny
16.45 „Młodzi geniusze" - gra telewizyjna dla młodzieży
17.15 „Lunapark" - magazyn
17 .45 „Pytania dla mistrza" - gra
18.15 „7 dni w Afryce" - magazyn
informacyjny
18.25 „Gra TVS - środowisko"
18.30 Dziennik TV5
19.00 „O tym się nie mówi" - magazyn publicystyczny
19.25 Pogoda dla pięciu kontynentów
19.30 Dziennik belgijski
20.00 „Julie Lescaut"- dramat,
Francja, reż. Yvan Butler (90
min) W czasie programu telewizyjnego pewna policjantka
zostaje ujęta przez porywaczy
jako zakładniczka...
21.30 „Telekino"
21.55 Pogoda dla pięciu kont)nentów
22.00 Dziennik France 2
22.35 „Gra TVS - środowisko"
22.40 ,.Zaśpiewałoby się'' - program rozrywkowy
0.10 ,.Bon Week-End" - magazyn satyryczny
0.30 Dziennik Soir 3

ogromne bloki skalne na rozleglej równinie w rejonie Calgary w Kanadzie i wielkie jeziora na granicy kanadyjskoamerykańskiej. Realizatorzy filmu wy~aśniają przyczyny
zlodowaceń, także ich związek z odmienną konfiguracją
kontynentów przed milionami lat. ~cz_eni prowadz_ący ,badania na Antarktydzie zastanawtaJą stę nad mozl1wosc1ą
ponownego nadejścia epoki lodowcowej.

Akademia Filmu Polskiego

TVP li

Sprawa Gorgonowej

j:,,!J~,?~

30 grudnia 1931 roku w willi inż. Hen_ryka Zaremby w Brzuchowicach zamordowana ~ostała_ Jego siedemnastoletnia córka. O morderstwo oskarzono Ritę Gorgonową, gospodynię, kochankę i opiekunkę dzieci, ~aremb~.
Film Majewskiego jest odtworzeniem tych zaJ~c, _ale glowny nacisk położony w nim został na przedstaw1eme samego
procesu wytoczonego Gorgonowej.

TV

8.30
9.00
IO.OO
10.30
11.30
12.00
12.30
13.00

Zapowiedzi programowe
„He-Man" - bajka
,,za wszelką cenę" (141)
„Szpital Miejski" (25)
Music Box
Magazyn południowy
Studio TVT
„Moim zdaniem" - pr. z telefonicznym udziałem widzów
15.00 Music Box
15.30 Koncert życzeń
16.30 ,,He-Man" · bajka
17.30 Studio TVT
18.00 ,,Za wszelką cenę" (142)
18.30 „Nędzne psy" - film fab.
USA
20 .25 Program na dzień następny
20.30 „Szpital Miej ski" (26) - serial
21.30 Informator
22.00 ,,Zawieszeni na włosku" (2)
- serial
23 .OO ,,Złowrogi raj" (41) • serial
23.30 Program na dzień następny i
rozwiązanie konkursu
23.40-0.40 Koncert życzeń (powt.)

lli'TVP li

t

, .'15.30,,

Po dwóch dniach

nieobecności Lidka wyja-

śnia, że jej matka przeszła ciężką operację w szpitalu.
Mężc zy:tna bezrobotny znów zgłasza stę do Ewy, tym

razem jako przedstawiciel a~e_c ji ochrony. _Rys_zard
szybko go obezwładnia, właśc1c1el_ka rezygnuje w11yc z
zaangażowania specjalnego ~JChroniarza. MaJa ko~t,Ynuuje romans z Jackiem. Dla mego chce sę odmłodz1c, ale
wysłuchawszy opowieści Grażyny o podobnym przypadku, zaczyna zastanawiać się nad sobą ...
(Em isja również we wtorek 31 .10 o godz. 8.30)

--··- -

j lVP Ili

MTV

17 .OO Magazyn motoryzacyjny: ]O.OO „Puls" - magazyn mody
Cztery kółka - program 1030 ,,Zig i Zag" - show
11.00 ,,Big Picture" - magazyn filcykliczny
mowy (John Keams)
18.00 Magazyn motoryzacyjny:
11.30 Brytyjska lista przebojów
Mercedes-Benz - pro13.30 ,,Nowości muzyczne"
gram cykliczny
14.00 „Weekend modelek
19 .OO Magazyn motoryzacyjny: IS.OO „Hel~~.a Christensen przedVolkswagen „Garbus" stawia
16.00 „Puls" - magazyn mody
progran cykliczny
20.00 Magazyn motoryzacyny: 16.30 „Dźwiękowa encyklopedia
reggae"
Jeep - program cykliczny
17.OO ,,Zatańcz - Simone zaprasza"
21.00 Magazyn motoryzacyjny:
18.00 „Big Picture" - tnagazyn filJaguar - program cykliczmowy (John Kearns)
ny
1830 Wiadomości
22 .00 Historia awiacji: Challen- 19.00 Europejska lista przebojów
ger 604 - serial dok.
21.00 „Nowości muzyczne" (Ingo
Schmoll)
22.30 Tajemnicza broń: Rozwój
broni automatycznej - se- 21.30 „Rozmowy modelek"
22.30 „Weekend modelek
rial dok.
23.00 Dinozaury - seria1 popular- 23.30 ,,Zig i Zag" • show
O.OO „Yo! - RAP w MTV"
nonaukowy
2.00 „Najbardziej poszukiwane O.OO Kraina ciemności - serial
najgorsze teledysk.i"
dok.
2.30 „Beavis i Butt-Head" - serial
3.00 „Chili Out Zone"

TNT

Cudowna planeta (8)

Nadejście epoki lodowcowej
9• 1 l. lO Pozostałością po epoce lodowcowej są m.in .
TVP I

TROJMIASTO
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17.00 „Akademia Elegancji panny
El lis" [517] - serial prod. angielskiej
I 7 .55 Losowanie gier liczbowych
Totalizatora Sportowego
18.00 Panorama
IS.JO PANORAMA
18.15 Kronika kulturalna .
18.30 TeleturmeJ „M1eJsk1 detektyw"
18.30 7 dni świat
· ·
19.00 Gra_ teletumieJ

Str. 11
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NBC SUPER
CHA N N E'L

,

Film jest opowieścią o ojcu, który podejmuje sa:
motną walkę z fabryką baterii, która zatruła wody okohczneJ
rzeki, co st~lo się przyczyną śmierci jego córki Kathleen.
Bohater bezradny wobec potęgi przedsiębiorstwa, decyd~Je
się na ostateczne rozwiązanie problemu w sposób zaskakują
cy. Film z gatunku lubianych opowieści o w~lce do~ra ze
ziem w kontekście palącego problemu ochrony srodow1ska.
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Film sensacyjny. Wyst.: Robert Vaughn, Elke
Sommer (na zdjęcia) , Boris Karloff, Felicia Farr i in. (89 min)
Tajny agent prowadzi śledztwo dotyczące śmierci amerykań
skiego dyplomaty w Wenecji .. .(A/F/S/H)

8.00 Wiadomości ITN
8.30 „Europa Journal"
9.00 ,,Kobieta pilotem" - (Hol/N)
IO.OO Ushuaia - filmy dok. (Hol/N)
11.00 Supersklep
12.00 „Słynne winnice" - serial
12.30 „Najpiękniejsze domy świata" - magazyn (Hol/N)
13.00 „Videofashion!" (Hol/N)
13.30 „Rytmy bluesa" (Hol/N)
14.00 Studio sport: baseball
15.00 Studio sport: golf
16.00 Magazyn sportowy
17 .OO Studio sport: golf
18.00 Wiadomości ITN
18.30 „Bitwa powietrzna" - serial
dokumentalny (Hul/N)
19.30 Studio sport: zawody hippiczne - Breeders Cup
20.30 Studio sport: futbol amerykański - College Football
O.OO „Noc z Conan O'Brien" show (Hol/N)
1.00 „Rytmy bluesa" (Hol/N)

J.F.K.
• młode lata
John
Kennedy wraca
po wojnie do domu w aurze bohatera. Tymczasem
nadchodzi wiado-

- ~PT
~ K_ _
15.00 Powitanie muzyką
IS.IO „Póki się znów nie spotkamy" (I)- miniserial
16.50 Mała Rosev: ,,Jak utracono
Dziki Zachód (I) - serial
17.1 S Program lokalny
17.30 Zapowiedzi
17.50 Dookoła sławy (2)
18.55 Muzyczne nowinki
19 .45 Zapowiedzi
20.00 Niesamowita McCoy ! sens. USA
21.45 Muzyczne nowinki
22.00 Program lokalny
22.20 „Miecz Bushido" - film
przygodowy, USA
0.05 BET w PTK2 - muzyka

c,... O tym programie szerzej w piątkowym dodatku TEUDZIENNIK

TVP I
9• O.OS

Film rozpoczyna się sceną brutalnego napadu na
jeden z banków w Los Angeles. Cale zajście _rejestruje kamera wideo i policja z łatwością ustala nazwisko sprawcy.
Jest nim spokojny, szanowany obywa'.el, dotychczas me ~arany. Samochody patrolowe podązaJą za r~bus1em, kt?ry
omija wszystkie barykady dokonując cud~"'. zr~cznosc1.
Brawurowy pościg kończy się sukcesem. pohcJanc1 dop_adają go wreszcie i oddają serię str:zal?w. T,YT1:1c~~em podziurawiony jak sito p:zestępca wydaJe się byc mesm1ertelny,

Ili Niedzie/0 _

Str. 12

I

I

16

20

3

2

7.OO Rolnictwo na świecie - Czechy
121
7.15 Tańce polskie - Podlasie - Sceny
weselne Ilf
7 .35 Notowania
8.05 Tę,.:zowy Music - Box
8.30 „Droga do Avonlea" [31]
„Niezwykle podobieństwo" • serial
prod. kanadyjskiej
I
9.25 Teleranek
9.55 Wywiady - W ogródku
J
10.00 Kukułka
IO.IS W Starym Kinie: ,,Symfonia
pastoralna'' /La symphonie
pastorale! • melodramat prod.
francuskiej ft 946 r. , 103
minJ, reż. Jean Delannoy, wyk.
Michele Morgan, Pierre Blanchar, Jean Desailly
12.00 Anioł Pański
12.20 Opinie -Polska racja stanu - Polska - Rosja - NATO
13.00 Wiadomości
13 .IO Tydzień
13.45 Szklany dom - telewizyjny ma- 1
gazyn przedmiotów
14.10 Seriale wszech czasów ,.CztereJ
pancerni i pies" [15/21] ,,Wysoka fala" - serial TVP /emisja z
teletekstem!
15.IO To tylko plotka
15.20 Kołysz mnie - śpiewa Martyna
Jakubowicz

6.55 Echa tygodnia /dla niesłyszą
cych!
7 .25 Film dla niesłyszących „Klejnoty" /4 · ost. I - serial prod.
USA
8.20 Słowo na niedzielę /dla niesłyszących!

::>.:::·
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16.00 Magia Davida Copperfielda
16.00 Grabieżcy i ograbieni
16.40 Maryla na złoto /2/
16.50 Kalendarium XX wieku
17.00 „Beverly Hills 90210"
17 .OO Teleexpress
[8/41] - serial produkcji
17.20 Śmiechu warte
USA
17 .50 DTV - program satyryczny Jac17 .50 Halo Dwójka
ka Fedorowicza
18.00 PANORAMA
prod.
serial
·
[45]
Quinn"
„Dr
18.05
18.10 Po konkursie
USA /emisja z teletekstem!
19 .05 Gra - teleturniej
19.00 Wieczorynka „Przygody My- 19.35 „Przygody Animków" ,,Jaszki Miki i Kaczora Donalda"
ka ta ptasia jest" - serial
19.30 Wiadomości
anim. prod. USA

Pętla czasu
Teleexpress
„Gołym obiektywem" (5)
Panorama
Dwóch na jednego - pr. publ.
Muzyczny quiz
Prawo prawa
Kwadrans z... Krzysztofem
Babickim
19.30 Niezwykły świat Wytwórni
Hammer (4): ,,Vamp" - serial dok. prod. ang.

16.30
17 .OO
17.20
18.00
18.10
18.35
19.00
19.10

»~

20.10 „Klejnoty" [4 · ost. J - serial
prod. USA
21.15 Kabaret Sześćdziesiątka „Satirical fiction" Ilf wyk. Joanna Jeżewska, Edyta Olszówka, Krystyna Tkacz, Sylwia Wysocka,
Artur Barciś
22.10 Sportowa niedziela
22.45 Racja stanu - pr. publicystyczny
23.15 Videofashion - Dyskotekowa
gorączka

23.35 „Wielkie nadzieje" /High Hopes/ • dramat obycz. prod. angielskiej /1988 r. , 108 min. I,
reż. Mike Leigh, wyk. Philip
Davis, Ruth Sheen, Edna Dore
1.20 Wokół wielkiej sceny · magazyn operowy
2.05 Zakończenie programu

Świętego

8.10 Słowo na niedzielę
8.15 STUDIO KONTAKT (powt.)
8.45 Królowie mórz odc. pt. .,Portugalczycy"
9.20 Listy od widzów (powt.)
9.30 Szkota tańca ludowego
9 .45 VIP a la carte
10.15 Skarbiec - magazyn historyczno · kulturalny
I0.45 PORANEK MUZYCZNY:
Portret laureata Konkursu
Chopinowskiego
11.35 „Dar serca - r.i:ecz o Teresie
Strzembosz" - film dok.
.
12.00 Na polską nutę
12.45 Ojczyzna polszczyzna
13.00 Zamek Eureki - film dla
dzieci
13.35 SYLWETKI: W Nowym Jork.u jak w teatrze (portret pisarza Janusza Głowackiego)
14.00 Spotkania z profesorem
Wiktorem Zinem
14 .30 Piraci - teleturniej
15.00 Tata, a Marcin powiedział.
15.IO „Elektryczne Gitary"· program rozrywkowy
15.55 Powitanie, progr.im dnia

fJ
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16.00 Lista przebojów Snake's
Music . podsumowanie
tygodnia
17 .OO Filmy animowane dla
dzieci
_
17 30 Bliżej Europy

16.00 BIOGRAFIE: Igor Mitoraj·
więzy · film dok. Piotra Mikuckiego (portret polskiego
rzeźbiarza)
17.00 Teleexpress
17.15 Klementynka - serial animowany dla dzieci
17.40 WSPOMNIEŃ CZAR: Złota
maska . film archiwalny
prod.polsk1ej,reż.J . Fethke
19.20 Dobranocka
19.30 Wiadomości

l

film
Cilin

fit,;:;

,

«~, ,

ci::,....

!8.00 Na krańcach świata ·
program podróżniczy
18.30 Filmy animowane dla
dzieci
19.10 Film fabularny

::.:::..:'.'«, ..... ;:;::.::--~ , ·;:-:;.y..., ~--«4.~-3:::,::;

20.00 Suita salonowa - Wizyty - pr.
w reż. Jeremiego Przybory
20.45 „Kwadrans diabelski"
21.00 PREMIERY SATELITY:
Hazardziści · film fab. prod.
polskiej, /100 min./, reż .

20.00 „Smutek ONZ" /2/ - serial 20.00
sensacyjny ang., reż.
dok. prod. angielskiej
Gregg
20.50 Gość Dwójki - Maryla Ro20.55 Stoper - widowisko public.
dowicz
21.25 Studio Trójki
21.00 Panorama
21.40 „Żona mojego brata" /My 21.30 Ostatni Mohikanie· reporMieczysław Waśkowski
taż o pracy ostatnich rybaBrothers Wife/ • film fab.
22.40 Program na poniedziałek
ków łowiących na Wiśle
prod. USA /1989 r., 91
22.25 Odrobina mężczyzny na co
min. I rei. Jack Bender, 21.50 Panorama
dzień - recital Wiesława
wyk. John Rittcr, Mel Har- 22.00 Etos - magazyn katolicki
Michnikowskiego cz. 2
22.25 ,,Chronić i służyć" - film fab.
ris, Poiły Bergen
Miasto jest gigantycznym organi· 23.30 Opinie - program publicy23.10 ,,Msza za księdzem Jerzym"
styczny
zmem. Oddycha, pulsuje, zmienia
- film dok. Jolanty Kessler
O.IO Panorama
swoje oblicze. Jest sumą wszystkich
O.OO· Panorama
0.40 Sport telegram
swoich mieszkańców - dobrych i
0.05 Jazz nocą
0.45 Spotkania z profesorem
złych. Także policjantów, a więc
I .35 Zakończenie programu
Wiktorem Zinem (powt.)
tych, którzy przysi~gali „chronić i
1.05 Alternatywy 4 odc. 4. ,.Profesłużyć"'. Philip Egan - detektyw z
sjonaliści" - serial /napisy w
wydziatu zabójstw jest synem polijęzyku angielskim! (powt.)
cjanta zabitego na służbie. Prześla2.05 Zakończenie programu
duje go przeszłość...
O.OO Zakończenie programu

SAT
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5.00 Film fabularny
6.30 Credo - magazyn religijny
7 .OO Film fabularny
8.50 Zapowiedź programu
9.00 Filmy animowane dla
dzieci
9.30 Lista przebojów Snake's
Music - podsumowanie
tygodnia
10.30 Film fabularny
12 .OO Od magii do nauki
13.00 Sportowe Sky Studio
14.00 Przegląd wydarLeń tygodnia
15.00 Dziś o ... - program promocyjny
15.30 Szlachetne zdrowie

-~D_SF
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20.50 Credo · magazyn religijny
21.30 Film fabularny
23.10 Przegląd wydarzeń tygodnia
O.IO W świecie muzyki
I .OO Sportowe Sky Studio
„
2.OO D zis
o ... - program promocyjny
2 _30 Entuzjaści
3 .00 Sky Top
4.00 Sky Studio
4.30 Bliżej Europy

EUROSPORT

_fROPONUJEMY

POL

-SAT

ORUNIA

8.00 Powitanie, program dnia
8.05 Giovanni Pierluigi da Palestrina - Offertorium na XXI
Niedzielę po Zesłaniu Ducha
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„Łowcy złodziei"·

SKY

POLONIA

8.25 Program dnia
8.30 Dzień dobry, tu Gdańsk
8.45 Rodno zemja - magazyn kaszubski
9.05 Gdański Magazyn Sportowy
9.30 Muzzy comes back (4) - ję
zyk angielski dla najmłod
szych (powt.)
9.35 „Kusza'" (22) - serial przygodowy USA (powt.)
IO.OO Polskie kino: ,,Epitafium dla
Barbary Radziwillówny"
11.40 Dozwolone od lat 40, czyli
przeboje starych nastolatków
12.05 Religie i kościoły w Polsce:
„Allah Akbar" - polski film
dok.
13.00 Zezem „Krakanie" (5) - polski serial satyryczny
13.15 „Szaleństwa panny Ewy"
(2): ,,W jaskini potwora" ·
polski serial fab.
14.IO Wydarzenia tygodnia
14.30 Dookoła świata: .,W Barcelonie i nie tylko"
15 .OO Panorama
IS.IO „Mały lord Fauntleroy"
(43): ,,Jestem prawdziwym
hrabią" - jap. anim. serial
15.35 Świat przyrody (25): ,,Od
mrównika do zebry" · serial
prod. ang.

8.30 Dzień dobry, tu Gdańsk
8.45 Rodno zemja - magazyn kaszubski
9.05 Gdański Magazyn Sportowy
9 .30 Powitanie
9.35 Komentarz polityczny
IO.OO Ojczyzna - polszczyzna Smuga cienia
10.15 Ulica Sezamkowa - program
dla dzieci
11.15 Sie kręci - Pożar w Kwaśnie
wicach - program Jerzego
Owsiaka
12.00 ,,Robin Hood" /Robin Hood/
• film fab. prod. USA /1991
r., 100 min./ reż. John lrvin,
wyk. Patrick Bergin, Urna
Thurman, Jeroen Krabbe
13 .40 Mary la na złoto
14.00 Studio Sport - I liga piłki
nożnej Stomil Olsztyn · Sokół Pniewy
IS.OO Familiada - teleturniej
15.30 „Siedem grzechów głównych
po góralsku" - ,,Pycha"

"*'<~:.:::
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8.00 Jesteśmy- pr. red. katolickiej
8.30 „Hullaballoo"
9.00 Filmy animowane
9.20 Smakosze i rozkosze - Włodzimierz Michalak
9.30 Maski - magazyn
IO.OO Disco Relax
11.00 „Daktari" (43)
12.00 „Samotna podróż". Dziewiętnastowieczna Kanada.
Główny bohater postanawia
pomóc ojcu uwikłanemu w
tajemnicze morderstwo i wyrusza w długą niebezpieczną

WStarym Kinie

podróż.

13.30 „Odyseja" (22)
14.00 Sztuka infonnacji
14.30 Wędrówki myśli
15.00 Dyżurny satyryk kraju
15.30 Fashion TV
16.00 Infonnacje
16.10 „Miłość w rytmie rap"
18.00 Benny Hill
18.30 „Columbo"
19.50 Jnfonnacje
2 0.05 „Na południe" (8)
20.55 K:no Satelitarne:
• ,,Ocean w ogniu'' - USA 1986, reż.
Steven Carver. Obfitujące w .·
spięcia i konflikty życie gru- ...
py eks-skazańców, pracują
cych jako nurkowie przy największej na świecie instalacji
wiertniczej w Zatoce Meksy-

, TVP I

Symfonia pastoralna

9. 10.15 W malej górskiej wiosce w Szwajcarii m iejscowy pastor zostaje wezwany do loźa umierającej kobiety, łby udzielić jej ostatniego namaszczenia. W nędz
nej chatce zastaje także niewidomą, z trudem mówiącą i
chodzącą córeczkę chorej, którą po śmierci jej matki
postanawia się zaopiekować. Przygarnia małą mimo
ostrego sprzeciwu swej źony. Traktuje dziewczynkę jak
córkę, rekompensując jej chłód uczuciowy i niechęć, jaką niezmiennie okazuje małej jego żona.

kańskiej.

22.40 Na każdy temat
23.40-0.35 Pokaz mody Haute Couture \Hu:. z kreatorem - relacja z Łazienek Królewskich

Zapowiedzi programowe
,.He-Man" - bajka
,Za wszelką cenę" (142)
„Szpital Miej~ki" - serial
(26)
11.30 Music Box
12.00 Studio TVT
12.30 „Moim zdaniem"
13.30 „W kręgu kultury" - pr. W.
Nowickiego
I 4.30 Koncert życze1i
16.30 „He-Man·· - bajka
I 7.30 Studio TVT
18.00 ,,Za wszelką cenę"' (142)
18.30 ,Zawieszeni na włosku" (2) ·
serial
19.30 „Złowrogi raj" (41) -'serial
20 .OO Program na dzień następny
20.30 „Szpital Miejski" (27) - serial
21.15 Music Box
22.00 „Ulice San Francisco'" - serial
23.30 Program na dzie1\ następny i
rozwiązanie konkursu
23.40 „Playboy"
O.I0-2.10 Koncert iycze1\ - powt.
8.30
9.00
10.00
10.30

Po legendę o szlachetnym rozbójniku Robin
Hoodzie twórcy kina sięgają bardzo chętnie.
Film rozpoczyna się sceną dramatycznego pościgu za
kłusownikiem. Kiedy ludzie sir Milesa Folcaneta, pretendenta do ręki Marion, pięknej bratanicy nonnańskie 0
go barona Daguerre, dopadają wreszcie biedaka, wstawia się za nim Robert Hode ...

Tata·Mama
PR0 7 '
9• 13~50 Komedia, USA
1983, reż. Stan Dragot i ,
wyst.: Michael Keaton , Teri
Garr. Frederick Koehler, TaIiesin Jaffe i in. (81 min) Ojciec rodziny traci pracę i zostaje w domu w zast~pstwie
żony, która właśnie robi karierę zawodową ...

M TV

DISCOVERY__

PL U S
w godz. 7.00-8.00, 13.30-14.30
i 18.00-20.00 - program nie kodowany
7.00 „Rozkodowany Bugs Bunny" filmy animowane
8.00 „Rupert" - serial
8.30 „Czy boisz się ciemności?" ·
serial
9.00 „Wielki człowiek" - film ang.
10.55 „Żelazny orzeł II" - film kanad.
12.35 Wyprawy - dok.
13.30 „Mściciel na Harleyu"
14.30 „Najbliższa rodzina"'
16.JO „Amerykańskt łowca" - film
ang.
18.00 Diabelski młyn
18.30 Kaskaderzy - dok.
19.00 Nie przegap- magazyn
19.30 Kuchnia filmowa
20.00 „Valmont" - film franc.-ang.
22.10 Trans World Sport
23.05 „Sielska kraina" - film
0.55 „Miasteczko. takie, jak Storyville'' - film
2.50 „Człowiek meteor"· film USA

_

RT_L

RTL

2
5.40

„Duszą

i

ciałem"

8.35 „The National Health'' - komedia, W. Bryt. (93 min)
10.15 „Fort Ti"· western, USA
11.35 „Harleyem przez Kalifornię'"
- film dokumentalny
1225 „Der Meineidbauer" - niemicc. obyczajowy, ( 100 min)
14.15 „Dzieci gorszego boga•· (·
dramat. USA 1986, reż. Randa Haines (113 min)
16.25 „Północ - Południe" - serial
18.15 ,.Kolo fortuny" - teleturniej
19.00 Wiadomości
19.10 Sport w SAT 1: piłka nożna
20.15 „Jestem niewinna" - dramat.
Niemcy 1995, reż. Frank Guthk (95 min) Bez zgody rodziny ofiary wypadku samochodowego zostaje przeprowadzona operacja przeszczepienia nerki zmarłego młode
mu człowiekowi ...
22.15 „Dyskusja w wieży"'
23.30 „24 godziny" - mag.
O.OO „Widziane w ten sposób"
0.05 „Największe widowisko
świata·· · dramat, USA

- serial (po-

wt.)
625 „Za siedmioma morzami''
(,,Der Prinz hinter dcn sieben
Mee ren") - film fantastyczny,
NRD 1982 (powt.)
7.55 „Różowa dżungla" (.,The Pink
Jungle") - komedia, USA 1968
(powt.)
9.35 „Weź moje córki" (,,Take My
Daughters Please") · komedia.
USA 1989 (powt.)
11.25 „Hostile Witness" (,,Hostile
Withess - Im Netz gefangen") dramat psychologiczny, USA
1968, reż. Ray Milland, wys!.:
Ray Milland, Sylvia Sims, Felix Aylmer. Raymond Huntley i
in. (115 min) Simon Crawford
poprzysięga zemstę nieznanemu sprawcy wypadku samochodowego, w którym zginęła
jego córka ...
13.20 „Bravo TV"' - magazyn muzyczny
15.30 „California Highschool 2" - serial
16.00 .,Złoty Lew '95 .. · transmisja z
wręczenia nagród w Dortmundzie
18.00 ,.Making of. .." · magazyn filmowy
19.00 Wiadomości
19.15 ..Proszę o uśmiech'" - show
20 .15 „Dr Quinn·• - serial
22.15 „Peep!·• - show Amandy Lear
23.15 ..Legendarna Conny" - show
23.55 „Making of .. :· (powt.)
0.55 „Pr1vo TV.. (powt.)
2.45 Wiadon,v.,3.10 „Hostile Witn.:~, .. , ,. Hostile
.
W1tness
· Jm Netz ge1·angen··) ·
dramat psychologiczny, USA

9.45 ,.Dominion" - reklamy
10.00 Boks
I I.OO „Doppe!pass" - piłkarski talkshow (na żywo)
12.00 „Normalnie" - magazyn dla
ludzi niepełnosprawnych
12.30 „Podróże z DSP' ( 1)
13.00 Mag.sportów motorowych
14.00 „Sport od A do z··: ,,Tenis" serial dokumentalny (powt.)
15.00 „Mistrzowie sportu"
15 .15 Taniec: Tanzbonbon '95
17.15 „Doppelpass" - piłkarski talkshow (powt.)
18.15 Gimnastyka artystyczna: Bundesliga w Hanowerze: TK Hanover-SV Halle
19.45 „Futbol Mundial"' (powt.)
20.15 Piłka nożna: liga wioska - 8.
kolejka
21.45 Wiadomości sportowe
21.55 Piłka nożna: Bundesliga
22.55 „Magie Sports'"
23.55 Bilard: Eurotour Rimbo
0.55 „Best Direct'' - reklamy
1.25 „Magie Sports'": Futbol amerykański NFL

5.00 Fonnula 1 (na żywo)
IO.OO Sporty motorowe: DTM
I I.OO Fonnuła I: Grand Prix Japonii w Suzuka
12.30 Wyścigi motocyklowe· podsumowanie sezonu
13.30 Fonnuła I: Grand Prix Japonii w Suzuka
15.00 Golf: Volvo Masters w Valderrama/Hiszpania (na żywo)
17 .OO Fonnula I: Grand Prix Japonii w Suzuka
18.30 Taniec: 11. French Open w
tańcach sportowych w Paryzu
20.00 Łyżwiarstwo figurowe: Skate
America w Detroit
22.00 Fonnuła I: Grand Prix Japonii w Suzuka
23.30 Wyścigi samochodowe: Mistrzostwa Hiszpanii samochodów turystycznych w Jerez
O.OO Boks: walka o MŚ WBO:
Eammon Loughran-Angcl Beltre
I.OO Magazyn olimpijski
1.30 Zakończenie programu

__
- ~PRO

~NT _ _
_ _T

TV
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6.45 -11.50 Seriale animowane:
11.50 „Podróż na dno morza"' - serial
12.50 „Daleki świat: Argentyna" film dokumentalny
13.50 „Tata-Mama" • komedia,
USA, rei. Stan Dragoti
(8lmin)
15.25 „Cane e Gatto" - wioska komedia sensacyjna, 1982, reż.
Bruno Corbucc (96 min)
17 25 ,.Diagnoza: morderstwo" - serial
18.25 „Babylon s·· - serial
19.25 „Vierstejnowic" · serial
19.55 Wiadomości
20.15 „Fata] ne pchnięcie'" · dramat
sensacyjny, USA 1991. reż.
Jeremy Paul Kagan, wyst.: F.
Murray Abraham. Eric Roberts, Chris Rydell, Mia Sara i
in. (87 min) Zabójca, po dłu
goletnim pohycie w więzieniu.
chce odnaleźć syna swojej
ofiary - świadka zbrodni. aby
oczyścić własne sumienie...
22.00 „Rewir palmowej plaży" - serial
23.00 ,.Wzgórze Złamanych Serc" ·
dramat wojenny. USA 1986,
reż. Clint Eastwood (121 min)
Podczas amerykańskiej inwazji na Grenadę. sierżant Highway przypomina sobie masakrę z okresu wojny w Wietnamie...
120 „Dwóch na dwóch""· talkshow
1.50 Wiadomości
2.00 .. Nieziemska muLyka·· · komedia sf. USA 1991, reż. Ted
Nicolaou (74 min) Na Ziemię
przybywa kosmita o doskonatr zny
. k
. lh' .
l h
I
konl'crt RTL i
0.15 .. Lwy ·95··.
ym s uc u. uw1c 1aJący p11; ·
UNESCO na rl.ecz dzieci
dz1·cwcz,:ny
nc
, ...
2.10 Kanał 4: ,,Kcynutc'' - nn.;a3.20 Wiadomości
zyn muzyczny

7.00 -9.00 ..Disney & Co." (powt.):
9.00 ,.V .R. Troopers" - serial
9.30 -I I .OO „Team Disney":
I I .OO „Eerie, Indiana" - serial
1130 „Disney" - reportaże
11.50 Filmy Walta Disneya: ,,The
Libcralors" - film przygod
(90 min)
13.30 Studio sport: Formula I Grand Prix Japonii w Suzuka
15.30 Studio sport: Formula I (najważniejsze wydarzenia)
16.05 „Uno sceriffo extraterrestre poco extra e molto terrestre"
- komedia, Wiochy 1978.
reż. Michele Lupo (88 min)
Szeryf z małego miasteczka
zaprzyjaźnia się z młodym
chłopcem, przybyszem z innej planety o imieniu H-725 ...
17.50 „Miami Vice" - serial
18.45 Wiadomości
19.10 .,Highlander"' · serial - pilot
serialu sf, USA 1994/95. reż.
Scott Winant. ( 115 min)
Przeludnienie i choroby panujące na Ziemi zmuszaj,!
część Jadzi do szukania nowej planety , ich wybór pada
na odległą o dwadzieścia
dwa lata świetlne planetę
'Earth 2' ...
22.10 „Spiegel TV" - magazyn
22.55 Prim~ Time: ,.Maria. żona
Franza Wozzecka" - film dukumcntalny
23 .15 .,Eden·· - serial
23.45 ,.Playboy'' - magazyn ero-

8.30 Lista przebojów USA
17 .OO Lotnictwo wojskowe: A ven1030 Wiadomości
ger - serial dok.
18.00 Tajemnicza broń: Rozwój 11.00 „Big Picture" - magazyn fil::,,
mowy (John Keams)
broni automatycznej - se1130 Europejska lista przebojów
rial dok.
18.30 Wojny w czasach pokoju: 1330 „Nowości muzyczne" (Ingo .
Schmoll)
Wojna sześciodniowa - se14.00 Studio sport (Dan Cortese)
rial dok.
1430 ,.Prawdz.iwy świat: Londyn"
19.00 Piloci myśliwców - serial
- serial
19.30 Stan pogotowia: Łodzie
podwodne - rekiny ze sta- IS.OO „Naomi Campbell przedstawia"
li, serial dok.
20 .OO Planetarna rodzina - serial 16.00 ,.Weekend modelek w
MTV""
przyrodn.
20.30 Magazyn motoryzacyjny - 19.00 Wiadomości
1930 „Bez prądu": Phil Collins
program cykliczny
2030 „Soul w MTV" (Lisa I' An21.00 Kolczatki - film przyrodn.
son)
21.30 Świat miesięcznika „Natio2130 „The State" · show
nal Geographic" - serial
22.00 Dziwy pogody: Tsunami · 22.00 „Mau" - serial animowany
2230 „Europejska muzyka alterserial dok.
natywna" (Toby Amies)
22.30 Supernauka: Australijska
O.OO ..Heavy metal i hard rock'" '
ropucha - serial popular(Vanessa Warwick)
nonaukowy
130 ,.W czeluściach piekieł" - 1
23.00 Nauka w służbie kryminaliheavy metal
styki - serial popularno2.00 Noc z teledyskami
naukowy

5

6.00-20.00 CARTOON
NETWORK · seriale animowane
12.00 -20.00 „Kreskówki na Halloween" (A)
20.00 Wieczór filmowy TNT: ,.Filmowe perły": ,,Romans królewski" (,.The Prisoner of
Zenda") - film przygodowy.
USA 1922, reż. Rex Ingram,
wyst.: Lewis Stone, Ramon
Navarro, Alice Terry i in.
(125 min) Pierwsza, niema
wersja opowieści o angielskim podróżniku, zmuszonym do odegrania roli króla
Ruritanii ...(A/S/FinfHol)
22.15 ,.Więzień królewski" - film
przygodowy, USA 1937, reż.
John Cromwell, wyst.: Ronald
Colman. Douglas Fairbanks,
Jr., Madeleine Carroll, Raymond Masscy i in. (101 min)
Oparta na powieści Anthony'ego Hope opowieść o angielskim podróżniku, zmuszonym do odegrania rol i króla
Ruritanii ... (A/FIS)
0.15 Noc w TNT: ..Łapać złodzie
jaI": ,.Penelopa" (,.Penelope"") - komedia sensacyjna,
USA 1966, reż. Arthur Hiller, wyst.: Natalie Wood, Peter Falk. Ian Bannen. Dick
Shawn i in. (94 min) Zaniedbywana żona postanawia
obrabować bank swojego
męża ...(AfF/S/Fin/HolfHl
1.55 .. The Light Touch .. - film
sensacyjny, USA 1951, reż.
Richard Brooks (93 min)
Młoda artystka zostaje wplątana w działalność gangu
złodziei dziel sztuki ...
(,VF/SfH)

wersje językowe: (A) - angielska, (Fin) - fii1ska, (F) - ft,lilcuska, (HJ - hiszpa1bka, (N) - norweska. (S) - szwedzka, (Hol) - holenderska

835 „Bibi i jej przyjaciele"
9.15 .,Muzyka w sercu'"
10.15 .,Mouvements'"
10.45 „Świat należy do was"
12.15 „Gość TVS" - magazyn
12.40 Pogoda dla pi\'ciu kontynentów
12.45 Dziennik France 3
13.05 „Wszystko zobaczymy" magazyn
1330 .,Julie Lescaut" - dramat.
Francja (powt.)
15.00 „Les Francofolies"
15.30 .,Kraje zamorskie" - magazyn
16.00 Dziennik TV5
16.15 „Claire Lamarche" - wywiady
17.00 „Szkoła fanów'' - program
muzyczny dla młodzieży
17.45 ,.Bon Week-End" - magazyn satyryczny
18.15 Listy od widzów (powt.)
18.25 •.Gra TVS - środowisko''
1830 Dziennik TYS
19.00 „30 milionów przyjaciół"" ·
mag. miłośników zwierząt
1915 Pogoda dla pięciu kontynentów
1930 Dziennik szwajcarski
20.00 .,7 nar· aktualności
21.00 Aktualności tv szwajcarsJ...iej
21.55 Pogoda dla pięciu kontynentów
22.00 D7icnnik France 2
22.35 .,Gra TV5 - środowisko"
(powt.)
22.40 ..Dziwna sprawa" - francuski dramat psychologiczny.
1981 (powt.)
0.15 „Kalejdoskop.. - filmy krótkomctrażowe

0.30 Dliennik Soir 3
0.55 ..Gra TYS-środowisko··
1.00 ,.Wizje Ameryki"
1.15 Powtórzenia programów

Gang Slatera przygotowuje się do napadu na
centrum handlowe. Grupa szybkiego uderzenia, która
została powiadomiona o tym napadzie przez informatora z tego gangu. przygotowuje się do przyłapania ich na
gorącym uczynku. W ostatniej chwili Stater zmienia samochód, przez co wprowadza w błąd policję. Dochodzi
do strzelaniny, ale Slaterowi i jego ludziom udaje się
ujść cało. Slater wie jednak, źe ma w swoim gronie kapusia ...

-.

NBC SUPER
CHA N NEL
9.00 Bitwa powietrzna (Hol/N)
10.00 „Dwudziesty wiek"' (Hol/N)
11.00 Supersklep ·
12.00 ..Grupa pana McLaughlina"
1230 .,Europa 2000" (Hol/N) •
13.00 ,,Styl życia" (Hol/N)
13.30 Magazyn jazzowy (Hol/N)
14.00 Studio sport: ba~eball
15.00 „Tydzień w baseballu'·
1530 Studio sport: ,.X Kulture"
16.00 Studio sport: gimnastyka
17.00 „Oko w oko z mediami"
18.00 Wiadomości ITN
18.30 ,.Videofashion!'' (Hol/N)
19.00 „Słynne winnice" - serial
dokumentalny (Hol/N)
1930 „Selina Scott"
2030 Wiadomości NBC (Hol/N)
2130 Wiadomości ITN
22.00 Wieczór z Jay Leno (Hul/Nff)
23.00 Studio sport: golf
O.OO .,Noc z Conan 0-Brien" show (Hol/N)
1.00 Magazyn jazzowy (Hol/N)
130 „Wieczór z Jay Leno"'
_

_

PTK
_

g. 21,40 Scenariusz powstał na podstawie broadwayowskiej sztuki A. R. Gurneya „Sredniowiecze". Romantyczna opowieść o wielkiej młodzieńczej miłości,
która wytrzymała próbę czasu. Barney Rusher (John
Ritter) po Jatach przyjeżdża do Bostonu na pogrzeb ojca. Powrót do rodzinnego domu wywołuje wspomnienia. To właśnie tu przed 27 laty po raz pierwszy ujrzał
śliczną Eleanor Gilbert (Mel Harris). w której zakochał
się od pierwszego wejrzenia.

_

IS.OO Powitanie muzyką
15.10 „Póki się znów nie spotkamy" - miniserial
16.50 Denver: ..Denver i potwór"'
17.15 Program lokalny
17.30 .,Piernikowa dziewczynka"
18.00 Fran.:ja: ..Perigord" (2)
19.05 BET w PTK2 - muzyka
19.45 Zapowiedzi
20.00 „Przywódca gangu'' - ak- ,
cja/przygoda. USA
21 .45 Zapowiedzi
22.00 Program lokalny
22.20 .. CIA li - Cel Alexa··
sens .. USA
23.55 BET w PTK2 · muzyka

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

Akcja filmu toczy się w Londynie w 1988 r.
,.Wielkie nadzieje" mają dość luźną narrację i niemal teatralną konstrukcję. reżyser swobodnie przeplata epizody z
życia trzech bezdzietnych par, choć stale powraca do
głównego wątku: niewzmszonego. długo tłumionego pragnienia Shirley, by wreszcie zostać matką. Zdesperowana
kobieta ucieka się wrcsLcie do starego sposobu: któregoś
Jnia ,.zapomina" o środku antykoncepcyjnym.

Opracowanie: Bożena Kamińska
Zdjęcia: KAPA

oraz Prasowa Agencja Telewizyjna

Redakcja nie odpowiada za 1mlany programu
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INFORMATOR
____:r_EAT RY
GDAŃSK: Miniatura (ul.
Grunwaldzka 16) - Cudowna
lampa Aladyna - premiera,
niedz. g. 17
SOPOT, Kameralny, Coś w rodzaju miłości, sob. i niedz. g.
18
GDYNIA: Muzyczny, Scena
Kameralna (pl. GrunwaldLki I):
Małpa, sob., niedz. g. l 9
Miejski (ul. Bema 26) - sob.:
Wieczór kabardowy czyli Noc
Wasza - forsa gasza, g. 20;
niedz.: Wieczór kabaretowy
czyli Noc wasza - forsa nasza,
g. 18
ELBLĄG, Dramatyczny. (spektakle w terenie)

MUZYKA
GDAŃSK, Państwowa Opera
Bałtycka (al. Zwycięstwa 15) Romeo i Julia - balet Sergiusza
Prokofiewa. Inscenizacja wg
W. Szekspira - ANTAL FODOR; wystąpią soliści, Balet
Gdański Opery Bałtyckiej,
uczniowie Państwowej Szkoły
Baletowej w Gdańsku, sob. g.
19 (Bilety wykupione na 21 X
są ważne na dzieJ\ 28 X).
IMPREZY
Hala „Olivia"-Lodowisko: Śli
zgawki ogólnodostępne, niedz.
g. 14. 15.30. 17, 18.30, 20
Szkółki: łyżwiarska - niedz. g.
8.45-9.45; hokejowa - niedz. g.
9.45-10.45

_ _KINA_ __
GDAŃSK, Neptun ul. Długa:
Uwolnić orkę 2, USA, 12 1., g.
10. 14: Sędzia Dredd, USA, 15
!.. g. 12, 18, 20; Neil, USA, 15
l..g. 16
Kameralne, ul. Długa: Strzały
na Broadwayu, USA, 15 I., g.
16; Neil, USA. 15 1., g. 18; Tydzień Filmów Brytyjskich: sob.
Siostro, moja siostro, ang., 18
1.. g. 20 (lektor); niedz.
\Vięźniowie honoru. ang., 18 I.,
g. 20 (lektor)
Helikon, ul. Długa: Tylko instynkt, N. Ze!., 15 1., g. 16;
Strzały na Broadwayu, USA,
151.,g.!8,20
żak. Wały Jagiellońskie: sob.,
niedz.: Nadzy. W. Bryt., 15 I.,
g. 17.15; Anioł przy moim stole, N. Zeł.. 15 I., g. 19.30;
niedz. Projekcja DKF - film P.
P. Pasoliniego - Wtóczykijv g_

\5
Znicz, (ul. Szymanowskiego):
Wodny świat, USA, 15 I., g.
15.15, 17.45; Neli. USA, 15 I.,
g.20.15
Zawisza (ul. Słowackiego 3):
~la,ka, USA, 12 I., g. 14.30; Faus1yna. poi., 15 I.. g. 16; Francuzka, fr„ 15 l., g. 18; Urodzeni mordercy, USA, 181., g. 20
Bajka, ul. Jaśkowa Dolina:
Batman Forever, USA. 12 I., g.
15.30. 17.45: Prawo Bronxu,
USA, 15 l:. g. 20
SOPOT, Bałtyk, ul. Boh. Monte Cassino 30: Operacja Słoń,
USA, 12 1., g. 12; Neil. USA,
od 15 I.. g. 14; Rycerze Króla
Artura. USA, 15 !., g. 16,
20.30: Młode wilki. poi.. 15 I.,
g. 18.30
Polonia. ul. Boh. Monte Cassino 55: nieczynne
GDYNIA, Warszawa, ul. Świę
tojańska: Uwolnić orkę 2. USA,
12 I., g. 14; Sędzia Dredd.
USA, 151., g. 16, 18. 20
Goplana. Skwer Kościuszki:
Dzikie trzciny, fr., 15 I., g.
15.30: Rycerz króla Artura,
USA. 15 !., g. 17.45; Wodny
świat. USA. 15 I., g. 20
GRABÓWEK, Fala - Gwiezdne wrota. USA, 12 I., g. 17; Quiz show. USA. 151., g. 19
WEJHEROWO, Świt, Przed
wschodem słońca, USA, 15 I.;
kh troje, USA, 15 l.
PRUSZCZ GD., Ikar - Kongo,
USA, 15 I., sob. g. 16. 18;
niedz. g. 16. 18, 20
Krakus - Waleczne serce, USA,
151., g. 18
PUCK, Mewa, Specjalista,
USA, 18 I.
WŁADYSŁAWOWO, Albatros, Kochanr.k czy kochanka,
fr., 151.
KOŚCIERZYNA, Rusałka, Casper, USA, bo., g. 17, 19
STAROGARD Sputnik, Inteligent w armii, USA. 151., g. 16;
Bad Boys. USA, 15 I., g. 18, 20
TCZEW, Wisła: Batman, USA.
15 I., g. 15 .30; Francuski pocałunek, USA, 15 I., g. 18, 20
ELBLĄG. Światowit, Szaleń

stwo króla Jerzego, W. Bryt.,
15 I., g. 16, 20; Ja cię kocham a
ty śpisz, USA, 15 I., g. 18
Syrena: Wodny świat, USA. 15
I., g. 15.30, 17.45, 20
KWIDZYN, Kinoteatr, Śpiąca
królewna. USA. bo., g. 16, 18;
Batman Forever, USA, 12 I., g.
20
MALBORK, Klubowe, Batman
Forever, USA, 12 I., g. 17, 19
IDF zastrzega sobie możliwość
zmiany repertuaru

APTEKI _ _
Apteki pracujące non stop:
,,Dworcowa" Dworzec Główny, Podwale

GDAŃSK,

GrodLkic I, tel. 31-28-41 do 45
wew. 210; Apteka w Pogotowiu Ratunkowym, al. Zwycię
stwa 49, tel. 32-47-01; PRZYMORZE, ul. Opolska 3; tel. 5638-22; ZASPA. ul. Pilotów 21;
tel. 56-92-71; WRZESZCZ, ul.
Grunwaldzka 52, tel. 41-23-06
SOPOT, ,,Pod Orłem", ul.
Monte Cassino 21, tel. 51-1018
GDYNIA, apteka nr 19054, ul.
Armii Krajowej 42, tel. 21-0032; ,,Pod Gryfem", Gdynia, ul.
Starowiejska 34, tel. 20-19-82
PRUSZCZ GD., ,,Centralna",
ul. Wojska Polskiego 9, tel. 8224-53
RUMIA, ul. Starowiejska 4A
KOŚCIERZYNA, pl. l Maja
19
STAROGARD GD., ,,U Dudka", ul. Pelplińska 2, tel. 23605
TCZEW, ,,Gryf', ul. Jcdn. Narodu, tel. 31-44-61
WEJHEROWO. Przy Rynku
ELBLĄG, ,,Panaceum", ul.
Mickiewicza 32
MALBORK, ,,Cefarm", ul. Jasna IO
PASŁĘK, ,,Pasłęcka", pl. Grunwaldzki 6
KWID2YN, ,,Cito", ul. Braterstwa Narodów 52
Apteki pracujące w niedzielę:
GDAŃSK, ul. Piwna 9; godz.
10-15; tel. 31-48-92; ul.
Podwale Staromiejskie 89, g.
10-14, tel. 31-40-59; AM
Gdańsk, al. Zwycięstwa 41/42,
godz. 10-15. tel. 47-82-22
wew.1671; ZASPA, ul. Żwirki
i Wigury 4a, godz. 10-13; żA
BIANKA, ul. Subisława 24,
godz. 10-14, tel. 57-86-53;
MORENA, Nałkowskiej 3,
(niedz. i święta) godz. 9-13; tel.
47-99-30
RUMIA, ul. Starowiejska 4a, w
g. 8-15
OGŁOSZENIE PŁATNE:

*

APTEKA ,.CHEŁMSKA",
Gdańsk-Chełm, Łużycka, 3214-63, pon.-niedz. 7 .00-22.00
* APTEKA „NA CECHOWEJ". Gdynia, 25-39-83
* APTEKA „WIELKOPOLSKA", tel. 248-508. Dyżur niedzielny 10-14.

OSTRE
DYŻURY
GDAŃSK - sobota: Chirurgia i

Interna - Szpital im. Kopernika,
ul. Nowe Ogrody 1/6; Okulistyka - Klinika Chorób Oczu AM,
ul. Dębinki 7
niedziela: Chirurgia, Interna i
Okulistyka - Akademia Medyczna, ul. Dębinki 7
GDYNIA. Szpital Miejski, ul.
Wójta Radtkego I, tel. 20-7501
Morski. Redłowo, ul. Powstania Styczniowego 1, tel. 22-0051
KARTUZY. Szpital Rejonowy,
ul. Ceynowy 7, tel. 81-10-73 wszystkie oddziały dyżumją całą dobę

KOŚCIERZYNA. Szpital Rejo-

Ambulatorium chirurgiczne czynne całą dobę.
- Laryngolog przyjmuje w soboty robocze 17 .30-7 .30, w
wolne soboty, niedziele i święta
- całą dobę,
- stomatolog w soboty robocze,
wg. 17.30-7.30, wolne soboty,
niedziele i święta - całą dobę.
ZASPA, ul. Pilotów 21, tel.
centr. 56-69-95, 47-82-51 - nagie zachorowania, wypadki,
ambulatorium chirurgiczne
czynne całą dobę.
Przychodnia Międzyrejonowa,
ul. Startowa I - w dni robocze
w g. 19-7.30; lekarz pediatra,
lekarz ogólny w wolne sob.,
niedz. i święta w g. 8-8 oraz
stomatolog w godz. 10-16; gabinet zabiegowy dziecięcy w
dni robocze wg. 19-7.30, w dni
wolne od pracy w g. 8-8; gabinet zabiegowy ogólny, w wolne
sob., nicdz. i święta wg. 8-18.
SOPOT, ul. Chrobrego 6/8 wejście od ul. Mieszka l. Telefony: 51-11-56, 51-24-55 i tel.
alann. 999. Ambulatorium chirurgiczne czynne całą dobę.
GDYNIA, ul. Żwirki i Wigury
14, czynne całą dobę - nagle zachorowania i przewozy chorych, tel. 20-00-01, 20-00-02 ambulatorium stomatologiczne
czynne w g. 20-7
OBŁUŻE - Podstacja Działu
Pomocy Doraźnej, ul. Biało
wieska 1 (tel. 25-19-99), dla
mieszkańców dzielnic: Obłuże,
Pogórze, Oksywie, gm. Kosakowo ! pediatra, lekarz ogólny,
gabinet chirurgiczny, czynne w
g. 15.30-7.
RUMIA, ul. Derdowskiego 24,
tel. 710-811
PRUSZCZ. GD., ul. Wojska
Polskiego 9, tel. 82-24-00, alarmowy 999;
KOŚCIERZYNA, ul. Sklodowskiej I, tel. 86-30-00
STAROGARD GD., ul. Ściec
giennego, tel. 220-33, 999
TCZEW, ul. Wojska Polskiego
5, tel. 31-32-55, 999; Pogotowie ratunkowe PKP, 31-37-94
WEJHEROWO. tel. 72-12-00,
999
ELBLĄG, ul. Bema ( czynne
całą dobę); wypadki 999; Woj.
Szp. Zespolony ul. Królewiecka
146, tel. 34-41-11, dz. pomocy
ambulatoryjnej - stomatolog, g.
19-7 (soboty robocze od g. 157, niedziele i święta całą dobę),
chirurg w dni powszednie, niedziele i święta całą dobę; Woj.
Przychodnia Skórno-Wenerologiczna, ul. żeromskiego 2, tel.
33-64-42

ELBLĄG
dyżurują oddziały:

- wewnętrz
ny, chirurgia, anestezjologia,
położniczo-ginekologiczny, noworodki, dziecięcy, okulistyka,
psychiatria, chemioterapia:
sob., niedz.Woj. Szpital Zespolony, ul. Królewiecka,
- stacja dializ, ul. Zw. Jaszczurczego
.
- zakaźny, ZOZ, ul. Zeromskiego

POGOTOWIA
RATUNKOWE

i PRZYCHODNIE
GDAŃSK, ul. Aksamitna 1 -

lekarz ogólny, gabinet zabiegowy dla dorosłych w wolne sob.,
niedz. i święta - całą dobę,
- poradnia dla dzieci chorych i
gabinet zabiegowy w wolne
sob., niedz . i święta - całą dobę
OGŁOSZENIA PŁATNE

* LEKARZ DOMOWY ALKMEDYK, 31-89-53, 2068-16
* WIZYTY lekarskie, EKG,
53-69-86, 51-65-97
* POMOC lekarzy specjalistów
- codziennie, 57-33-33
* WETERYNARYJNE wizyty
całodobowe, Trójmiasto, 5689-56
* POGOTOWIE Weterynaryjne - tel. 983 (Całodobowo)
POGOTOWIE DLA ZWIERZĄT (bezpańskich, rannych i
podejrzanych o wściekliznę),
22-21-48 (czynne całą dobę)
WRZESZCZ, al. Zwycięstwa
49
- czynne całą dobę
- wypadki - 999
- nagle zachorowania: tel. 3229-29. 41-10-00.
Biuro Przewozów Sanitarnych 32-39-24 lub centr. 32-30-76,
32-36-14,32-39-44 w. 236

li
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28 października jest 30 I
dniem roku. Słońce wzejdzie o
6.23, a zajdzie o 16.16.
3 listopada jest 307 dniem
roku. Słońce wzejdzie o 6.28, a
zajdzie o 16.10. Przed nami 58
dni 1995 roku.

Życzenia przyjmują:
28 października (sobota) Alfred, Judyta, Ksymena. Szymon, Tadeusz;
29 października (niedziela) Euzebia, Wioletta. Felicjan,
Narcyz;
30 pażdzicrnika (poniedziałek) - Zenobia, Edmund, Przemysław;

,

31 października ( wtorek) August, Antoni, Krzysztof. Saturnin, Urban;
I listopada (środa) - Wiktoryna, Seweryn;
2 listopada (czwartek) Ambroży, Bogdan, Jerzy, Radost, Tobiasz;
3 listopada (piątek) - Sylwia, Hubert, Ksawery.
W tym tygodniu:
31 października - Dzień Reformacji
- Światowy Dzień Oszczęd
ności

1 listopada - Dzień Wszystkich Świętych
.J
2 listopada - Dzień Zaduszny
3 listopada - Dzień św. Hu~
~ berta - święto myśliwych
Kilka dat z kalendarza:
28 października
w 1138 r. zm. Bolesław
Krzywousty, władca Polski od
roku I 102; w 1918 r. proklamowanie niepodległości Czechosłowacji, święto narodowe
Republiki Czeskiej; w 1965
podczas II Soboru Watyka11.,; skiego w dokumencie „Nostra
=xt Aetate" odrzucono koncepcję
zbiorowej odpowiedzialności
Żydów za śmierć Chrystusa; w
?'! 1992 r. wycofanie z terytorium
Polski ostatniej bojowej jedno• stki Armii Radzieckiej;

.~

29 października
w 1923 r. proklamowanie
republiki, święto narodowe
Turcji; w 1990 r. inauguracja
działalności w Helsinkach Nordyckiej Korporacji Finansowania Ochrony Środowiska;
30 października
w 1835 r. ur. się Cyprian
Godebski, rzeżbiarz (zm.
25.11.1909); w 1885 r. ur. się
Ezra Loomis Pound, amerykar1ski poeta i krytyk literacki
(zm. 1.11.1972); w 1990 r. proklamowanie przez Kazachstan
deklaracji niepodległości; w
1992 r. ogłoszenie przez Watykan oficjalnej rehabilitacji Galileusza (Galileo Galilei), wło
skiego astronoma i matematyka;
31 października
w 1848 r. stłumienie w Wiedniu przez wojska cesarskie rewolucji zwanej Wiosną Ludów; w 1945 r.' zm. Wincenty
Witos, polityk, współzałoży
ciel i przywódca Polskiego
Stronnictwa
Ludowego
,,Piast''. publicysta; w 1984 r.
zg. z ręki zamachowca premier
Indii, Indira Gandhi;
I listopada
w 1500 r. ur. się Benvenuto
Cellini, rzeźbiarz florencki; w
1893 r. zm. Jan Matejko, malarz; w 1945 r. początek mię
dzynarodowej konferencji w
Londynie (do 16.11.), podczas
której opracowano i uchwalono
konstytucję Organizacji Narodów Zjednoczonych ds.
Oświaty, Nauki i Kultury UNESCO (rozpoczęła działal
ność 4.11.1946);
2 listopada
w 1925 r. odsłonięcie Grobu
Nieznanego Żołnierza w Warszawie; w 1950 r. zm. Bernard
Shaw, dramatopisarz irlandzki;
w 1975 r. zg. zamordowany
Pier Paolo Pasolini, wioski reżyser filmowy, poeta;
3 listopada
w 1560 r. ur. się Annibale
Carracci, malarz wioski (zm.

15 .o? .1609); w 1918 r. wybuch
powstania marynarzy w Koloni i - początek rewolucji w
Niemczech; w 1920 r. ur. się
Maciej Aleksy Dawidowski
,,Alek", żołnierz Szarych Szeregów (zm. na skutek ran odniesionych w czasie akcji pod
Arsenalem 30.03.1943); w
1920 r. ur. się Charles Bronson, aktor amerykański.
Horoskop dla urodzonych
między 28 października
a 3 listopada
SKORPION z krwi i kości.
Niełatwo z nim żyć pod jednym dachem. Zrzędliwy, kłó
tliwy, każdemu ma wszystko
za zie. Wszyscy wokół mają
same wady, tylko on jest idealny pod każdym względem.
Nienawidzi własnego domu,
najlepiej czuje się z dala od
niego. To znaczy, dba o dom,
wszystko jest zawsze gotowe,
posprzątane, ugotowane, pozmywane, ale nie ma w tym
odrobiny serca. Niezwykle

Po drodze z Gdańska uczestnicy sesji zatrzymają się w Tczewie.
Tam odbędzie się po raz pierwszy publiczne zwiedzanie w dzielnicy
Suchostrzygi cmentarza żolnier.i:y austriackich - dowiedzieliśmy się
od prezesa Stowarzyszenia „Mazurka Dąbrowskiego" w Gdańsku,
przewodniczącego niedawno powstakgo gdań,kiego oddziału
Towarzystwa Polsko-Austriackiego, red. Czesława Skonki. Cmentarz
na Suchostrzygach założono w 1866 roku. Chowano na nim jeńców z
wojny prusko-austriackiej, różnej narodowości, w tym Polaków,
którzy podczas uwięzienia w Tczewie, zmarli na cholerę. Do tej pory
o miejscu tym prawie nikt nie pamiętał.
W Sikorzynie, oprócz zwiedzania szkoły i Izby Pamięci,
planowane jest spotkanie z mieszkańcami gminy Stężyca.
Rozpocznie się ono o godz. 16. W parku, obok dworku puewidziane
jest ognisko. Goście obejrzą występy zespołu Niezabotczi.
(ken)

warto
wiedzieć
,,Czas Manilvy"
WTeatrze Miejskim

,,Czas Manilvy" to tytuł wyDziś o godz. 20 i w niedziestawy rysunku malarstwa i rzeź lę o godz. 18 w Teatrze Miejby Stefana Beltziga (Niemcy), skim przy ul. Bema 26 w GdyMariusza Kulpy (Polska), Tho- ni trwać będą wieczory kabareuporządkowany zewnętrznie,
masina Sawyera (Irlandia) i Dili- towe, czyli „Noc wasza, forsa
wewnętrznie rozkojarzony,
pa Sura (Indie). która czynna jest nasza''. Natomiast odwołany
podatny na wpływy, nałogi. w Galerii
Pałacowej w Pałacu
został, z przyczyn techniczPotrafi zrazić do siebie nawet Opatów w Oliwie.
Artyści ponych, zaplanowany na niedzienajbardziej życzliwych mu luznali się w czasie trzymiesięcz lę na godz. 12 poranek dla najdzi. A poza tym ... da się jednak nego pleneru artystycznego
w młodszych pn. ,.Bawimy się w
lubić. Pod warunkiem, że nic
' Manilvie położonej między Gi- teatr".
damy mu się terroryzować. Z braltarem
a Malagą. Zaproszenie
wiekiem łagodnieje, dom, od na plener autorzy
otrzymali od
którego uciekał do przyjaciół i Fundacji Dclphina
Studio w
W niedzielę od godz. I O do
znajomych, staje się dla niego Londynie. Pokaz ukazuje różno18 w Hali Olivia trwać będzie
bardzo waźny. Uznaje też swo- rodne postawy twórcze artystów
pokaz kotów rasowych. Będzie
je błędy z młodości.
L czterech oddalonych od siebie
można zobaczyć koty najnowW tym tygodniu
krajów.
szych ras, a także nabyć kocię
ta. Lekarz weterynarii udLielać
Spokój, sielanka zupełna.
wernisażu będzie bezpłatnych porad. Jak
Nic nowego dziać się w pracy
Państwowa Galeria Sztuki w
Lwykle członkowie Towarzynic będzie, a na nadmiar oboSopocie infommje, iż wystawa stwa opieki nad Zwierzętami
wiązków nie narzekasz prze,.Wokół kapizmu - okres parykwestować będą na rzecz bezcież. Poświęć ten tydzień na
ski" otwarta zostanie w oliw- domnych zwierząt.
uporządkowanie spraw domowych, bliższy kontakt z rodzi- skim Pałacu Opatów nie, jak
„Żaku"
planowano, 29 bm .. ale, L przyną i znajomymi. Jakiś wspólny
czyn
niezależnych od organizaW
sobotę
o godz. 21 w Kluwypad do kina czy na koncert
bie Studentów „Żak" przy ul.
sprawi, że poczujesz się zupeł torów, 16 listopada tego roku.
Wały Jagiellor1skie grać będzie
nie inaczej. Nie daj się tylko
Mietek Blues Band. Zespól pozwieść czułym słówkom osoby
w niedzielę o godz. 17 w wstał w 1976 roku w Gdańsku z
pozornie tylko życzliwej.
·
Sali Posiedzeń Urzędu Miasta inicjatywy gitarzysty Mieczysła
w Sopocie rozpocznie się kon- wa Wróbla i wokalisty Zbigniccert kameralny. Wystąpią: Ka- wa Łaskiego. Obecnie w grupie
zimierz Sergiel (śpiew) i Ze- grają: Mieczysław Wróbel - gitaspół Muztki Salono~ej Opery ra, Romuald „Mały" Sławiński,
Balty~k1eJ „Serenada · W pro- Zbigniew Kraszewski - perkusja,
gramie usłyszymy popularne---:towita Tobaszewska - instruwake, serenady i romanse A. menty klawiszowe i Adam
Czibulki, J. Straussa, E. Elgara, Wendt _ saksofon.
T. Baira i in.
W niedzielę w tym samym
Koncert poprowadzi Konrad miejscu trwać
będą ,2aduszki
Mielnik.
jazzowe". Wystąpi kwartet w
składze: Tomasz Szukalski (lider zespołu) - saksofon, które„Nurt wojenny w twórczości
mu towarzyszyć będą: Artur
pisarzy kaszubskich'' to temat
Dutkiewicz - fortepian, Janusz
XXIII Kaszubsko-Pomorskich
Mackiewicz - gitara basowa i
Spotkań WdLydzkich, które
Artur Czerwiński - perkusja.
odbędą się dziś od godz. 11 w
pensjonacie ,.Helena'' we
Wykłady
Wdzydzach Kiszewskich. WyW niedzielę o godz. 16 w
kład inauguracyjny wygłosi
Domu Studenckim „Hilton··
prof. dr hab. Jerzy Samp. Przea
widziana jest dyskusja, zwie- przy ul. Podwale Przedmiejdzanie Kaszubskiego Parku Et- skie 20 w Gdańsku odbędzie
nograficznego oraz msza św. z się wykład inauguracyjny na
temat reinkarnacji.
liturgią w języku kaszubskim
w zabytkowym kościele.
(K.K.)

l

Pokaz kotów rasowych

I

Zmiana terminu

W

Koncert w Sopocie

GrC? ~~w [hm
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GDAŃSK, dyżury oficerów
Komendy Wojewódzkiej Policji, tel. 39-53-33; oficer dyżur
ny ruchu drogowego, tel. 3192-12; oficer dyżurny Komendy Rejonowej Policji, tel. 3862-22

1

Strai Poiama • 998

Spotkania wdzydzkie

o reinkarnacji

TELEFON Y
INFORMACYJNE

* ,,BROKER" Bank Informacji
Gospodarczej, 24-07-79
* TELEFONICZNA AGENCJA INFORMACYJNA - handel, usługi, produkcja. pon-pt.
wg. 9-18, 24-22-65, 56-51-29.
Wspomaganie niepełnospraw
nych, wt-pt. w g. 9-15, 46-5670

W niedzielę do Sikorzyna w gminie Stęiyca przyJadą
uczestnicy odbywającej się w Gdańsku ogólnopolskiej sesji
popularnonaukowej pt. ,,Mazurek Dąbrowskiego w Austrii".
Przywiozą dary dla Izby Pamięci Józefa Wybickiego,
znajdującej się w miejscowej szkole. Ród twórcy naszego
hymnu narodowego wywodzi się bowiem z Sikorzyna.

8 paidzie ni a • 3 listopada

'

- 997

ją całą dobę

działy dyżurują całą dobę

,,Mazur
ek''
- --DIIEN HOI
O M
(f tf (J) P O V Gd a-V ff POO w Tczewie i Sikorzynie

P OLIC.I A

nowy, ul. Kujacha 1, tel. 86-4504, lekarz dyżurny - tel. 86-3452, wszystkie oddziały dyżuru
STAROGARD GD. Szpital dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. Skarszewska 7, tel.
234-21 (centrala); Rejonowy,
ul. Ściegiennego 7 - wszystkie
oddziały dyżurują całą dobę
TCZEW. Szpital Kolejowy, ul.
1 Maja 15, tel. 31-37-13; Miejski, ul. 30 Stycznia 57, tel. 3110-46; Chorób Wewn., ul. Paderewskiego 11, tel. 31-02-16
WEJHEROWO. Szpital Rejonowy, 72-13-01, wszystkie od-

,
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SZKOŁY

* JEDNOROCZNE Korespondencyjne Policealne Studium
Ekonomiczne. Zajęcia raz w ,,
miesiącu (sobota-niedziela),
noclegi bezpłatne; 03-204 Warszawa, ul. Łabiszyńska 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 DROGOWA
* POMOC DROGOWA HOLSERVICE, 52-29-87, 56-64-98
USŁUGI POGRZEGOWE:
Przedsiębiorstwo Usług Pogrzebowych Elbląg-Dębica. tel.
33-45-66, (całą dobę)
PRZESYŁKI KURIERSKIE 52-00-71 do 76
Telefon Zaufania - Anonimowy
Przyjaciel, tel. 988 (od godz. 16 •
do 6 rano); Bezpłatna telefoniczna informacja o AIDS - tel.
958
POGOTOWIE TECHNICZNE
991 - energetyczne; 992 - gazowe; 993 - ciepłownicze; 994 wodociągów i kanalizacji; 995 technic.me

TAXI

--Ń A

*

TELE_F_O_N
__

SUPER HALLO TAXI
taniej na zgłoszenia telefoniczne i karty tel. 31-91-91 ,
316-316, 91-91
* Hallo TAXI. 9197, 31-59-59,
20 proc. taniej + superkonkurs
z samochodem
* CARO-MILANO-TAXI . tel.
96-27, 37-30-30; 370-800 na telefon 30 proc. taniej!
* CITY TAXI, 91-93, 46-4646, fax 43-21-21. Wysoka jakość - atrakcyjna cena.
ZKM GDYNIA - Mikrobusy
dla osób niepełnosprawnych,
tel. 23-50-78, wg. 7-21
Gdańsk,

-

l

Ot, przyszła lesień • pora Inspirujących poiepnań,
Poiegnań

dlatego, bo zamykamy właśnie dz:aalkę
wideohitami, którą przez: ostatni rok mogliście znaleic
w tym mieJscu w kaidą sobotę. Inspirujących, ponieważ
od dziś w sobotnich wydaniach „DB" na stale zadomowił
się AUDIO VIDEO SALON, który z całą pewnością dostarczy
wszystkim wiele pasjonujące! lektury • nie tylko
o nowościach filmowych! To • jak sądzimy • dobra
zamiana. Tak więc, wszystkiego najlepszego wideofani!
Zapraszamy na stronę 7!
I

Jeszcze tylko rozdanie nagród. Film „Śmiertelny grzech"
Bogdan Kierklo z Sopotu - kaseta czeka w pok. 201
b naszej redakcji. ,,Narzeczoną dla geniusza" wylosował Jaromir Łęcki z Gdańska, natomiast „Epidemię" Anna Kropidłow
ska z Gdyni - oba upominki można odebrać w pok. 331 lub sekretariacie naszej redakcji. Zapraszamy.
Za tydzień ostatnie w tym miejscu losowanie. Pa!
wylosował

POZIOMO: I/ rzecz naśladująca inną,
przedmiot wykonany z zastępczego. zwykle tań
szego materiału, 5/ miał swoje herby i zawoła
nia, 9/ biblijny patriarcha i kapitan arki, IO/ pokerowa czwórka, 11/ biegłość nabyta w drodze
długotrwałej praktyki, 13/ szturm, 14/ statek Argonautów, 15/ mały pojazd zaprzęgowy bez resorów, 17 I podopieczny Belzebuba, 18/ mała
rzeczka, 19/ święta góra Ormian, 21/ edredon.
23/ rekwizyt malarza artysty, 25/ imitacja towaru na wystawie sklepo~ej, 28/ moment, 32/ cecha bohatera, 33/ dykteryjka, żart, 34/ natchnienie poetyckie, 36/ w nim firanki, 37/ metalowy
uchwyt przy bramie, 38/ górnicza szychta, 39/
artretyzm, podagra, 40/ placówka dyplomatyczna, 41/ magazynowanie wody opadowej w gruncie, w rzekach i jeziorach.
PIONOWO: li obraz lub ozdoba wykonana
przez wykładanie ornamentów innymi gatunkami drewna, 2/ maszyna tartaczna, 3/ laska taternika, 4/ gagatek, ziółko, 5/ góralska kamizelka z
owczej skóry, 6/ tytułowe mleczko kauczukowe,
7/ przystępna lub wygórowana. 8/ zgoda, aplauz,
10/ trudne położenie, tarapaty, 12/ piat papieru,
15/ wioski taniec ludowy, 16/ jedna z mitycznych córek Atlasa, 20/ kulszowa dolegliwość,
22/ laotańska złotówka, 23/ wv:ażenie uznania,
24/ niebezpieczna w _górach, 26/ 49 stan USA,
27/ dżokej w spódnicy, 29/ turecka metropolia,
30/ polor, kultura towarzyska. 31/ przenośna zagroda dla owiec na pastwiskach górskich, 32/
płonne listki kwiatu, 35/ uraza, niechęć, 36/ biblijne imię męskie.

KWADRAT MAGICZNY: 1/ wspornik wiow burcie lodzi, 2/ eskimoska łódź o szkielecie obleczonym skórą, 3/ w drukarstwie: 25 arkuszy papieru. 4/ imię popularnej ongiś piosenkarki Stanek, 5/ pierwowzór ornamentu.
Czytelnicy, którzy w terminie do 6 listopada
nadeślą prawidłowe ro.i:wiąLanie pod adresem
,,Dziennika Bałtyckiego", 80-886 Gdańsk, skrytka pocztowa nr 419 - z dopiskiem „Krzyżówka z
lateksem", wezmą udział w losowaniu nagród.

_J

sła

Rozwiązanie krzyżówki

z wolantem

POZIOMO: przekaz, zaprzęg, ekran, zmowa,
szopa, chała, strażak, dobosz,
wolant, Arkona, debata, sz<;zep, Adrian, amarant, koszt, sabat, komunikat. tykwa, rabat, nauka, tranzyt. roszada.
PIONOWO: przesąd, złoto, klaka, zeszyt,
drużba, znawca. pajac. zadra, gwarant, proboszcz. halabarda, sztampa, kwadrat, obraz, notka, sekstet, notatka, moment, Rangun, nektar,
sakwa, tkacz. stras, babka.
KWADRAT MAGICZNY: skrom, kwota.
Rodan, Otago, Manon.
Nagrody wylosowali: Emilian Borys, Smęto
wo Gr., ul. Spacerowa 5, Piotr Kijanka. Sopot,
ul. Prusa 4 i Henryk Koska, Reda, ul. Szkolna
20/1 O. Czytelników z Trójmiasta prosimy o
odbiór nagród w Domu Prasy, Gdańsk, Targ
Drzewny 3/7. pokój 2018 (Biuro Konkursów).
Zamiejscowym nagrody książkowe wysyłamy
pocztą. Rozwiązanie dzisiejszej krzyżówki '
podamy za dwa tygodnie.

TELEWIZ\)REK

§J.r$:ILIEJP IItJTW
POLECA:
• TElEWIZORY, MAGNETOWIDY

• SPRZ(T Hl·FI RENOMOWANYCH FIRM ZACHODNICH
YAMAHA, NAD, PHILIPS, DALI, GALE, CERVIN-VEGA

jodła, krzyżówka.
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Wlidze hokeia: Stoczniowiec • Cracovia 4:3

TELEGRAMY

Ferenc Puskas
królem strzelców
stulecia

~

• Na turnieju temsowym w
Essen (pula nagród 1,8 mln
USD) kolejną niespodziankę
sprawił Amerykanin Malivai
Pogromca
Washington
Agassiego pokonał w ćwieć
finale następnego rozstawionego zawodnika. Szweda
Thomasa Enquista 7:5, 6:4.
• Rywale Legii Warszawa
w Lidze Mistrzów, piłkarze
Spartaka Moskwa zajęli 3
miejsce w rozgrywkach ligowych w Rosji. Mistrzem zo
stal Spartak Wladikawkaz, a
wicemistrzem Lokomotiw
Moskwa.
• W Wars.;.ctwte odbyła się
wczoraj międzynarodowa
konferencja, poświęcona bezpieczeń.stwu na obiektach i
kulturze widowisk sportowych. W ożywionej dyskusji
wymieniano doświadczenia z
naszego i obcego „podwórka"
• Sensa<..yJneJ porażki dozna! na turnieju szachowym
arcymistrzów w Horgen
(Szwajcaria) mistrz świata
wersji PCA - Gani Kasparow
(Rosja). Pokonał go 25-letni
Wassilij Iwańczuk.
• Michael Schumacher wygrał pierwszą sesję kwalifika
cyjną Formuły 1 o Grand
Prix Japonii na torze Suzuka.
Co mistrz to mistrz.
• Słynny koszykau. Orlando Magie - 23-letni Shaquille
O' Neil przeszedł operację
chirurgiczną kciuka prawej
ręki. Rekonwalescencja asa
amerykańskiej koszykówki
potrwa 6-8 tygodni.
• Prezydent RPA Nelson
Mandela niespodziewanie
pojawił się na rozpoczętym w
Soweto meczu krykieta RPA
- Anglia. Powstało zamieszanie, gdyż część widzów weszła na boisko, chcąc zbliżyć
się do prezydenta. Mecz został na chwilę przerwany
• Kapitan piłkarskiej reprezentacji Anglii, David Piat!
zamierza w przyszłości wrócić do włoskiego futbolu jako
trener druiyny którą nie tak
dawno opuścił Sampdorii
Genua

siwo 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)
nad outsalderem I ligi Craco·
vią Kraków. Na 12 min,
przed zakończeniem meczu
powstała konsternacla, gdyi
strzelec drugie! bramki dla
gości, Arkadiusz Gąsienica z
nr. 7 wpisany był pod
,, 17".
Bramki: 1:0 Adam Wróbel
(9 min.); I: I Maciej Zieliński
( 17). 2: 1 Krzysztof Dolny (36),
3: I Leszek Janowicz (37), 3:2
Gąsienica (46), 3:3 Krzysztof
Śliwa (48), 4:3 Mariusz Justka
(52).
Stoczniowiec: Szczebłanow
- Waszak, Pachucki - Wysocki,
Dolny - Leśniak, Kosiński Soliński, Wróbel, Łada - Janowicz, Rytlewski, Karwacki Dobrowolski, Błażowski, Justka oraz Heltman. Kary: 12
min.
Cracovia: Stano - Olofson,
Gąsienica - Urbańczyk, Rolocher _ śliwa, Babij, Radzki _
Podlipni, Szatkowski, Zieliński
_ Major, Kozendra i śmiałkowski. Kary 8 min.
Sędziowali: Waldemar Matuszak, Grzegorz Dzięciolowski (obaj z Bydgoszczy) oraz
Jacek Waszak (Toruń),.
Już w pierwszej minucie
Cracovia mogla objąć prowadzenie 1:O. Tomasz Podłipni w
·b · ł M ,
d · ·
ac1ez1ecmny sposo mmą
ja Pachuckiego, lecz Aleksieja
bi
zczc anowa, strzęgącego
bramki Stoczniowca, pokonać
nic zdołał. Kiedy karę 2 min.
odsiadywał Krzysztof Śliwa,

bląg).
Drużynowo zwycięi,yła

Cartusia Kartuzy - 57 pkt., przed
Warmią Lidzbark Warmiński 39 pkt.
Przed turniejem grono sportowców i działaczy złożyło
wiązanki kwiatów na grobie· T.
(am)
Jaworskiego.

W hokeiowel

lidze iuniorów

RAD JO

EL

***

Żużlowe okruchy

ner Neustadt zakończył się zwycięstwem Tommy'ego Knudsena - Dania (wywalczył 11 pkt.
w wyścigach kwalifikacyjnych).
przed Markiem Loramem (Anglia) 12, jego rodakiem Chrisem
Louisem 14 i Hansem Nielsenem (Dania) 13. Polak Tomasz
Gollob zajął 6 miejsce 9 pkt.,
przegrywając w finale B z Wło
chem Stefano Alfonso 10.
Knudsen zainkasował IO tys .
dolarów .
• Dariusz Malecki z niemieckiego Aachen podał nam
wyniki finałowego turnieju
żużlowej Bundesligi. Tytuł
obroniło Diedenbcrgen 47 pkt.
(Riss 11, Kessler 9, Knudsen
13, Karger 14), wyprzedzając
Neuenknick 42 (Cox 10, Barth
9, Nielsen 12, Kasper 11) i
Brokstedt 22 (Tatum JO, Balfanz 1, Danielczik 1, Crump 7,
Kroeger 3).

(pol)

NHL: Mario Lemieux

zaskakuie

powstałym we Lwowie w 1867

roku Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół" pisałem niedawno
w publikacji „Orly, sokoły ...". Akcentowałem wówczas, że fragment popularnej kiedyś piosenki, zaczynającej się od słów:
,,Orly, sokoły dajcie mi skrzydła ..." niejako wyznacza! rytm marzeń i dąże,\ mło
dych Polaków. Swiadomi byli, lub tę świa
domość zaczęli sobie w coraz większym
stopniu uzmysławiać, że w wyzwolonej
spod zaborów, niepodległej ojczyźnie czeka ich ogrom pracy. By podołać obowiąz
kom, trzeba było być nie tylko mądrym,
ale także silnym moralnie i fizycznie. Te
założenia z olbrzymim zapałem zaczęło
wcielać w życie TG „Sokół", którego zasługi w wyrabianiu tężyzny i sprawności
fizycznej oraz wykształcaniu poczucia patriotyzmu. cnót obywatelskich i zasad godnego postępowania w życiu Polaków, są
bardzo duże.
Skupieni w gniazdach działacze i człon
kowie Sokolstwa nie szczędzili przy tym
wysiłku skierowanego na pozyskanie terenów pod urządzenie prostych placów do
gier i zabaw a także sal, gdyż dyscyplinami uprawianymi w Towarzystwie były
głównie: gimnastyka, siatkówka, strzelanie, szermierka i pływanie ... Sokół" nie
czynił ze swoich członków i przyjaciół mi-

i

r ·

s

Rozgrywki zawodowej ligi
hokeja na lodzie NHL toczą się
pełną parą. Nie ma już zespołu
bez porażki. W czwartkowej kolejce spotkań doskonale spisał
się Mario Lemieux. StrzeW trzy
bramki. Jak wiadomo powrócił
na lodowiska po przerwie spowodowanej ciężką chorobą.
Na razie jedną z najsłabszych
drużyn w lidze jest New York
Islnders. Z nią zmierzyły się
„Pingwiny" z Pittsburgha i na
lodowisku rywala wygrały 7:5.
Szala! Lemieux, a trzecia zdobyta przez niego bramka to zarazem 500 trafienie tego hokeisty w karierze. Lemieux jest 20
graczem w historii rozgrywek,
który zdobył pól tysiąca bramek. Ponadto jako drugi, po
Waynie Gretzky'm, zawodnikiem NHL, któremu tak szybko

i

°-

udało się przekroczyć tę magiczną granicę. Dokonał tego w

605 meczach. Gretzky w 575.
A skoro mowa o Gretzky'm
to jego zespól Los Angeles
Kings, bardzo dobrze spisujący
się na początku, teraz doznał
drugiej porażki, w Ottawie z Senators 4:5. Wielki Wayne zaliczy! tylko jedną asystę.
Nadal nie wiedzie się druży
nie Mariusza Czerkawskiego Boston Bruins . Niedźwiadki
przegrały u siebie z Washington
Capitals 2:4, prowadząc 2:0.
W poszczególnych dywizjach prowadzą: Northeast Ottawa IO punktów, Atlantic Philadelphia 13, Central - Chicago 11, Pacific - Colorado i
Los Angeles po 11.

(poi)

Imprezy sportowe

W towarzyskim meczu rugby
juniorzy Ogniwa Sopot przegrali na własnym boisku z reprezentacją Rosji 0:46 (0:27).
Na tak wysoką porażkę mistrzów Polski wpłynął brak w
ich składzie 15 czołowych zawodników. powołanych do reprezentacji Polski. która z Rosją
zmierzy się na stadionie Ogniwa
jutro o godz. 12.30. Będzie to
rewanż za ostatnie mistrzostwa
świata w Bukareszcie, gdzie w
meczu decydującym o pozostaniu w grupie A Rosjanie wygrali z Polakami 12:6.
We wczorajszym meczu drużyna Rosji , dzięki znacznie lepszym warunkom fizycznym,
miała zdecydowaną przewagę w
młynie. Sopocianie zaledwie
kilka razy przeprowadzili akcję
na połowie rywala. Bogatym łu
pem punktowym w drużynie
trenera Aleksandra Pierwuchina
podzielili się: Jewgienij Sazonow 6, Siergiej Leśniewski, Dymitr Wiei!, Dennis Kriwienko,
Dennis Akułow. Siergiej Nowosiłow. Aleksiej Wardugin, Andriej Kuzyn i Aleksiej Saraczew
(ms)
- wszyscy po 5.

Laur dla M. Pachni
Po raz trzeci tytuł mistrza
Polski dziennikarzy w samochodowych rajdach w sporcie
popularnym (turystycznym)
zdobvl red. Marian Pachnia z
„Głosu Wybrzeża" na skodzie
faworit. Ostatnia czwarta eliminacja IV samochodowych
MP dziennikarzy odbyła się na
(ko}
trasach Podbeskidzia.

Dziękuiemy
... za kartkę z pozdrowieniami, otrzymaną od ekipy pływa
ków SP 2 w Gda11sku Morenie
z międzynarodowych zawodów
w Kownie. ,2dobyliśmy tam 8
pierwszych miejsc, 5 drugich i
6 trzecich" - napisał trener Ru(ko)
fin Godlewski.

o
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Serwisy informacyjne: 20.00,
23.00,
22.00,
21.00,
O.OO 16.00-18.00 Rockarolła
Tylko jeden mecz rozegrali
(Rock Karola) 18.00-20.00
hokeiści w centralnej lidze juniorów. Stoczniowiec Gdai'lsk ·"! London Calling - prowadzi
Phil Gibbins 20.00- O.OO Klapokona! Szkolę Mistrzostwa
wiatura koła 21.20 Irena Kuran
Sportowego4:2(3:0,0:1, l:l)i,
- Bogucka - poezja hiszpańska
wróci! na pozycję lidera. Tym
22.10 Babcia Władzia 23 .10
razem na pochwalę zasłużyli
Jon 0/ofson i bramkarz Norbert Stano (obaj Cracona) w konfrontacji z Sebastianem Ładą (Stoczniowiec).
60 minut złamanych organów
Fot. Robert Kwiatek ligowcy wśród juniorów Stocz1.00-6.00 Muzyka non stop
niowca. Dwie bramki Wojcie~A
Roberta
jedna
i
Heltmana
cha
na
gdańskim
zespole
w
rym
Jarosław
zostali
odesłani
kar
zeroz
niemal
Adam Wróbel
wego kąta pokonał bramkarza Waszak i Janowicz, Gąsienica pochwałę zasłużył jedynie Błażowskego wystarczyły do
zwycięstwa nad młodym zegości, Norberta Stano. Śliwa zdobył kontaktową bramkę, a 2 bramkarz Szczeblanow. Gdyby
min. później wyrówna! Śliwa. nic on, z pewnością amatorzy z społem SMS. W Stoczniowcu
zrehabilitował się piękną akcją,
L'KF 72,74 i 92,60 MHz stereo
po której wyłożył krążek Ma- Po tej sytuacji powstała kun- Krakowa wyjeżdżaliby z , listę strzelców uzupełnił GrzeSOBOTA
gorz Szłapka, a dla szkoły ·~
ciejowi Zielińskiemu, a ten sternacja, gdyż okazało się, że Gdańska ukontentowani.
p ł
.
· · f
S
strzela! niezawodny PrzemySuska
Adam
skierował go do pustej bramki. Gąsienica z nr. 7 nie był wpisaormacyJne: e ne
m
erw1sy
i
.
Bomastek.
sław
·
,
w d · · ·· gd anszczame
wydanie serwisu - świat-kraj-s.
k ·
·
db ł
N.
ny do protokołu. Sędziowie
rugieJ terCJI
BTH1~ od y o s1ę~pot a;1e iłij lokalny 5 OO 6 OO 7 OO 8 OO
osiągnęli miażdżącą przewagę, snajpera incognito odesłali do
l'j 9 00 10· 00 1 •00· 2 00 '
Y goszcz - etron
Inne wyniki I ligi hokej oszatni, a gdańszczanie strzelili
którą pięknym i bramkami
· •
· ,
· '
· •
.
zwycięską bramkę Gościom wej. O miejsca 1-6: KKH Ka- ruń (goście nie dojechali).
uwieńczyli Dolny i Janowicz.
8:2 22:19 !•..·.'_;·. 13.00, 14.00, 15,00. 16.00,
l. Stoczniowiec
towice - TIH Toruń 2:2, Unia
f .
.
I
.
. . dl .
W
.00,
20
19.00,
.00,
18
.OO,
17
n
6:4 28:22
2. SMS Gdańsk
ostatniej o s ome wszy- me pomog o nawet wyco ame
So- SMS Orlęta7-12:
d Oświęcim
a 40 k
k
h b
d 1
d ·
Komuni23.00;
22.00,
21.00,
{*1
19:20
3:5
Bydgoszcz
3.
miejsca
O
7:3.
snowiec
prze
.
se
n
arza
ram
scy spo Ziewa I s,ę a szyc
katy reklamowe i ogłoszenia
1:7 21:29
4. Metron
goli w wykonaniu Stoczniow- końcem meczu, gdyż wynik
d b
( )
ca. Tymczasem to goście prze- nie uległ zmianie. W sumie był Tysovia - Naprzód Janów 2: 4 .
8 12 9 12 11 12
· '
· ' · •
ro ne SUS
(Paw)
jęli inicjatywę. Kiedy na ławkę to bardzo slaby mecz, w któ.12;
17
15.12,
14.12,
13.12,
ffi
~ Prognoza pogody po każdym
k serwisie info1macyjnym;
,, 5.00-10.00 Radio El na dzień

o

Oto zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wagowych: 30 kg - A. Czekaj (Budowlani Olsztyn), 33 kg - Ł.
Pogorzelski (MKS Warmia
Lidzbark Warmiński), 37 kg Ł. Konkel, 41 kg - P. Korytkowski (obaj Cartusia Kartuzy), 45 kg - Z. Osiecki (Budowlani), 50 kg - R. Moroz
(MKS Warmia), 55 kg - M.
Zurawik, 60 kg - Z. Wiśniew
ski (obaj Start Miastko), 66 kg
- D. Mach, 73 kg - M. Szreder
(obaj Cartusia), 83 kg - D. Kazimierczak, +83 kg - J. Kazimierczak (obaj Polonia El-

RA O I O
~A~R---,,N-E T

cy sobie dziś 68 lat Ferenc PuUKF 71.09 i 90.70 l\lHz stereo
skas został królem strzelców
SOBOTA
stulecia. Tak orzekło między- · 1
6.00-10.00 Przebudzenie na
narodowe stowarzyszenie, zajżyczenie 6.05 Piosenka dla somujące się historią piłki nożnej
lenizanta 6.15 Rock&roll na
i futbolową statystyką. Znakodziś 6.20 Piosenka z uśmie
mity naspastnik węgierski, machem 6.25 Gimnastyka 6.55
jący także obywatelstwo hiJ.. Trójmiasto na żywo 7.20 Konszpańskie, zdobył w okresie od
1943 do 1966 r. 5 12 bramek w , kurs 8.15 Radio ARnet zaprasza 9.40 Randka z Radiem
528 ligowych meczach. Pod
ARnet 9.55 Zapowiedzi prouwagę brane były jedynie gole,
gramowe 10.05-14.00 Drugie
sk·trzelonJe wk spotkdaniachpeksktra- , l
śniadanie 14.05- 16.00 Popołu
1asy. a wia omo us as
dnie z Radiem ARnet 16.05wystr;powal w klubach węgier
18.00 Wokół X Muzy; 18.05skich, a następnie hiszpa1120.00 Lista przebojów 20.05skich.
3.00 Prywatka z Radiem ARnet 3.00-16.00 Muzyka non
stop

Hokeiści Stoczniowca
Gdańsk wymęczyll zwycię·

Zapaśniczy
memoriał

na była kategoria 37 kg, w
której rywalizowało 21 za•
wodników.

1

Słynny ongiś piłkarz, liczą-

• Na torze żużlowym bydgoskiej Polonii odbył się indywidualny turniej o młodzieżowe
mistrzostwo Pomorza. Triumfował Wiesław Jaguś z Apatora
. Toruń, który pokonał w wyści
gu dodatkowym Waldemara
(Paw) Walczaka i Rafała Dobruckiego
(Polonia Piła). Startujący w zawodach zawodnicy Wybrzeża
Rafinerii pojechali słabo.
Wyniki turnieju : I. W. Jaguś
(Apator) 14+3, 2. W. Walczak
14+2. 3. R. Dobrucki 14+1
(obaj Polonil'. P.), 4. R. Koście
cha (Apator) 12, 5. P. Markuszewski (GKM Grudziądz) J 1,
6. T. Poprawski (Polonia B.) 9,
W IX Memoriale Zapaśnl· 7. R. Kowalski (Polonia P.) 8, 8.
CIJffl Tadeusza Jaworskiego, W. Malak (Polonia B.) 6, 9. J.
zasłuionego dla rozwoju tel
Bogdański 6 (I ,w ,2,1.2), JO. M.
dyscypliny sportu w Elblągu Dubicki (obaj Wybrzeże) 6
(2,l ,1,1,1), 11. M. Ryczek (Pobyłego działacza, szkole·
niowca i arbitra uczestniczy· lonia B.) 5, 12. D. Zebrowski
(Wybrzeże) 4 (0,1,12,t).
ło 143 zawodników z 11
Doroczny turniej pod koklubów, Nalliczniej obsadzo· niec• sezonu
w austriackim Wie-

T.

j

października 1995

strzów sportu wyczynowego, lecz dbał
przede wszystkim o ogólną ich sprawność.
O tych wszystkich sprawach mówiono
na zorganizowanym przez gdańską Akademię Wychowania Fizycznego sympozjum
o tradycjach sportowych Sokolstwa; sympozjum pod kierownictwem prof. dr hab.
Zdzisława Pawluczuka, notabene stojące
go na czele Sokolego Gniazda Gdańsk. W
sympozjum uczestniczyło 30 pracowników naukowo-dydaktycznych z kilku polskich uczelni a także przedstawiciele „Sokola Czeskiego'' i „Sokola Polskiego na
Litwie." Nawiasem mówiąc w najbliższym
czasie ukaże się książkowe opracowanie
prof. Pawluczuka, traktujące o działalności
Sokolstwa w. Gdańsku, na Kaszubach i
Kociewiu w Jatach 1894-1939.
Najbardziej zasłużone i przez długie lata związane z TG „Sokół" osoby z terenu
obecnego Wybrzeża uhonorowano odznakami „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej. Odznaki złote otrzymali: Antoni Bianga, Henryk Gardzielewicz, Jan Kielas, Alfons Labudda, Aleksy Nowaczyński, Zdzisław Pawluczuk, Anna Press i Augustyn
Selonka, zaś srebrne: Zofia Kłamano, Bolesława Rogatka, Jerzy Ryzner i Alicja Zagromska - Liszewska.
W trakcie niedawnych gdańskich targów sportu, rekreacji i czasu wolnego

„Activity" można było obejrzeć wystawę
,,Z tradycji Sokolstwa".
Sportowy ruch sokoli reaktywowano w
Polsce kilka lat temu. Jest on obecnie na
etapie znajdowania najwłaściwszych form
działania dzięki którym będzie mógł trafić
z ofertą do współczesnego mieszkańca naszego kraju, zwłaszcza do młodego pokolenia.
Jak nas poinformował prof. Pawluczuk,
nie związany z żadną partią polityczną
gdański „Sokół", którego siedziba mieści
się przy ul. Elżbietańskiej 10/11, posiada
obecnie następujące sekcje: gimnastyczną
(30 osób), siatkówki (24), pływacką (40) i
strzelecką (30). Zr7esza młodzież od wicku szkolnego i dorosłych do późnej starości. Największą jego bolączką jest brak
własnych obiektów i urządzeń sportowych. Musi pod tym względem korzystać
z pomocy innych organizacji sportowych,
np. zrzeszenia „Start". Chętnie reklamuje
różne firmy, które wspomagają go sprzę
tem sportowym i na taką ofertę jest nadal
otwarty. Urządza kursy szkoleniowe.
Główny cel „Sokola" to podniesienie zdrowotności i sprawności fizycznej społe
czeństwa poprzez organizowanie ćwiczeń i
zajęć gimnastyczno-sportowych oraz wycieczek turystyczno-krajoznawczych i
obozów.

(Paw)

KOS2YKÓWKA
Gdynia, hala przy ul. Olimpijskiej w Redłowie, sobota godz.
17 - mecz I ligi kobiet Warta
Gdynia - ŁKS Łódż.
Gdańsk, hala GKS Wybrzeże,
sobota godz . 17 - mecz II ligi
mężczyzn Wybrzeże - Czarni

t~--

.,4

ligi mężczyzn Wisła Tczew ' .!
Energetyk Gryfino.
Elbląg, hala przy ul. Kościuszki, sobota godz . 17 - mecz Il
ligi mężczyzn Polonia Elbląg Metalplast Oborniki.
d
TENIS STOŁOWY
Gdańsk, hala MRKS. sobota
godz. 12 - mecz I ligi kobiet '11{
MRKS - AZS Politechnika '
Wroclaw. W tejże hali w sobo- '
tę o godz. 15 .30 odbędzie się lH
piąty turniej open o puchar
„Dziennika Bałtyckiego".
Elbląg, sala przy ul. Zamkowej
(wejście dla kibiców od ul.
Wapiennej), sobota godz. I 1 - , ;
mecz I ligi tenisa stołowego )j
mężczyzn Mlexer Polcotex El- "·
bląg - Domex Przemyśl.
f ;j'
RUGBY

dobry; 5.20, 6.20 Informacje

drogowe; 7.30 Przegląd prasy
lokalnej: 7 .50 Kalendarium
dnia; 820 Wiadomości sportowe; 8.30 Informacje kulturalne; 8.40 Giełda pracy; 10.10-

Tczew, hala SP 4, ul. Warskiego, sobota godz. 17 - mecz II

12.00 „Pól żartem, pól serio";
12.10-14.00 Południe z Radiem El', 12.15 Finał konkursu
CPN: 12.30 Informacje sportowe; 13.20 Kalendarium dnia;
13 .30 Informacje kulturalne;
14.20 Informacje drogowe:
14.40 Gie/da pracy; 15.10
„Nic strzelać do pianisty" magazyn muzyki country;
16.10-17.00 „Niebieski balo01'k" - progr am dla· dz1' ec1· ·,
17.10-18.00 „Czarna godzina"
) 18 10 F
(H. k w
rona ; . ,, ruwa
1re
- przeboje
marynara"
stara
'"
.
.
.
Sopot, sta d ,on 0 gmwa, me- "• sprzed lat (Tadeusz Piotrowski); 20.lO-O.OO Lista przebodziela godz. 11 (Polska Il - Rosja) i godz. 12.30 (Ogniwo jów Radia EL; 0.00-6.00 BaPolska I) - mecze juniorów.
Janga z Radiem El
SPORT SAMOCHODOWY
NIEDZIELA
Gdynia, przed siedzibą Auto6.05-8.00 Radio EL na dzień
mobilklubu Morskiego, ul. I
dobry; 8.10-11.00 „Słodki poArrni,i Wojska Polskiego, soboranek"; 10.30 Kabaret „Kiwi";
ta godz. 9.30 - start do samochodowego rajdu popularnego. " 11.10-14.00 „Radio w kapc, ciach'' (Agnieszka Staszewska
GOKARTY
i Tadeusz Piotrowski); 13.10
Gdynia, tor kartingowy WTC,
Koncert życzeń; 14.10 ,.Przy
ul. Wendy - mistrzostwa Wykawie O sprawie" (M. Stankiebrzeża firm i mediów w gokarwicz, S. Tomaszewicz); 15.10tach o puchar prezydenta Gdy16.00 „MAK" - Magazyn Akni.
· ... tualności Kulturalnych (Teresa
SZACHY
Gdańsk, świetlica Dyrekcji >' Wojcinowicz); 16.10 Radio
Okręgu Poczty i TelekomuniSport (Marcin Kaznocha) ;
kacji, Targ Drzewny 7/8, nie17.10-18.00 „Cy to blues cy
dzielagodz.11 (zapisy od IO)nie blues (Krzysztof Rokita);
9. turniej open O Grand Prix
; ,, 18.10-20.00 „Kalendarium
Konradii.
muzyczne Radia EL" (Marcin
IMPREZY REKREACYJNE
Borchardt); 20.10-22.00 ,2 zaRumia Janowo, sala SP 9 ul.
mrażarki" (Marcin Borchardt);
Stoczniowców, sobota godz.
22.05-0.00 „Hard Shock" (Ro9.30 (zapisy od 8.30), niedziela
bert Grzesiak); 0.00-5.00
godz. JO - drugi turniej koszy,,Male co nieco z nocnym
kówki NBA Rumi w kategoBambiuszem"
riach wiekowych do lat 15 i
powyżej. Organizator imprezy: ·""
(Paw) '
MOSiR Rumia.

Na boiskach

piłki ręcznei

Po 5. kolejkach makroregionalnych rozgrywek juniorek
ml. prowadzi „7" Słupia
Słupsk przed AKS FIN-SKOG
Gdynia, a po 5. kolejkach u juniorów mL na czele jest MKS
Spójnia Gdańsk przed Samborem Tczew. U juniorek st. po
3. kolejkach prowadzi Słupia
przed AKS Commercial Gdynia, a po 4. kolejkach u junio-

rów st. liderem jest Truso Elbląg przed MKS Spójnia

Słupsk.

SIATKÓWKA
Gdańsk, hala Gedanii, sobota
godz. 17 .30 - niedziela godz.
11 - mecze 1 ligi kobiet, grupy
,,A", Gedania - Kolejarz Katowice.
Gdańsk, miejska hala sportowa, ul. Kołobrzeska, sobota
godz. I 8, niedziela godz. I I mecze II ligi Stoczniowiec Gwardia Szczytno.
Pll:..KA NOżNA
Gdańsk, stadion przy ul. Marynarki Polskiej. sobota godz. 11
- mecz IT ligi Polonia Gdańsk Chrobry Głogów.
Mecze III ligi w sobotę: Gedania Gdańsk - Pogoń Lębork
(godz. 14). Wisła Tczew - Arka Gdynia (14), Rodło Kwidzyn - Wda Świecie; Gryf Wejherowo - Kaszubia Kościerzy
na (14).
Mecze gdańskiej klasy okręgo
wej w sobotę: MOSiR Jowi
Brock Sopot - Zatoka ( 11),
Wierzyca Pelplin - Stołem
(14), Suchy Dąb - Choczewo
(14), Gryf II - Bałtyk Il (IO),
Wierzvca Starogard - MOSiR
Pruszcz (14); \v niedzielę:
Smętm,.-o - Wietcisa (13), Arka
II - Cartusia (I O).
Mecze ligi juniorów starszych
makroregionu „Pomorze" w
sobotę: Polonia Elbląg - Zawisza (12); w niedzielę: Błękitni Stomil (12); Wisła - Polonia
Bydgoszcz (11); Wierzyca Starogard - Bałtyk (10).
PIŁKA RĘCZNA

Gdańsk.

W pierwszych makroregionalnych turniejach (grupowych) młodziczek roczników
1981/82 zwyciężyły zespoły
Startu Kęsowo, MKS Kwidzyn, SSP 35 Gdańsk i Słueii.

RA O I O
ESKA NORD

,,J
i

·,

i
,

-t

Gdańsk - UKF 68.63 i .96.4
Gdynia - UKF 72.92 i 106.7
SOBOTA
6.30-19.30 Wiadomości - co
godzinę; O.OO - 23.00 Pogoda co godzinę; 7.15, 8.15, 13.15,
15.15, 16.15 Wiadomości drogowc; 0.05, 7 .05 Horoskop;
9.15 Pół paczki z rana - konkurs; 9.45, 14.45 Informator

(Paw)

Ir ~u~t:;~1;~/~1~0~a~:~a;~;~

„halówka"

Jf, kwadrans Eski; 11.50 Twoja

Ę motoryzacyjny; 13.35 Zloty

Startuie

gdyńska

Gdyń.tie Towarz_Ystwo Pil~i Nożn~j 5-osobowej zaprasza

wszystkie druzyny biorące udział w ubiegłorocznych rozgrywkach i chętne nowe na spotkanie organizacyjne czwartej edycji
Trójmiejskiej Ligi Halowej (,,odnogi" gdyńskiej) w czwartek 2 listopada o godz. 19 w hali SP 31, Gdynia Cisowa, ul. Chylońska
227. Patronat nad imprezą objęły: Coca-Cola, Radio SK Nord i
(Paw)
„Kurier Gdyński".

Sport studencki
Na kortach AZS w Gdańsku
Wrzcszczu odbył się t,1rniej tenisowy dla studentów I roku
uczelni Trójmiasta. W grze pojedynczej kobiet zwyciężyła
Aleksandra Saniuk (AWF), pokonując 6: ł 6:0 Małgorzatę
Szymańską (UG), a w grze singlowej mężczyzn najlepszy
okazał się Michał Olbrychski
( UG), wygrywając w finale
6:4, 4:6, 6:4 z Tomaszem Marszem (UG).

Reprezentanci środowiskowego klubu AZS Gdańsk zaję
li drużynowo pierwsze miejsce
w rozegranych w Lublinie mistrzostwach Polski juniorów w
taekwondo. Indywidualnie
gdańszczanie sięgnęli po 8 medali, przy czym zloty zdobył
Andrzej Nowak w wadze do 64
kg, a srebrne: Arkadiusz Burawski (76 kg) i Katarzyna
Dettlaf (w poomse) .

(Paw)

1 szansa - konkurs 45 sekund;
15.35 Paryski kwadrans; 19.45
i'<ł Wiadomości sportowe; 18.35
Muzyka którą kochacie: 19.45
Wiadomości sportowe; 20.01
Bajki nie tylko dla dzieci;
20.00-1.00 ImprEska - muzyka
" non stop; 1.00-6.00 Na Czarno
dla Białych - Nocny soul show
NIEDZIELA
;, 6.30-23.30 Wiadomości - co
; godzinę: 0.00-23.00 Pogoda co godzinę; 1.05, 7.05 Horoskop; 9.05 Wiadomości sportowe; 9.45, 14.45 Informator
kulturalny; 9.40 Poezja na
dzień dobry: 10.01 Bajkowy
kącik Eski; 1050 Kalendarium
muzyczne; 11.35 Zloty kwa' 1 drans Eski - muzyczny Non, Stop: 11.50 Twoja szansa ' konkurs 45 sekund; 14.05 Tak
graliśmy - bye bye playlisto;
17.05 Serwis muzyczno-filmo-

.:j

wy - to by! tydzień; 18.45 Magazyn sportowy; 19.20 Teatrzyk Zielona Gęś; 20.00 Radioałternatywni - audycja Janusza Czajki; 22.35-23.30 Muzyczna godzina miłości

RAD I O
GDAŃSK
UKF 6.7 .85, 103.7 MHz stereo
SOBOTA
co godzinę;
Dziennik radiowy: 7.00, 12.00,
16.00, 19.00; Wiadomości
sportowe: 7.10, 12.10, 16.10;
5.00-9.00 Studio Bałtyk; 9.05
Zabawa ze sponsorem; 12.15
Ranking Radia Gdańsk; 13.15
Babskie gadanie; 14.15 Mag.
turystyczny; 15.05 Lista przebojów Radia Gdańsk;l7.05 Sobotnie studio sport - w pr.
transmisja z meczu o mistrzostwo I ligi Pogoń Szczecin Olimpia Lechia Gdańsk; 20.05
Prywatka Radia Gdańsk; O.OS
Radio nocą
Wiadomości

NIEDZIELA
co godzinę.
4.05 Play lista Radia Gdańsk:
6.05 Puls ziemi - między polem a stołem; 7 .05 Gdański
magazyn katolicki; 7.20 Piosenki na życzenie; 9.05 Nieustraszeni łowcy nagród - zabawy, konkursy z telef. udzia!Ćm
słuchaczy; 12.05 Minął tydzień
- wydarzenia mijającego tygodnia w polityce, kulturze i
sporcie komentują wybrzeżowi
dziennikarze; 13.30 Z polskiej
fonoteki: 14.10 Ulica Kwietna
- serial radiowy; 14.30 Z polskiej fonoteki; 15.05 Smak ży
cia 16.05 Z boisk i stadionów;
17 .05 Salon radiowy; 18 .05
Muzyczne 50-lecie Radia
Gdańsk: 19.05 Magazyn filmowy; 20.05 Koncert niedzielny; 21.05 Z boisk i stadionów;
21.30 Magazyn kaszubski;
22.00 Radio BBC; 23.05 Prywatne rozmowy; 0.05 Radio
Wiadomości

nocą

RA O I O
PLUS
UKF 67.07 MHz 101.7 MHz
SOBOTA
Wiadomości: od 6.00 do O.OO
(co godzinę); Skróty wiadomości: 7.30, 9.30, 11.30, 13.30,
15.30, 18.30; Wiadomości lokalne: 6.30, 8.30, 10.30, 1230,
14.30, 17.30, 20.30; Sport:
6.04, 7.04, 18.05,20.05
6.43 Ewangelia z komentarzem; 7.25 Patron dnia; 9.35
Komputer nie gryzie i rozwią
zanie konkursu; 10.40 Sobotnie bestsełlery; 11.40 Wideokino; 12.10 ,.Książki marne,
durne, beznadziejne" - Marek
Adamiec; 13.40 Propozycje
kulturalne; 14.35 Konkurs
,,Książkowy lotek"; 16.05 Nowości PLUS Płyty; 18.40 Wiadomości z życia Kościoła;
19.40 „Pluszowy kącik" - dobranocka; 20.35 Lista przebojów Radia PLUS; 22.15 Ewangelia z komentarzem; 0.05 Radio PLUS Noc; 5.00 Poranek
muzyczny
NIEDZIELA
Wiadomości: od 7.00 do 17.00
i od 19.00 do O.OO (co godzinę)
7.43 Ewangelia z komtntarzem; 8.10 „Uczta miłości" audycja ks. Jerzego Kownackiego i Andrzeja Urbańskiego;
8.40 Niedzielna szkółka języka
polskiego; 10.30 „To jest nasze
życie" - audycja Elżbiety
Ostrysz; 14.10 Głośne myśle
nie - ks. abp. Tadeusz Gocłow
ski; 14.30 Konkurs biblijny;
15.15 Goście redakcji religijnej; 17.30 Transmisja mszy
św.; 18.40 Wiadomości z życia
Kościoła; 18.45 Radio PLUS
auto; 19.40 „Pluszowy kącik" dobranocka; 20.10 Sport;
20.30 Jazz Pizza - Tomasz
Brajer i Przemek Dyakowski;
22.15 Ewangelia z komentarzem; 0.05 Radio PLUS Noc;
5.00 Poranek muzyczny

RA O I O
-=z.---=i:-tc-Gdańsk - UKF 71.69 i

105 MHz
i 105 MHz
SOBOTA
Wiadomości co godzinę całą
dobę; 6.00 - 9.00 Poranek z
Radiem Zet: 6.50 Zapowiedzi
TV; 7.15, 8.15 Horoskop dnia
- Wojciech Jóźwiak; 8.40 Informacje giełdowe; 12.10 Do
trzech razy sztuka - konkurs;
14.10 Bogglemania - gra w
słowa; 16.10 Filmzet - magazyn filmowy; 18.10 World
Chart Show - światowa lista
przebojów; 20.05 Party Mix;
O.OO Top 40; 2.00 Noc z Radiem Zet
NIEDZIELA
Wiadomości co godzinę; 6.00 9.00 Poranek z Radiem Zet;
7.15, 8.15 Horoskop dnia Wojciech Jóźwiak; 9.15 Śnia
danie z Radiem Zet - program
Krzysztofa Skowrońskiego;
10.10 Weekly TOP 40 - amerykańska lista przebojów przedstawia Jaromir Wasyluk;
14.10 Od Zetki do gazetki;
16.10 Nautilius Radia Zet;
19.05 Nowe single Radia Zet;
O.OO Noc z Radiem Zet

Elbląg - UKF 71.36

