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iej policji?
co powinien zrobić nowy komendant gdańsk

WIELKIE ZMIANY

Rys. Zbigniew Jujka

W marcu

Droższe paliwo
Dwie największe rafinerie polskie: płocka i gdańska zapowiadają na marzec podwyżki cen paliw od 10 do ponad

-Ć_Ć_ _>Q>Ć _Q_h_ >. RMA

18 proc.

mask

nych i drogówce.
Policjanci oczekują od nowego szefa wzmocnienia dyscypliny w służbach prewencyj
mendantowi nie będzie lekko
Premier odwołał wczoraj komendanta głównego Straży
w naszym województwie. Środo„Dzienwczora
Pożarnej, Straży Granicznej i policji. Także
wisko przestępcze Trójmiasta
nik” spytał wybrzeżowych policjantów o ich oczekiwania
jest większe, lepiej zorganizowapolicji.
j
wobec nowo mianowanego komendanta gdańskie
ne i groźniejsze niż w Rzeszowie
Zdaniem naszych rozmówców powinien on m.in. zlikwido- byłym miejscu pracy Białasa.

wać kumoterstwo w ich szeregach.
Wybrzeżowi policjanci oczekują od nowego komendanta
wojewódzkiego policji inspektora Stanisława Białasa pomocy
w dofinansowaniu, uzyskaniu

lepszego sprzętu oraz zwolnienia niekompetentnych urzędników.
:
Funkcjonariusze, z którymi
rozmawialiśmy twierdzili, że ko-

Komendanta czeka według
policjantów trudny rok ze względu na milenium Gdańska, które-

go imprezy będą wymagały spe-

cjalnego zabezpieczenia. Policjanci oczekują od nowego szefa

Fot. Robert Kwiatek

wzmocnienia dyscypliny w służbach prewencyjnych i drogówce.
- Komendant musi być człowiekiem,

co nie znaczy, że nie

może karać - twierdzi jeden
z nadkomisarzy.

(Przem, WOS)

O odwołaniach komendantów głównych Straży Granicznej, policji i Straży Pożarnej szerzej piszemy na stronie 2,
o gdańskim komendancie na
stronie 3.

| "SZ szacunków Rafinerii Gdańskiej wynika, że olej napędowy
zdrożałby o 18,6 proc., zaś popularna benzyna żółta o 8,6 proc.
Podwyżkę rzędu 10 -12 proc. zapowiada także Rafineria Płocka
- największy producent paliwa
w Polsce.
Rafineria Gdańska SA będzie mogła podnieść ceny po 19
marca. Firma zwróciła się jeszcze w grudniu do izby skarbowej
o zgodę na podwyżkę. Po dziewięciu dniach nadeszła odmowa.
W tej sytuacji, zgodnie z prawem, po trzech miesiącach

wnioskodawta może podnieść
ceny.
Według dyrektora finansowego Rafinerii Gdańskiej, Krzysztofa Naruszewicza, podwyżka
pozwoliłaby na odzyskanie takiego poziomu rentowności, jaki
firma miała na przełomie 1995
i 1996 roku. Rafineria Płocka
tłumaczy podwyżkę rosnącymi
kosztami oraz utrzymującymi się
wysokimi cenami ropy na rynkach światowych.
Poprzednia niewielka pod-'
wyżka miała miejsce w październiku ub. roku.

(I.K.)

GTE

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Lima

16 dzień terroryści z Ruchu Rewolucyjnego Tupaka Amaru
okupują rezydencję japońskiego ambasadora. Kryzys w stolicy Peru
może się zakończyć w ciągu kilkudziesięciu najbliższych godzin
twierdzą rozmówcy
Petelicki.

„Dziennika”

Jerzy Dziewulski

i Sławomir

Zdaniem polskich specjalistów w zwalczaniu terroryzmu, czas
przeznaczony na negocjacje z terrorystami już minął i w każdej
chwili może dojść do szturmu na rezydencję jednostek
antyterrorystycznych.
Szerzej na str. 2

Śmierć bezdomnego w Gdyni

Zamarzł
we wraku
45-letni mężczyzna zamarzł w syłwestra na giełdzie owocowo-warzywnej w Gdyni Chwarznie. W tym samym dniu

w Żaganiu zamarzł w samochodzie dziewiętnastolatek.

Zachmurzenie duże,

okresami opady śniegu.

"Popołudniu większe
przejaśnienia. W

* godzinach rannych

lokalnie marznące

ty. Temp. rano od

d-7C do -39C. Wiatr

umiarkowany
i dość

Zwłoki mężczyzny pracownicy gdyńskiej giełdy znaleźli
w starym wraku ciężarowego
Stara w sylwestrowe popołudnie. Lekarz, który przybył na
miejsce stwierdził zgon wskutek
zamarznięcia.
Policja ustaliła, że zmarłym
mężczyzną jest 45 - letni Piotr K.
Nie posiadał stałego miejsca zamieszkania. W biurze prasowym
Komendy Wojewódzkiej Policji
w Gdańsku powiedziario nam,
że w momencie śmierci mężczyzna nie był pijany. Policja uważa, że do jego zgonu nie przyczyniły się inne osoby.
- Zorro, bo taki pseudonim
miał zamarznięty mężczyzna,
był włóczęgą - powiedziała Iwona K., kasjerka z gdyńskiej gietdy. - Mieszkał na targowisku,
zbierał makulaturę i wykonywał
tam prace porządkowe.
Inny pracownik giełdy powiedział nam, że Zorro przez jakiś

czas mieszkał w domu starców.
W ubiegłym roku chorował na
gruźlicę.
Podobny wypadek zdarzył się
w województwie zielonogór-

skim. 19-letni mieszkaniec Żagania zamarzł zasnąwszy w sylwestrową noc w samochodzie zaparkowanym w garażu. Mężczyzna najprawdopodobniej wjechał autem do garażu i zasnął
nie wyłączywszy silnika, który
po jakimś czasie zgasł. Zwłoki
znaleziono 2 bm. Lekarz wykluczył śmierć w wyniku zaczadzenia spalinami.
Policja szacuje, że tej zimy
wskutek zamarznięcia poniosło
śmierć w całym kraju około
pięćdziesięsiąt osób.
W województwie gdańskim
zanotowano dotychczas dwa takie przypadki.

(Jul, Gosbi, PAP)

Szerzej o ofiarach mrozu w
Europie na str. 2

Jutro w całej Polsce odbędzie się V Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Za zgromadzone pieniądze
zostanie kupiony sprzęt medyczny dla dzieci z wrodzonymi wadami serca. W akcji
bierze udział „Dziennik Bałtycki” i „Wieczór Wybrzeża”.
Już od godz. 9.30 zaczynamy
zbierać pieniądze w naszym biurze ogłoszeń przy Targu Drzewnym.
Na wpłaty od Państwa czekamy aż do godz. 19, a jeśli trzeba
to i dłużej. Zapraszamy do przyłączenia się do akcji i do wspólnej zabawy.
W południe w naszym biurze
albumy podpisywać będzie Zbigniew Jujka. O godz. 15 rozpocznie się aukcja
rysunków Jujki, gadżetów WOŚP oraz upominków od redakcji. Godzinę
później Tadeusz i Maria Woźniakowie będą podpisywać
książkę pt. „Ojca Grande przepisy na zdrowe życie”. Gospodarzem dnia będzie Anna Jaszowska, a imprezie towarzyszyć ma
muzyka na żywo. Wszystkim,
którzy nam pomogą, rozdamy
papierowe serduszka, koszulki,
cukierki i balony.
Jak powiedziała nam Anna

Cholewicka z Fundacji WOŚP,

zebrane pieniądze będą wpłacone na konto. Następnie fundacja
rozpatrzy prośby poszczególnych szpitali i dopiero wtedy kupiony zostanie sprzęt medyczny.
Główna impreza V Finału

WOŚP

odbywać

się będzie

w studiu telewizji w Oliwie przy
ul. Czyżewskiego. Tam też
przedstawiciel banku wraz
z księgową będą liczyć napływające pieniądze.
W finałowym koncercie wystąpią m.in. zespół dziecięcy

W województwie gdańskim w zeszłym roku 1200 osób zebrało 211 tys. złotych.
„Don

Don”,

„Fabryka

Snów”,

„Krewni i Znajomi Królika”, Jacek Skubikowski oraz Jacek Kawalec. W trakcie koncertu odbę-

dzie się też akcja „Światło do
nieba”. Impreza będzie transmitowana przez telewizję.

W prawie 500 polskich szpitalach pracuje już sprzęt medyczny za ponad 240 miliardów starych złotych, który kupiono za
zebrane pieniądze.
Szpitale województwa gdańskiego dzięki orkiestrze wzboga-

Fot: Robert Kwiatek

ciły się m.in. o inkubatory i aparaty USG.
Kupiono też sprzęt dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego i Ochotniczej
Straży Pożarnej.

(emil)

Str. 2

Specjaliści o okupacji rezydencji ambasadora Japonii w Peru

Premier nie słucha SdRP

Rozmawiać

1

Bezpieczna

ANIMEX

11,40

BORYSZEW

ns 25 +1,7

ns 85 +1,6

Tadeusz Zieliński, były rzecznik praw obywatelskich, został wczoraj nowym ministrem pracy i polityki socjalnej.
Ryszard Bugaj, przewodni-

31,00

G
ELEKTRIM

26,00

ns 98 +3,3

ns 53 0,0

cja bezpartyjnego Zielińskiego
jest wygodnym posunięciem
SLD. Jego zdaniem, ministerstwo pracy jest trudnym urzędem, narażonym bezpośrednio
na konflikty społeczne.
- Dzięki

ns 52 +1,4

+1,5

OKOCIM

Zielińskiemu,

PBR

+1,5

POLIFARBC

+1,2

Leszek Lackorzyński, senator
„Solidarności”, przypomina, że

chwili może dojść do ataku.

w czerwcu 1995 r., Zieliński jako
rzecznik praw obywatelskich
próbował doprowadzić w Senacie do przedawnienia zbrodni
stalinowskich.
Tadeusz Zieliński ma 71 lat.
Jako profesor zwyczajny specjalizuje się w prawie pracy, związkowym i ubezpieczeniach społecznych.
W latach 1980-89 był doradcą NSZZ „Solidarność”. Od
1992 do 96 r. pełnił funkcję
rzecznika praw obywatelskich
z rekomendacji Unii Wolności.
Był kandydatem Unii Pracy
w wyborach prezydenckich
w 1995 r. Tadeusz Zieliński jest
obecnie doradcą premiera
i członkiem Krajowej Rady
Służby Cywilnej.

nie

rozwiązane sprawy pracownicze
nie obciążą w całości SLD - mówi Bugaj.
Dla Andrzeja Urbańczyka,
rzecznika prasowego klubu parlamentarnego SLD, decyzja premiera Włodzimierza Cimoszewicza oznacza ponadpartyjne traktowanie przez rząd reformy
ubezpieczeń społecznych.
- To dowód siły Sojuszu, który nie musi się okopywać swoimi
ludźmi - udowadnia rzecznik
SLD.
Urbańczyk żaprzecza, że powołanie Zielińskiego jest objawem konfliktu między premierem, a kierownictwem

Zdaniem specjalistów minął czas negocjacji z terrorystami okupującymi rezydencję japońskiego ambasadora
w Limie. Polscy antyterroryści uważają, że w każdej

które na szefa resortu proponowało Macieja Manickiego, wiceministra pracy.

czący UP, twierdzi, że nominaBYTOM

czy walczyć

nominacja

ns 68 +0,9

Okupacja trwa już 16 dni.
Przypomnijmy, że terroryści
z Tupaka Amaru żądają od
władz peruwiańskich zwolnienia
swoich towarzyszy więzionych
w peruwiańskich więzieniach.
Początkowo przetrzymywali 694
zakładników. Do wczoraj zwolnili 620 osób, nic nie uzyskując
w zamian. Do tej pory rząd peruwiański nie zdecydował się na
odbicie pozostałych zakładników.

Negocjowacć...
O ocenę rozwiązania limańskiego kryzysu drogą siłową
„Dziennik” zapytał dwóch polskich specjalistów w zwalczaniu
terroryzmu.
Pułkownik Sławomir Petelicki, były dowódca oddziału

(RP)

SdRP,

Grom,

Maleje liczba małżeństw

Coraz lvużniej
na kobiercu

16,50 ns 99 +2,5

W Polsce systematycznie spada liczba zawieranych mał-

żeństw. W 1995 r. na ślubnym kobiercu stanęło 207 tys.
par - o 100 tys. mniej niż w rekordowym 1980 r.
Na zawarcie związku małżeńskiego decydują się najczęściej
osoby mające 20-24 lata, a ulubionymi miesiącami ślubów są
wrzesień i kwiecień- wynika
z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego.
W ciągu ostatnich 50 lat tylko
raz- w 1965 r.- mniej par zdecydowało się na ślub (200 tys.).
Zdecydowana większość nowożeńców ma 20-24 lata, przy
czym nieco wcześniej na ślub de20,80 ns 41

BETONSTAL

42,50

65,50

+24

-3,0

42,10

+0,2

„.. czy atakować
Przeciwnego zdania jest Jerzy
Dziewulski, w latach osiemdziesiątych dowódcy brygady antyterrorystycznej na warszawskim
Okęciu. Obecnie poseł na Sejm
i współpracownik prezydenta
- Kwaśniewskiego.
- Nie mam wątpliwości, że teraz terroryści mogą kontrolować

Zmiany w służbach mundurowych
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WYDAWCA: „Prasa Bałtycka” Spółka z 0.0., 80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, tel. 31 19 43,
prezes Yann Gontard, wiceprezes-redaktor naczelny wydawnictwa Maciej Łopiński.

Redaktor wydania - Tomasz Kubik

|

Prenumerata z darmową dostawą do domu, biura, urzędu (zniżka do
15 proc.): tel. 31 96 14 tel, 31 50 41 w. 155.
Gazeta do domu: 0 800 500 26 bezpłatna infolinia
Promocja: tel/ fax 31 39 16, 31 50 41 w. 175.

Biuro konkursów: tel: 31 35 66, 31 50 41 w. 176
STUDIO GRAFICZNE BUM: 80 - 886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7,
szef studia Krzysztof Ignatowicz. tel 35 18 33.
DRUK: Drukarnia Offsetowa, Pruszcz Gdański, ul.
Obrońców Westerplatte 5, dyrektor Mirosław

Kowalski - tel. 82 30 68, fax 83 28 20.

aś,
HAKŁAŃ TORTROLOWANY
KONTROLI DYSTRYBUCJI PRASY

Podobnego zdania, jest premier Japonii Ryutaro Hashimo-

to.

Jak podała agencja Reutera,

Ryutaro

ostrzegł, że kryzys

że znajdą się nawet pieniądze na
podwyżki dla policjantów.
Nadinsp. Stańczyk na szefa
policji został powołany w marcu
1995 roku przez ówczesnego
premiera Józefa Oleksego. Stańczyk był czwartym komendantem policji od maja 1990, kiedy
to przekształcono milicję obywatelską w policję.
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Sytuacja w rezydencji prak- tycznie nie zmienia się od tygodnia. Terroryści wypuścili już
większość zakładników zatrzymując tylko najbardziej cennych
dla siebie pod względem politycznym, Pedro Fujimoriego
brata prezydenta Peru, przedsta-

du mrozów

s=

„8

ać c

śmierci co najmniej

pęd

i pożarów, wywoła-

nych wadliwymi urządzeniami
ogrzewczymi, śmierć poniosło
39 osób.

Nowy szef polskiej policji Marek Pa-

Fot PAPICAF

i

W Belgii w ostatnich 2 dniach
z zimna zmarły trzy osoby, dwie
zatruły się wskutek uszkodzonego ogrzewania gazowego.
Sześć osób zmarło z zimna na
Ukrainie. Wszystkie są ofiarami
alkoholu, pod wpływem którego
zasnęły pod gołym niebem i zamarzły.
We Francji z powodu śniegu
i gołoledzi tysiące kierowców samochodów osobowych, ciężarowych, pasażerów pociągów było
zablokowanych w piątek po południu na dworcach,

w ośrod-

kach pomocy i na drogach.
Szczególnie trudna sytuacja jest
w rejonie Lyonu i w dolinie Rodanu. Z powodu oblodzenia linii
elektrycznych został zawieszony

PETE

ze

240 osób w różnych

pc

aso

w piątek ruch pociągów między
Lyonem a Marsylią.
Około
10000 podróżnych spędziło noc
z czwartku na piątek w stojących, ale ogrzewanych pociągach, na stacjach kolejowych
iw pobliskich hotelach. Na
dworcu w Lyonie na ruszenie
pociągów czekało w piątek ok.
3000 osób.
Odnajdywane są kolejne ciała ofiar mrozu
w Polsce.
W większości przypadków
śmierć w wyniku wyziębienia organizmu ponoszą ludzie nadużywający alkoholu, bezdomni i samotni. Wg szacunkowych wyliczeń tej zimy zamarzło już ok.
50 osób.
53 - letnia alkoholiczka prowadziła tułaczy tryb życia. Jej
ciało odnaleziono we wsi Łyszkowiec w okolicy Łowicza
w opuszczonej oborze. Policja
nie wyklucza, że kobieta zamar-

zła jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.

Nowy szef Straży Granicznej Andrzej
Fot. PAP/CAF

Płk Jan Wojcieszczuk odwołany został wczoraj ze stanowiska komendanta głównego Straży Granicznej RP przez premiera Włodzimierza Cimoszewicza.
Jednocześnie premier powierzył
obowiązki komendanta straży
Andrzejowi Anklewiczowi, byłemu wiceministrowi spraw wewnętrznych.
- Płk. Wojcieszczuka powołała w listopadzie 1992 roku na
stanowisko komendanta głównego premier Hanna Suchocka powiedział „Dziennikowi” mjr
Zukowicz,

rzecznik

prasowy komendanta SG. Straż Graniczną utworzono
w 1991 roku, w miejsce rozfor-

mowanych Wojsk Ochrony Pogranicza.
Odwołany został także komendant główny Państwowej
Straży Pożarnej - Feliks Dela.
Jego stanowisko piastuje dotychczasowy zastępca Ryszard
Korzeniewski. Dela został szefem Obrony Cywilnej Kraju.
Zastąpił Czesława Laszczkowskiego.

Michał Skotarczak (PAP)

(I AS, WoS)

Mniej

W szpitalu w Turku (woj. konińskie) zmarł 65 - letni mieszkaniec Kolonii Wielenin, które-

go przywieziono tam wcześniej
nieprzytomnego z objawami
znacznego wychłodzenia organizmu. Samotnie mieszkającego
mężczyznę, odnaleźli w jego domu sąsiedzi. Leżał w łóżku razem z dwoma psami, które próbowały go ogrzać.
Zwłoki zamarzniętego 48letniego mężczyzny znaleziono
w mieszkaniu w Sokółce (woj.
białostockie). Był to drugi tej zimy śmiertelny przypadek w tym
województwie.
Mieszkanie
w Sokółce nie było ogrzewane,

a temperatura w nim wynosiła

minus 8 st. Celsjusza.
Mrozy
panują
również
w USA. Zapowiada to prawdopodobnie nadejście „małej epoki lodowcowej”, która może potrwać wiele lat - twierdzi Ernest
Kung, szef wydziału nauk o atmosferze na Uniwersytecie Missouri w Columbi. Według jego
oceny, niskie temperatury utrzymywać się będą nawet przez następnych dwadzieścia lat.

(PAP)

Multilotek
1, 5, 10, 11, 13, 21, 22, 23,
29, 30, 36, 40, 44, 48, 56, 61, 62,
67, 75,80

programie ze zwycięzcą w we-

wnątrzpartyjnych-

bojach

o władzę, superministrem

Od wtorku lekarze przystąpią do „włoskiego” strajku.
Taka decyzja zapadła na posiedzeniu prezydium
|
Inopolskiego Związku Zaw.
Lekarzy. Po
rzliwej dyskusji
rozważono a
formy
akcji strajkowej na mniej dokucziistyczne - wyjaśnił Przemysław
Jakubowski, rzecznik prasowy
OZZL. - Jeżeli chory spotka się
z odmową będzie mógł zwrócić
się do rzecznika praw obywatelskich lub Federacji Ochrony
Praw Pacjenta.
- Uważam że zapowiedź, iż
strajk ma polegać na tym, że
wreszcie będziemy dobrze zbadani, jest najlepszą wieścią jaką
ze środowisk medycznych mogliśmy usłyszeć - powiedział
Aleksander

"R

W czwartek red. Walendziak rozmawiał w swoim

dokucziiwie
i dokładnie
Członkowie OZZL postanowili przywrócić działalność
wszystkich placówek służby
zdrowia.
Podjęli decyzję o przyjmowaniu pacjentów tak, jak to jest
praktykowane na świecie. Każda
wizyta będzie rozpoczynać się
od wnikliwego wywiadu, a następnie pacjenci będą dokładnie
badani, bez względu na to, czy
uskarżają się na ból głowy czy
gardła.
- Będziemy pouczać pacjentów o stosowaniu zalecanych leków i ich działaniach ubocznych.
Ale przede wszystkim na szeroką skalę wystawiane będą skierowania na badania specjali-
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topata 4 topór

z myślą o pacjentach

Jarosław

Przypomnijmy, że wśród
uwięzionych były również matka
i siostra prezydenta Fujimoriego, które jednak nierozpoznane
przez terrorystów, opuściły rezydencję wraz z pierwszą grupą
uwolnionych.

R

„Włoski strajk” |.

Anklewicz.

Fot. PAP/ICAF

wicieli władz peruwiańskich
m.in. Francisco Tudelo ministra
spraw zagranicznych, Moisesa
Panatoja prezesa Sądu Najwyższego, szefa Urzędu Bezpieczeństwa Państwa gen. Guillermo
Bobbio czy też, nomen omen,
szefa peruwiańskiej policji antyterrorystycznej gen. Maximo Riverrę.

va

js

W Niemczech znaleziono
w piątek zwłoki kolejnych czterech ofiar mrozu.
W sumie dotychczas z powo-

pała.

Najcenniejsi zakładnicy

Fala chłodów, która objęła Europę od wschodu
do zachodu,

ze stanowisk komendantów
głównych policji, Straży Granicznej i straży pożarnej.
Decyzja została podjęta na
wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji
Leszka Millera w pierwszym
dniu urzędowania.

Nadinsp. Jerzy Stańczyk został wczoraj odwołany ze stanowiska komendanta głównego
policji. Nowym szefem policji
został Marek Papała.
Marek Papała urodził w 1959
NBP
Dane z kantorów (1-3.01)
Londyn
r. W latach 1980-1983 był słu(kurs
1 dolar
chaczem Wyższej Szkoły Oficerśredni)
kurs średni
skiej w Szczytnie, a następnie jej
wykładowcą. W 1985 r. ukończył studia na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu
Łódzkiego i otrzymał tytuł magistra administracji. Ukończył
studia podyplomowe w Wyższej
Szkole Pedagogicznej w Olsztynie. Na Uniwersytecie Łódzkim
uzyskał w roku 1990 tytuł doktora nauk prawnych. Od września
Oznaczenia: USD — dolar amerykański, DEM - marka niemiecka, FRF — frank francuski,
1989 pełnił służbę w Biurze RuNLG — gulden holenderski, CHF — frank szwajcarski, SEK - korona szwedzka, GBP - funt
chu Drogowego
Komendy
brytyjski, ITL - lir włoski, SUR - rubel rosyjski (notowania z Moskwy).
Głównej Policji. Od czerwca
Złoto: w złotych za gram, z Londynu — za uncję.
1995 r. był zastępcą komendanta
Podajemy ceny za 100 jednostek danej wałuty (w przypadka lira i rubla - za 10 000)
głównego policji.
Nieznane były wczoraj przed
REDAKCJA: 80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7. Tel. centrali 31 50 41- 49,
| zamknięciem gazety oficjalne
fax 31 35 60. Korespondencje: 80-958 Gdańsk skr.pocz. 419.
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Były szef antyterrorystów na
okęciu nie przewiduje pokojowego rozwiązania sprawy. Podkreśla, że etap negocjacji już się
skończył i wszystko wskazuje na
to, że jednostka antyterrorystyczna może zostać użyta
w przeciągu najbliższych godzin.

prawdopodobnie zaostrzy się. Sytuacja staje się coraz bardziej
napięta, gdyż liczba zakładników zbliża się do poziomu, jaki
partyzanci mogą kontrolować powiedział dziennikarzom Hashimoto po wizycie w operacyjnym sztabie kryzysowym w tokijskim MSZ.
|

Ofiary mrozóww całej Europie

moszewicz odwołał wczoraj

Gd. - Gdańsk; Gd-a - Gdynia;

Po

bardziej tych kilkudziesięciu zakładników, niż wtedy gdy było
ich kilkuset - powiedział Dziewulski. - Ludzie którzy tam pozostali dają im jedyną szansę
przeżycia.
;

4 4%

Premier Włodzimierz Ci-

Sop. - Sopot; Elb. - Elbląg.

Emma karmiona przez strażaków. Pies ambasadora Japonii, suczka 0 imieniu Emma była jedynym zakładnikiem, który
opuścił przedwczoraj rezydencję w Limie okupowaną przez terrorystów. Wychudzona chora i wygłodzona 7-letnia Emma
pojawiła się w ogrodzie rezydencji i została zwabiona przez strażaków świątecznym ciastem. Po nakarmieniu uwolnionego
czworonoga strażacy przekazali pod opiekę weterynarza.

Fi
kind.

na dzień dobry

PKO (O. III, Gd.)
KOMPAP

(PAP)

+1,0

i

ECHO

cydują się zwykle mieszkańcy
wsi, gdzie niemal co trzecia panna młoda ma niespełna 19 lat.
Małżonkowie są zazwyczaj rówieśnikami lub dzieli ich niewielka różnica wieku (1-5 lat);
niektórzy wybierają sobie jednak żony dużo młodsze.
W 1995 r. prawie 9,5 tys. mężczyzn ożeniło się z paniami mającymi przynajmniej o 11 lat
mniej.

powiedział nam, że jest

przeciwny użyciu jednostki antyterrorystycznej.
- Póki można należy negocjować i spróbować załatwić sprawę drogą pokojową - mówi Petelicki. - Mniej zakładników to
mniejsze szanse powodzenia potencjalnej akcji.
Zdaniem
byłego
szefa
Gromu, jednostki peruwiańskie
czy japońskie są raczej nieprzystosowane do tego typu akcji,
a po posunięciach napastników
widać, że są bardzo dobrże
uzbrojeni i zdeterminowani.

EK

Giełda Papierów Wartościowych
Notowania akcji 3 stycznia

Kwaśniewski,

ko-

mentując „włoski” strajk lekarzy. - Idę się przebadać, ponieważ ma to być podobno wyjątkowo dokładne badanie - dodał.

(Mas) (PAP)

Leszkiem Millerem. Obaj panowie utrzymali przez cały
d
czas miny twardo uśmiechnięte i obaj traktowali bez znieczulenia - Walendziak rozmówcę, Miller - swych oponentów zza ekranu. O Kwaśniewskim, z którym różnił się
w sprawie konkórdatu, i o Cimoszewiczu, który brał poważnie sprawę „moskiewskich pieniędzy”, powiedział krótko i węzłowato: „Zmienili zdanie”. Rosatiego napomniał, że „powinien być bardziej wstrzemięźliwy w wypowiedziach o SdRP, bo z jej
mandatu pełni funkcję ministra”. Jak łopatą wbijał do głowy widzom, że SLD musi
wygrać najbliższe wybory. Na uwagę, że prezydent i premier chcieliby bardziej otwartej lewicy, powiedział wprost: „To jest zły pomysł, budować coś nowego teraz. Transformacje możliwe są potem. Stawiam na sukces”. I trochę później znowu: „Trzeba się
koncentrować wyłącznie na wygraniu wyborów”.
Wygarniając łopatą te założenia Miller wygarnął na światło i topór: „Nastąpi
MORDERCZA kampania dwóch bloków”. Wobec tak męskiego postawienia sprawy

odzywające się tu i ówdzie w opozycji apele o unikanie wyniszczającej walki politycz-

nej brzmią jak popiskiwania przestraszonego chłopięcia, które to chłopię może się
jeszcze bardziej przestraszyć po usłyszeniu jeszcze innych tekstów Millera z omawianego programu: „Mam duży zakres kompetencji”. „Nie przejmowałem się ideologią,
do partii wstąpiłem ze względów (tu uśmiech i króciutka pauza) towarzyskich. PZPR
nigdy nie przywiązywała wagi do pracy ideologicznej”.

Stysząc te słowa, posłanka Sierakowska powinna zemdleć ze zgrozy, a Walen-

dziak zapytać: „To do czego przywiązywała?”, ale spieszył się do następnych pytań,

które Miller zresztą zbył. Słusznie, bo i tak powiedział za dużo. Jednych bowiem za-

pewne nastraszył, ale innych w porę (lub przedwcześnie, zależy od punktu widzenia)
ostrzegł i uczujnił.

„dł

Janina Wieczerska
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Zmiany w gdańskim

Wybrzeżowi policjanci nowemu komendantowi

Urzędzie Wojewódzkim

Więcej pieniędzy

Szansa na czystkę
w białych rękawiczkach

za

mniej kumoter

o

łs, ztyayck a piw

Ukrócenia kumoterstwa, więcej serw sgred i dobrego
Wojewódzkiej,
sprzętu oraz mniej urzędników w Ki
oczek
tegom. „ in.in. oczekują
po iouiiói
aoiE di ololane Rlalcm nowe.
go komendanta
„Dziennik” spytał wczoraj
kilkudziesięciu policjantów
z województwa gdańskiego o ich
oczekiwania związane z mianowaniem nowego komendanta
gdańskiej policji. Rozmawialiśmy z oficerami, podoficerami,
aspirantami i posterunkowymi.

Najpierw fotel
Najmniej rozmowni byli poli| ejanci: niższych stopni. Tłumaczyli się brakiem odpowiednich
kompetencji. Odpowiedzi na nasze pytanie nie udzielił też komendant jednego z gdańskich
komisariatów, który odesłał nas
do rzecznika prasowego. Oficerowie mówili chętnie choć na
pewne pytania nie wszyscy odpowiadali.
Trudnymi pytaniami były np.:
jaki powinien być dobry komendant, jakie problemy trapią środowisko policjantów i jaka powinna być pierwsza decyzja komendanta?
- Powinien wejść do gabinetu
i usiąść w fotelu - to będzie jego
pierwszy krok - powiedział nam
jeden z odważniejszych rozmówców.

Stanowczość
i wyrozumiałość
++

- Jestem tylko policjantem
i muszę wykonywać wszystkie
rozkazy. Sądzę że będą to mądre
polecenia - stwierdził jeden
z komisarzy.
Komendant powinien być
według wybrzeżowych policjantów stanowczy, wyrozumiały,
nie ulegać zbyt wielu wpływom,
słuchając przy tym swoich przełożonych, musi umiejętnie wykorzystać swe doświadczenie
i wiedzę. Najpierw powinien po-

ście, któfa jest inna niż w Rze-

szowie.
- Będzie miał niełatwą pracę,
przyjeżdża do województwa,
w którym przestępców jest więcej, są groźniejsi i lepiej zorganizowani niż w woj. rzeszowskim twierdzą sierżant z 10- letnim
stażem pracy oraz aspirant sztabowy, który pełni służbę 25 lat.
Według starszego aspiranta
pracującego 19 lat w policji komendant musi odwiedzić komisariaty aby poznać swoich podkomendnych.
- Powinien zbliżyć się do tych
na dole - mówi aspirant.

zwolnić też niektórych

„kole-

siów” wprowadzonych przez byłego komendanta - twierdzi komisarz.

Trudy milenium
Szef jednego z komisariatów
uważa, że inspektor Białas bę-

— Dla żaglowców

Zdaniem jednego z naszych rozmówców nowy komendant gdańskiej policji powinien głównie wzmocnić dyscyplinę w odFot. Robert Kwiatek
działach prewencji.
dzie miał w tym roku dużo pracy
w związku z Milenium Gdańska.
Aby zabezpieczyć obchody milenium komendant

musi, zda-

niem naszego rozmówcy, zwiększyć ilość zatrudnionych policjantów lub ściągnąć posiłki z innego województwa.
Niektóre komisariaty powinny być zdaniem policjantów
przekształcone w komendy rejonowe, by zwiększyć ich niezależność.
Sprawą, o którą musi zatroszczyć się nowy szef policji
jest brak sprzętu: samochodów,
telefonów

komórkowych,

Były

prezes

wy-

posażenia biurowego i komputerów. Bolączką policjantów są
też zbyt niskie zarobki. Liczą
oni na pomoc szefa, który według nich może zrobić więcej
niż strajkujący funkcjonariu-

Więcej dyscypliny
Komendant Białas musi też
zdaniem jednego z naszych rozmówców wzmocnić dyscyplinę
głównie w prewencji i drogówce.
- Komendant musi być w stosunku do swoich podwładnych
człowiekiem, co nie znaczy że

nie może karać - stwierdził nadkomisarz z 18- letnim stażem.
Jak powiedział „Dzienniko-

wi” Marian Prekop, poprzedni
komendant wojewódzki, jego
następca powinien sam rozpoznać sytuację.
- Wiem jak można i co trzeba
zrobić w gdańskiej policji, aby ją
uzdrowić. Niestety nie udało mi
się tego skończyć - powiedział
Marian Prekop. - Życzę nowemu komendantowi słusznych decyzji i mam nadzieję, że będzie
wiedział co robić.

(Przem, Wos)

ochrony środowiska, rolnictwa,

kultury, sportu i nauki, urbanistyki i architektury oraz prywatyzacji. To samo odnosi się do
zamówień publicznych i spraw
informatyki urzędu, którymi zajmują się teraz pełnomocnicy
wojewody.
W każdym przypadku jednak, jeśli wojewoda Wojciechowski zdecyduje, że powyższe
wydziały nie są mu niezbędne,
będzie musiał ich zadania powierzyć innym urzędnikom.

Wstępne założenia
Cezary Dąbrowski, dyrektor
generalny UW w Gdańsku (choć
oficjalnie nie otrzymał jeszcze
nominacji), odpowiedzialny za
przygotowanie nowego statutu,
nie przewiduje rewolucji kadrowej w urzędzie. Dodaje, że
obecnie rozpatrywane są propozycje poszczególnych wydziałów
dotyczące reformy w UW.
Dąbrowski zapowiada, że
w urzędzie pozostaną trzy wydziały nie ujęte w układzie ramowym. Chciałby także wzmocnić pozycję turystyki. Dyrektor
Dąbrowski zapowiada dużą reorganizację wydziału gospodarki. Przeobrażeń może się też
spodziewać wydział prywatyzacji. Nie potrafił powiedzieć, ilu
urzędników straci pracę w UW
w związku ze zmianami.
- Statut powinien być gotowy
w tym miesiącu - obiecuje Dąbrowski. - Chcemy rozwiać atmosferę niepewności i niepokoju.

Odstrzał wybranych
Do tej pory Henryk Wojciechowski, były lider gdańskiego
SdRP, w kontrowersyjny sposób
zdymisjonował

Jerzego Kurka,

kierownika Urzędu Rejonowego
w Gdańsku i odebrał pełnomocnictwa Markowi

Biernackiemu,

likwidatorowi majątku po byłej
PZPR. Pozbył się też dotychczasowego szefa Urzędu Wojewódzkiego Jana Pastwy. Sam
odszedł rzecznik prasowy Macieja Płażyńskiego i dyrektor jego gabinetu.
Wojewoda Wojciechowski
nie zwolnił natomiast żadnego
z dyrektorów wydziałów, w tym
zdrowia i prywatyzacji, których
działalność była najbardziej krytykowana przez SdRP, kiedy
wojewodą był Maciej Płażyński.

(RP)

przed sądem

Problem dla
Salomona

Trwają przygotowania
starego portu nad Motławą
do przyjęcia jachtów i żaglowców, które odwiedzą
Gdańsk z okazji jego 1000lecia. Wiosną ma oł
zt
marina przy ul.
ia, mogąca przyjmować do 80

kształtowniki. Poza tym, roboty

od potrzeb
Punktem wyjścia do reorganizacji pracy urzędu ma być ramówka przygotowana przez premiera Włodzimierza Cimoszewicza z 15 października ub. roku.
Zakłada ona pozostawienie do
dyspozycji wojewody siedmiu
wydziałów. Są wśród nich m. in.
wydział organizacji i nadzoru, finansowy, zdrowia, spraw obywatelskich i geodezji.
Dalsze istnienie pozostałych
dziesięciu wydziałów będzie zależeć od tego, czy wojewoda
uzna je za potrzebne w urzędzie.
Dla trzech z nich nie ma w ogóle
miejsca w ramowym statucie
UW. Dotyczy to wydziału kadr
i szkolenia, administracyjno-gospodarczego i komunikacji.
Według ramówki niepewna
jest także działalność wydziału

ów.

nskiej stoczni

milenium

wstrzymuje mroźna pogoda. Jestem jednak optymistą i sądzę,
że do wiosny nabrzeża będą odbudowane.
Gdyński urząd sfinansował
też wymianę drewnianych odbojnic przy Długim i Rybackim
Pobrzeżu. Umożliwi to bez-

Obowiązkowe i zależne

$am nic nie zrobi

Gdańsk. Odnawianie starego portu

Obecnie przy ul. Szafarnia
ekipy gdańskiej Hydrobudowy
prowadzą rekonstrukcję nabrzeża. Prawie gotowy jest jego najkrótszy odcinek przy moście
prowadzącym na Ołowiankę.
W ścianę drugiego, 50-metrowego odcinka nabrzeża wmurowano oryginalną tablicę granitową
z wykutymi cyframi: „1855 (rokiem budowy obiektu).
- Dotychczas zrekonstruowano ponad 50 proc. historycznego
nabrzeża - mówi Roman Kołodziejski, dyrektor ds. technicznych Urzędu Morskiego w Gdyni. - Trwa odbudowa trzeciego,
244-metrowego odcinka z 1906
roku. Prace budowlane nieco się
przedłużyły, bo trzeba było wymienić skorodowane stalowe

Reforma centrum administracyjnego nakłada na każdego
wojewodę od 1 stycznia obowiązek zmiany statutu Urzędu Wojewódzkiego. Mają trzy miesiące
na wprowadzenie poprawek do
regulaminu urzędu.
W gdańskim UW istnieje
obecnie 17 wydziałów. Po wprowadzeniu nowej struktury urzędu ich liczba może się zmniejszyć. Oznacza to prawdopodobieństwo zwolnienia kilku dyrektorów i ich zastępców.

znać specyfikę pracy w Trójmie-

- Komendant sam nic nie zrobi - mówi starszy posterunkowy
pracujący w policji od 3 lat. Powinien się otoczyć kompetentnymi ludźmi - podkreśla jeden
z oficerów.
Według naszych rozmówców
nowy komendant musi zmienić
obsadę wielu stanowisk i wyrzucić niekompetentnych. - Powinien zwolnić też wielu urzędników na etatach policyjnych, którzy zarabiają o wiele więcej niż
narażający życie policjanci. Ich
miejsca pracy muszą według naszych rozmówców zająć cywile.
- Jeżeli tego nie zrobi nie będzie dobrze w Komendzie Wojewódzkiej i w komisariatach
Trójmiasta - uważa komisarz
z 15- letnim stażem. - Trzeba

a guedski będzi
w Gdańsku będzie miał nowy słałut.
będzie mógł w majestacie prawa pozbyć
ikó
oł
woje:

Zdaniem inspektora pra, Krzysztofa Lisowskiego,

sądowy

Ryszarda Golucha. Według obrońcy obwinionego,
ukarane s powinny raczej

Rys. Bartłomiej
Brosz
pieczne cumowanie przy wysokich nabrzeżach żaglowców
i większych jachtów. Wszystkie
odbojnice będą zamontowane
do końca stycznia.
- Przygotowujemy się do uruchomienia mariny przy ul. Szafarnia, przy której mieścić się
mają obiekty jej zaplecza socjalno-bytowego - mówi Andrzej

brzeży. Miasto zamówiło już
w szwedzkiej firmie pływające
pomosty o łącznej długości 250
m, przystosowane do cumowania jachtów. Będą one zamocowane do nabrzeży.
Pierwsze jednostki powinny
zacumować w gdańskiej marinie
w czerwcu 1997 roku. Wtedy to
odbędzie się zlot jachtów poloJankowski, sekretarz miasta. nijnych, które przypłyną z kraNajwiększym problemem będzie
jów zachodnioeuropejskich, Stawykonanie na czas przebudowy
nów Zjednoczonych i Kanady.
ulicy, która ma objąć wymianę W sierpniu w starym porcie mawszystkich instalacji podziemją gościć żaglowce i jachty
nych i położenie nowych nauczestniczące w zlocie Sail
wierzchni. Prace te mogą rozpoGdańsk '97.
cząć się dopiero na wiosnę, po
Jacek Steński
zakończeniu rekonstrukcji na-

otw ander domaga się dla
byłego prezesa Stoczni Gdańskiej kary grzywny w wysokości 5
tys. złotych. Według niego, były
Ryszard Goluch, nie wypłacając
stoczniowcom w terminie wynagrodzenia, naruszył prawo pracy.
Obrońca byłego prezesa,
mec. Stanisław Gołata twierdzi
natomiast, że jego klient jest
niewinny. Kara powinna spotkać
wcześniejsze zarządy, które zawierały „niezyskowne lub niewykonalne kontrakty”.
- Z pustego i Salomon nie naleje - mówił wczoraj adwokat. Prezes odsyłany był wszędzie
z kwitkiem.
Ryszard Goluch nie przyznaje się do zarzuconej mu winy.
Uważa, że zrobił w tej sprawie
wszystko, co było w jego mocy.
- Sam też nie wziąłem pieniędzy - stwierdził.
Na swoją obronę przytoczył
też przychylną opinię, jaką
w Sejmie wyraził o nim minister
Janusz Kaczmarek.

(SOB)

Kto go widział?
29 listopada 1996 zaginął w Wejherowie Henryk
Bojka, syn Jeremiego i Ur-

Rysopis zaginionego: wiek
z wyglądu 35 lat, wzrost 167 cm,
szczupła budowa ciała, włosy
krótkie,

lekko

kręcone,

Poselski los w rękach ministra
Wniosek o uchylenie immunitetu posła
(BBWR) trafił już do
Ryszarda Olszewsk
Prokuratury Krajowej. Najprawdopodobniej
w ciągu najbliższego e
zdecyduje
ona, czysk
sprawę do Sejmu. Zainteresowany parlamentarzysta twierdzi, że
jest zadowolony i liczy na szybkie wyjaśnienie sprawy.
Wniosek gdańskiej Prokuratury Wojewódzkiej
trafił już do Prokuratury Krajowej, działającej
w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości. Jak dowiedzieliśmy się w biurze prasowym MS analiza
wniosku nie będzie zapewne trwała dłużej niż kilka tygodni. Potem minister sprawiedliwości Leszek Kubicki zdecyduje, czy sprawę skieruje na forum parlamentu w celu głosowania nad uchyleniem posłowi immunitetu.
Jak nieoficjalnie dowiedział się „Dziennik” we
wniosku o uchylenie immunitetu gdańscy prokuratorzy wstępnie zarzucili Ryszardowi Olszewskiemu popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu,
będącego jednocześnie przestępstwem w myśl
przepisów karno-skarbowych.

szuli z d. Bojka, zamieszkały w Milwińskiej Hucie (gm.
Luzino), zatrudniony w Zakładzie
Hydraulicznym
w Bolszewie.

rude,

oczy niebieskie, mały prosty
nos, uszy średniej wielkości.
Mężczyzna miał krótki zarost na
twarzy, śniadą cerę z zaczerwienieniami, czołową łysinę i braki
w uzębieniu.
Ubrany był w roboczy kombinezon, prawdopodobnie tzw.
drelichy. Na nogach miał ocieplane gumowce.
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku zwraca się do naszych Czytelników o pomoc
w ustaleniu mejsca pobytu Hen--

Prokuratura skarżygdańskiego parlamentarzystę

Zaginiony Henryk Bojka.
ryka Bojka. Na informacje oczekuje Komenda Rejonowa Policji
w Wejherowie, tel. 72-54-74.
Można się również kontaktować
z najbliższą jednostką policji
pod nr. tel. 997,

(TG)

Pechowa likwidacja
W 1993 r. Olszewski, będąc likwidatorem komunalnego Gdańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego sprzedał holenderskiej spółce Makro
Cash and Carry działkę przy ul. Czarny Dwór.
Część pieniędzy (6 mld st. zł) otrzymał gotówką,
co było złamaniem przepisów skarbowych. Pieniądze te wpłacił na konto spółki Agrokompleks

Gdynia

Kraksa
z pożarem

i zamierzał je wykorzystać - jak sam twierdził - do
|
samochody zderzy:
opłacenia zawartych z wierzycielami GPB ugód.
ły się wczoraj o 9 rano na
W tym czasie konto likwidowanego GPB było zaal. Zwycięstwa w Gdyni.
jęte przez komornika. Rzeczywistość okazała się | jędno z aut spłonęło. Wczodla likwidatora pechowa - przedstawiciele kieraj w Gdyni trzy osoby trafirownictwa Agrokompleksu wykorzystali pieniąły do szpitala, siedem samodze dla zyskownego - w założeniu - handlu z Biao
:
W
chodów zostało
zniszczołorusią. W połowie 1994 r. okazało się, że Agronych.
kompleks pieniądze stracił.
Witold B., mieszkaniec GdyNowy likwidator pozostał z plikiem weksli podni jechał prawym pasem w stropisanych przez byłego szefa Agrokompleksu - jak
nę Sopotu. Niespodziewanie
się okazało majątek wystawiającego weksle wyzjechał swoją Skodą Favorit na
starczy na zaspokojenie zaledwie niewielkiej częlewy pas jezdni, który zajmował
ści roszczeń. Tym samym miasto cały czas wstrzyCitroćn. Samochód uderzył
muje się z wszczęciem egzekucji.
w lewy bok Skody i zepchnął ją
przez środek alei Zwycięstwa na
jej drugą jezdnię. Akurat tędy
jechała Honda Civic w stronę
- Jestem zadowolony z takiego obrotu sprawy centrum Gdyni, która uderzyła
powiedział „Dziennikowi” poseł Ryszard Olw zepchniętą Favoritkę. Honda
szewski. - Dopiero teraz będę mógł wytłumaczyć
uderzyła w słup trakcji trolejbuto co stało się w sprawie. Do tej pory od trzech
sowej. W tył Hondy uderzył Polat sprawa się ciągnęła, a ja mogłem niewiele polonez Truck. Auto odbiło się
wiedzieć na swoją obronę, aby nie narazić się na
i wjechało na drzewo. W tym
zarzut ingerowania w pracę prokuratury. Tak
momencie zaczęło się palić.
więc dobrze że sprawa wyszła na zewnątrz, najNa miejsce kolizji przyjechała
gorszy dla mnie scenariusz polegał na tym, że akStraż Pożarna, której udało się
ta leżały i rosły plotki. A tak wszystko się wyjaugasić pożar, zanim Polonez Wyśni. Dodam tylko, że sprawę uważam za spowobuchł. Żaden z kierowców nie
dowaną względami politycznymi.
doznał poważniejszych obrażeń.

Dobrze się stało

Artur Kielbasiński

(Mdo)
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„Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”

TEATRY
GDAŃSK, Wybrzeże, Scena duża: nieczynny
Scena mała (ul. Kołodziejska 4):

Helikon, ul. Długa: Dym, USA,
15 L., g. 14; Akwarium, pol., 15 L.,
g. 16; Ryszard III, ang. 15 1., g.

18.30; Mój mężczyzna, fr. 18 L., g.
20.30

Ja, Maestro, sob. i niedz. g. 18

Żak, Wały Jagiellońskie: Rejs,

Miniatura (ul. Grunwaldzka 16):
Szopka Krakowska oraz dyskoteka z Mikołajem sob. przedstawienie zamknięte, niedz. g. 13
SOPOT, Kameralny (ul. Boh.

15 L, g. 17; Underground, Jugosławia/Francja, 15 l., g. 18.45
Watra-Syrena (ul. Za Murami 2-

Monte Cassino): Trzy wysokie kobiety, sob. i niedz. g. 18

GDYNIA, Miejski (ul. Bema 26):

niedz. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, w programie: Chry-

stus z Betowa, g. 12; Klimat, g. 15;

Słodki całus od buby, g. 16; koncert zespołu Jacka Siciarka, g. 17;
Wieczór z aktorami Teatru Miejskiego: Nie przerywajcie zabawy,
g. 18; recitale i małe formy teatralne, g. 20; Od jabłka... do bluesa, g.
22, recital autorski Tomka Lewan-

dowskiego, g. 23
Muzyczny (pl. Grunwaldzki): nieczynny
MUZYKA
GDAŃSK. Państwowa Opera
Bałtycka (al. Zwycięstwa 15): sob.
Nabucco, g. 17; niedz. Dziadek do

orzechów, g. 17
IMPREZY

GDAŃSK. Hala „Olivia” (ul. Bażyńskiego 1): ślizgawki ogólnodostępne sob. godz. 17, 18.30 i 20;
niedz. g. 14, 15.30, 18.30 i 20

KINA

pol., 15 1., g. 15.45; Fargo, USA,

10): Świąteczna gorączka, USA,

b/o (dubbing), g. 14.30 i 16.15;
Jack, USA, 15 L., g. 181 20.15
Zawisza (ul. Słowackiego 3): Matka swojej matki, pol, 15 L., g. 16;
Fenomen, g. 18; Sztorm, g. 20

USA, 15 1., g. 20
Bajka, ul. Jaśkowa Dolina: Ostatni smok,

USA,

12 1., g. 16i

18;

Emma, W. Brytania, 15 1., g. 20
SOPOT,

Bałtyk, ul. Boh. Monte

Cassino 30: Czy to ty, czy to ja?,
USA, 12 L., g. 16; Głupole, USA,
151., g. 18; Zmowa pierwszych
żon, USA, 15 L., g. 20
Polonia, ul. Boh. Monte Cassino

55: Świąteczna gorączka, b/o,
USA, g. 14.30; Karaluchy pod poduchy, USA, 15 L., g. 16.30; Przerażacze, USA, 15 L., g. 18; Fan,

USA, 15 1., g. 20

GDYNIA, Warszawa, ul. Święto-

jańska:

12 1., g. 18; Zmowa

pierw-

szych żon, USA, 15 L., g. 20

GRABÓWEK,

g. 14; Przerażacze, USA, 15 1., g. 18;

z Bagdadu,

Okup, USA, 15 L., g. 15.45 i 20
Kameralne, ul. Długa: Zmowa
pierwszych żon, USA, 15 L., g. 14

Ukryte pragnienia, ang. 15 1., g. 17
i19
IDF zastrzega sobie możliwość
zmiany repertuaru

RA

SOPOT,
„Pod
Gruszą”; ul.
Chmielowskiego 4/3, tel. 50-30-06
GDYNIA, apteka nr 19054, ul.

Armii Krajowej 42, tel. 21-00-32
„Pod Gryfem”, Gdynia, ul. Starowiejska 34, tel. 20-19-82
PRUSZCZ GD., „Zachodnia”, ul.

Obrońców Pokoju 28, tel. 83-3073
„Apteki pracujące w niedzielę:
ul. Podwale

Staro-

miejskie 89, g. 10-14, tel. 31-40-59;
AM Gdańsk, al. Zwycięstwa
41/42, godz. 10-15, tel. 47-82-22
ul. Żwirki

i Wigury 4a, godz. 10-13; ŻABIANKA, 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

OSTRE

DYŻURY
i Interna: II Klinika Chirurgii i III
Klinika Chorób Wewn., ul. Kieturakisa 1; Okulistyka: Klinika Chorób Oczu, ul. Dębinki 7

i święta w g. 8-18.
SOPOT, ul. Chrobrego 6/8
alarm. 999. Ambulatorium chi
rurgiczne czynne całą dobę.
GDYNIA,

ul. Żwirki i Wigur

14, czynne całą dobę - nagłe za
chorowania i przewozy chorych
tel. 20-00-01, 20-00-02 - ambula
torium stomatologiczne czynn
w g. 20-7
OBŁUŻE - Podstacja Dział
Pomocy Doraźnej, ul. Białowie
ska 1 (tel. 25-19-99), dla miesz
kańców dzielnic: Obłuże, Pogó

rze, Oksywie, gm. Kosakowo -

pediatra, lekarz ogólny, gabine
chirurgiczny, czynne w g. 15.30ul. Derdowskiego

tel. 710-811
PRUSZCZ
Polskiego

GD.,

24

ul. Wojsk

9, tel. 82-24-00, alar

mowy 999;
,

_

POLICJA -

997

we; 993 - ciepłownicze; 994

Morski, Redłowo,

wodociągów i kanalizacji; 995

POGOTOWIA

RATUNKOWE

_

i PRZYCHODNIE
GDAŃSK,

ul. Aksamitna 1 - le-

karz 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
WRZESZCZ, al. Zwycięstwa 49
- czynne całą dobę
- wypadki - 999
- nagłe zachorowania: tel. 32-29-

29, 41-10-00.
OGŁOSZENIA PŁATNE
* LEKARZ DOMOWY - ALKMEDYK, 31-89-53, 20-68-16
* WYJAZDOWA POMOC lekarzy specjalistów, 57-33-33
* WIZYTY lekarskie, EKG, 5369-86, 33-17-73
* WETERYNARYJNE wizyty
całodobowe, Trójmiasto, 56-89-

56
* POGOTOWIE WETERYNARYJNE - tel. 983 (całodobowo)
POGOTOWIE DLA ZWIERZĄT (bezpańskich, rannych
i podejrzanych o wściekliznę),
22-21-48 (czynne całą dobę)
Biuro Przewozów Sanitarnych 32-39-24 lub centr. 32-30-76, 3236-14, 32-39-44 w. 236
Ambulatorium chirurgiczne czynne całą dobę.
- Laryngolog przyjmuje w soboty robocze 17.30-7.30, w wolne
soboty, niedziele i święta - całą

dobę,

"Straż Pożarna - 998

POGOTOWIE
TECHNICZNE
991 - energetyczne; 992 - gazo
techniczne

Styczniowego 1, tel. 22-00-51

' Bema 27 i 27a powstała pod koniec 1994 r. Wybrano pierwszy

zarząd.

- Wybraliśmy ludzi, których
ie sprawdziliśmy. Zawierzylimy im pieniądze. A oni wydali
na bezsensowne remonty i ryczałty na samochody - powiedziała nam chcąca zachować
anonimowość ' mieszkanka

wspólnoty.

Pomoc

bezradnym
J.D., prezes odwołanego zarządu, powiedziała „Dzienniko-

wi”, że przed objęciem przez nią
stanowiska, wspólnota przedstawiała ruinę. Tarasy groziły zawaleniem, trawniki były zaniedbane. Wszystko wymagało kapitalnego remontu. Objęła funkcję, bo chciała pomóc mieszkańcom.
- Znalazła się energiczna osoba, więc zebranie mieszkańców
wybrało ją - potwierdza inny
mieszkaniec.
Wyremontowano dachy, instalacje wodociągowe, zatrudniono

stróża, założono

nowe

liczniki, uporządkowano trawniki. Po roku zarząd został odwołany przez zebranie mieszkańców.
Jeden z pracowników, który
wszedł w konflikt z panią prezes, zgromadził grupę inicjatywną. Stwierdziła ona, że zarząd
działał na niekorzyść wspólnoty.
- Nie mieliśmy gdzie się spotkać. Nie wpuszczono nas do pomieszczeń administracyjnych.

Za wcześnie

atrze Miejskim - mówi jeden
z mieszkańców.
Uznano, że zarząd nie gospodaruje właściwie ich pieniędzmi.
Ludzie nie mogli sobie odpisać
od podstawy podatku kosztów
remontów mieszkań.

stą Sopotu zakończyła badanie

TELEFONY
INFORMACYJNE
POMOC DROGOWA
* HOLSERVICE, 52-29-87, 56
64-98, 090503910, 24/h
USŁUGI POGRZEBOWE:
* ZIELEŃ, Partyzantów 76, 41
20-71, 41-73-35
Telefon Zaufania - Anonimowy
Przyjaciel, tel. 988 (od godz. 1
do 6 rano); Bezpłatna telefo
niczna informacja o AIDS - te
958
Ośrodek doraźnej pomocy dl
kobiet i dzieci maltretowanyc
(Gdańsk, ul. Olsztyńska 41)
Ośrodek i telefon czynny cał

dobę: 31-92-62.

NAaxa:
"NA TELEFON
GDAŃSK

„Głosu Wybrzeża” ukazał się
list radnego Edwarda Niesyto,

w którym udowadniał, że dział-

ka prezydenta stanowiła również dojście do posesji sąsiadów

Za wysokie

ryczałty
Opinia prowadzenia księgowości ujawniła m.in. nieprawidłowości w prowadzeniu rachunków, brak protokołów

na spotkania
Pani prezes uznała spotkanie
za przedwczesne i nielegalne.
Musieliśmy wynająć salę w Te-

przypozo-

państwa Kozłowskich. Jako samodzielne (bo okazało się, że
działki są dwie) mogły być wystawione na przetarg.
Według Zarządu Miasta,
z dokumentów wynika, że dział-

ka - z powodu dużego spadku nie nadawała się nawet do wybudowania tam garażu. Nie mogła być sprzedana jako oddzielna nieruchomość.
W listopadzie ub.r. Rada
Miasta podjęła uchwałę zlecającą komisji rewizyjnej zbadanie
przydzielonych bezprzetargowo
w latach 1994 - 96 gruntów,
a wśród nich działki Kozłowskiego.
Jak poinformował nas Tomasz Tabeau, jeżeli zarzuty rad-

nego Niesyto w stosunku do
prezydenta okażą się bezpodstawne, zażąda on publicznego
przeproszenia gospodarza miasta na forum rady.
Wyniki badań komisji rewizyjnej wraz z opinią biegłego
trafią prawdopodobnie na lutową ą sesjęsesję Rady y Miasta.
( al d)

od-

bioru robót budowlanych i rozliczeń rachunków telefonicznych,
a także zawyżone ryczałty samochodowe. Władze nie powołały
komisji rewizyjnej. W myśl usta-

(ta

Budowa obiektu kosztować
będzie około trzech milionów
złotych i zostanie w całości sfinansowana z kiesy centralnego
Urzędu
Kultury
Fizycznej
i Sportu.
Budowa hali związana jest
z planowanym na lato przyszłego roku uruchomieniem Centralnego Tenisowego Ośrodka
Przygotowań Olimpijskich w Sopocie. Zaplanowana jest również budowa drugiej hali sporto-

firma wykona prace za 1,64
proc. wartości całej inwestycji).
wej, 20 odkrytych kortów, interDo obowiązków inwestora zanatu, siłowni oraz niepublicznej
szkoły sportowej.
stępczego należy prowadzenie
* Hallo TAXI, 9197, 31-59-59, 20 :
Olimpiada w australijskim
całości prac, począwszy od ogłoproc. taniej + superkonkurs + na- :
mieście Sydney odbędzie się
szenia przetargu na wykonawgrody!
w 2000 r. Na sopockich kortach
stwo, po przekazanie obiektu
* CARO-MILANO TAXI, 96-27
trenować będą najlepsze tenipod
klucz
użytkownikowi.
Prze37-30-30, 370-800, na telefon 3
sistki kadry narodowej.
targ na wykonawstwo zostanie
proc. taniej!
ogłoszony w połowie stycznia.
(ald, eop)
* CITY TAXI 9193, 46-46-46, fax
43-21-21. Wystawiamy firmom ra
chunki VAT.
GDYNIA
* RADIO Taxi Gdynia, 25-21-21
* PLUS Taxi Gdynia, 96-25 i 200
W Gdańsku Oliwie na terenie Uniwersytetu Gdańskiego odbywa
400
się giełda zimowego sprzętu sportowego. Chętni do sprzedaży lub
ZKM Gdynia - Mikrobusy dl
kupna mogą przyjść dziś i jutrodo budynku Wydziału Filologiczno osób niepełnosprawnych, tel. 23
50-78, w g. 7-21
Historycznego przy ul. Wita Stwosza. Wstęp na giełdę jest bezpłatPRZESYŁKI KURIERSKIE
ny.

Giełda sprzętu sportowego

52-00-71 do 76

Urszula O. próbowała popełnić samobójstwo wczoraj około
godz. 16.30. Skoczyła z peronu
w Oliwie prosto pod nadjeżdżający pociąg SKM. Karetka pogotowia zabrała ją do Akademii
Medycznej w Gdańsku. Okazało
się, że obrażenia nie były poważne i po udzieleniu pomocy,
kobieta została przewieziona do

Krystyna Romanowska

z peronu w Gdańsku

O własnych siłach wydo-

u wypadku na kilkanaście

stała się spod p
EKak
minut wstrzymano ruch

konfliktom.

szpitala
psychiatrycznego
w Gdańsku.
Jak dowiedzieliśmy się od policji, Urszula O. już drugi raz
próbowała popełnić samobójstwo. Po pierwszej próbie trafiła
na leczenie do szpitala na Srebrzysku, skąd wyszła 23 grudnia
ub.r.

(emil)

Bez pracy, pieniędzy
| przyszłości

Jw"
|»

ak to

Mówili, że dostanę ten teren na 99 lat, w tzw. wieczyz betonu - żali się Paulina W., właścicielka baru „Za-

głoba” w Gdyni Orłowo. Teraz musi go zburzyć. Do wtorku.
Tego dnia wygasa umowa
dzierżawy terenu pomiędzy Pauliną W. a miastem.

dowania wynika z umów, jakie
zawierali dzierżawcy z gminą.
- Kiedy umowa o dzierżawę
wygasa, a miasto jej nie przedłuża, każdy musi być przygotowany na odejście - tłumaczy Wiłucka.
Według pani dyrektor, by
wykupić działkę na własność,
właściciele musieliby najpierw
zburzyć pawilony, a potem stanąć do przetargu, na co i tak nie
będzie ich stać.
Właścicielka „Zagłoby” jest
zrozpaczona. Wie, że obietnic
dotyczących możliwości wykupu

Bar „Zagło-

ba” jest parterowy, wolno stojący, murowany i podpiwniczony,
z boku mały taras. Teren (80
m kw.), na którym stoi bar i trzy
inne budynki handlowe, gmina
Gdynia przeznaczyła do przetar-

ŻA Bez odszkodowania
Po dwudziestu latach prowadzenia baru Paulina W. musi
zburzyć „Zagłobę”. Ani jej, ani
innym handlowcom, nie przysługuje żadne odszkodowanie.
Elżbieta

Wiłucka,

ziemi na własność, nie ma na pa-

pierze i dlatego w sądzie nie wygra. Inwestowała, bo myślała, że
kiedyś to będzie jej własność.
- Wie pani, ile myśmy zostawili tu zdrowia i pieniędzy? Tu
kiedyś było jezioro - mówiła roz-

zastępca

dyrektora Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami w gdyńskim
Urzędzie Miasta, powiedziała
„Dziennikowi”, że brak odszko-

(Jul)

żalona Paulina W. - Przez wiele
lat w naszych piwnicach stała
woda. Razem z panią z kwiaciarni założyliśmy kanalizację.
Wszystko na własny koszt,
a gmina nas teraz wyrzuca. Nie
wiem, gdzie ja się teraz podzieję.

Tak się nie robi

Syn

Agnieszki

K., właściciel-

ki sklepu spożywczego, powiedział nam, że podczas

kupowa-

nia pawilonu w 1995 r., dowiadywali się w urzędzie, czy teren,
na którym stoi sklep, nie będzie
w najbliższym czasie zagospodarowany przez miasto.
- Czekaliśmy trzy tygodnie na
plany - mówił Andrzej K. - Kiedy upewniliśmy się, że przez najbliższe lata teren ten nie będzie
wystawiony do przetargu, kupiliśmy pawilon za 200 mln starych
zł. Okazało się, że to za mało
*i podatek musieliśmy zapłacić
od 400 mln starych zł. Tak się .
nie robi, to nieludzkie.

Aneta Tucka

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

e

Gramy
Finał Wielkiej
Oka
ek

pocie zostało pe
Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego „Budro "z Gdańska. Hala prawdopodobnie powstanie jeszcze w tym roku. Budowa pochłonie ok. trzech min zł.

z Gdańska

(KŻ)

41-letnia kobieta skoczyła wczoraj

Oliwie pod nadjeżdżającą pow

Orkiestry
boa

Świ
w

jutro

Po
LENE
- Szkoła

Inwestorem zastępczym na budowę hali tenisowej w So-

skiego „Budrol”

nek.

Gdynia Orłowo

Dla olimpijek
Gmina Sopot nie może występować w roli inwestora,
w związku z tym ogłosiła przetarg na inwestora zastępczego.
Do przetargu na budowę hali tenisowej w Sopocie przystąpiło
dziewięciu oferentów. Komisja
przetargowa, kierując się takimi
kategoriami jak wiarygodność
i cena oferty, wybrała Biuro
Projektów Budownictwa Wiej-

wać operacje dzieci, a także do-

finansować ich letni wypoczy-

pociąg

wy mogły, ale nie musiały, tego
robić. Nie było więc bezpośredniej kontroli nad działaniami zarządu.
Prezes J.D. uważa, że jest
człowiekiem niewygodnym dla
nowego zarządu, ponieważ odkryła brak odpowiednich dokumentów zabezpieczających działanie kotłowni gazowej. Uważa,
że nie pozwolono jej się rozliczyć z działalności jako prezesa.
Strony weszły na drogę sądową.
W jednym punkcie się zgadzają: administrowaniem wspólnotami powinien zająć się ktoś
z zewnątrz. Zapobiegłoby to.

Pod lupą

spraw
„bezprzetargowych”
działek kilka dni temu. Wśród
dwudziestu przypadków z lat
1994 - 96 był grunt przyznany
prezydentowi Sopotu.
Przypomnijmy, że w połowie

obdarujemy,

-_ Skok

Rys. Bartłomiej Brosz

Sopot. Prezydencka działka

Zdaniem tych pierwszych,
pozostali członkowie komisji
głosowali inaczej, ponieważ są
z prawicowej koalicji sprzyjającej prezydentowi Janowi Kozłowskiemu.
W związku z niezgodnością
co do oceny faktów, Tomasz Tabeau, przewodniczący Rady
Miasta Sopotu, zamierza powołać biegłego niezależnego spoza
województwa gdańskiego, który
zbada sprawę. Przeciwnicy przydzielenia działki głosowali za
powołaniem rzeczoznawcy, pozostali - byli temu przeciwni.
Komisja rewizyjna Rady Mia-

które

świec „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”. Uzyskano
około 200 tys. złotych.
Część zebranych w ramach
akcji pieniędzy przeznaczona
została na paczki świąteczne dla
najuboższych dzieci. Rozdano
ich dotąd ok. dwóch tysięcy.
Caritas zamierza kupić rów.
nież sprzęt medyczny dla dziecięcego oddziału gruźliczego
szpitala przy ul. Polanki, doto-

Gdańsk

;

października ub.r. na łamach

niedziela: Chirurgia i Okulistyka:
Szpital Miejski Zaspa, ul. Jana
Pawła II nr 50; Interna: Szpital
Studencki, al. Zwycięstwa 30
GDYNIA. Szpital Miejski, ul.
Wójta Radtkego 1, tel. 20-75-01
ul. Powstania

go roku budynki należały do
'Garnizonowej Agencji Mieszka: niowej. Wspólnota mieszkanio'wa obejmująca bloki przy ul.

stali twierdzą, że było to legalne.

;

RUMIA,

GDAŃSK - sobota: Chirurgia

- Dzieci,

pochodzą nie tylko z rodzin katolickich - powiedział nam ks.
Ireneusz Bradtke, dyrektor
gdańskiego Caritasu. - Każde,
niezależnie od wyznania, jest dla
nas tak samo ważne.
Na terenie archidiecezji
gdańskiej sprzedano 140 tys.

[zeczoznawcy

47-01; ZASPA, ul. Pilotów 21; tel.
56-92-71; WRZESZCZ, ul. Grun-

waldzka 52, tel. 45-43-01

Teatru „Miniatura* w Gdańsku.

Obejrzą widowisko pt. „Szopka
Krakowska” i otrzymają od św.
Mikołaja paczki pełne przytulanek, owoców i słodyczy.

latorium chirurgiczne czynne caią dobę
Przychodnia Międzyrejonowa,
ul. Startowa 1 - w dni robocze
w g. 19-7.30; lekarz pediatra, lekarz ogólny w wolne sob., niedz.
Trzech radnych z komisji badającej bezprzetargowe
i święta w g. 8-8 oraz stomatolog
w godz. 10-16; gabinet zabiego- : znanie działek prezydentowi
uznało to za nie
wy dziecięcy w dni robocze w g
z prawem - dowiedzieliśmy się nieoficjalnie. Czterej

1, tel. 31-28-41 do 45 wew. 210;
Apteka w Pogotowiu Ratunkowym, al. Zwycięstwa 49, tel. 32-

ZASPA,

g. 15.30;

centr. 56-69-95, 47-82-51 - nagłe
zachorowania, wypadki, ambu-

GDAŃSK, „Dworcowa” - Dworzec Główny, Podwale Grodzkie

wew.1671;

Fala: Złodziej

b/o, USA,

- stomatolog w soboty robocze,
w g. 17.30-7.30, wolne soboty,
niedziele i święta - całą dobę.
ZASPA, ul. Pilotów 21, tel.

Apteki pracujące non stop:

Dzieci wybrane zostały przez
ośrodki pomocy społecznej,
szkoły, parafie i zaproszone do

Spokój był do 1994 r. Do te-

Matylda, USA, b/o (dub-

i 12; Czy to ty, czy to ja?, USA, 121L.,

_APTEKI

raz nie uśmiecha się, bo nie

wie, do kogo. Lokatorzy stu
czterech mieszkań wspólnoty
przy ul. Bema 27 podzielili
się na zwolenników poprzednich władz wspólnoty
l tych, którzy czują się oszu-

L., g. 17.45120

USA,

i 18; Czy to ty, czy to ja, USA, b/o,

Pani R. wychodziła kiedyś
na taras i uśmiechała się do
sąsiadów naprzeciwko. Te-

bing), g. 14; Przerażacze, USA, 15

dziej z Bagdadu, g. 14.30; Jack,
USA, 15 L., g. 16; Gruby i chudszy,

tylda, USA, b/o (dubbing), g. 10

świec w ramach akcji Caritasu „Wigilijne
Akcję
Dzieło Pomocy Dzieciom”, zakończy w sobotę spotkanie
pięciuset dzieci z okolic Gdańska. Na terenie archidiecezji
gdańskiej sprzedano 140 tys. świec - uzyskano ok. 200 tys,
złotych.

Znicz, ul. Szymanowskiego: Świąteczna gorączka, USA, b/o, g. 16;
Fan, USA, 15 1., g. 17.45; Fan,

Goplana, Skwer Kościuszki: Zło-

GDAŃSK, Neptun ul. Długa: Ma-

GDAŃSK,

Świąteczna akcja
całoroczna pomoc

g. 16; The Pillow Book, ang./jap.,
18 1., g. 20

uż jutro.
!

- Pizza

- „Dziennik

Bałtycki”,

- Szkoła Podstawowa nr 18,
Brzeźno, ul. Krasickiego 10,
- ZSZ, Wrzeszcz, ul. Legionów 7,
- Biblioteka Publiczna nr 1,
Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka 44,
- Biblioteka Publiczna nr 19,
Chełm, ul. Dragana 26,
- Biblioteka Publiczna nr 11,
Przymorze, ul. Czerwony Dwór

cen-

- Radio Gdańsk, Wrzeszcz, ul

Grunwaldzka 18,
- Targ Węglowy,
- „Cricoland”,

- Salon meblowy „IKEA”
(przy przystanku PKP Gdańsk
Przymorze),

- „Gazeta

Morska”,

- YMCA,

ul. Żeromskiego

26,
- Teatr Miejski, ul. Bema 26,
- „Cricoland”,

- Biuro ogłoszeń „Gazety
Morskiej”, ul. Świętojańska 141.

(ald, emil)

wielka orkiestra

biuro

ogłoszeń, ul. Tkacka 7/8.

świątecznej

- Klub studencki „Melmak”,
- Klub studencki „Medyk”,
ul. Dębinki 4,
- Kawiarnia klubu studenc-

pomocy

kiego „Żak”, ul. Wały Jagielloń-

- Klub studencki

skie,
- Biuro
Poselskie
SLD,
Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka 84,
SOS ZOESCWEM

ul. Bohaterów

Podstawowa nr 60,

Oliwa, ul. Chłopska 64,

tralne biuro ogłoszeń, ul. Targ
Drzewny 3/7,
- Ośrodek TV Gdańsk, Oliwa, ul. Czyżewskiego,

Hut,

Monte Cassino (godz. 11 - 18).

„Melmak”,

ul. Bitwy pod Płowcami 31,

VVszystko
o Barniewicach

Punkt informacyjny Urzędu Miejskiego zostanie uruchomiony
w najbliższą środę w Szkole Podstawowej nr 81 w Gdańsku Osowej.
Mieszkańcy Osowej mogą się dowiedzieć wszystkiego o budowie Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego w Barniewicach. Punkt czynny będzie w każdą środę w godz. 11 - 17.
(SOB)

Komunikat
Nowy przystanek autobusowy linii 179 powstał w Gdańsku
w rejonie wiaduktu nad Obwodową, przy stacji paliw Rafinerii
Gdańskiej. Zatrzymywać się będą przy nim autobusy kursujące
na trasie Oliwa - Osowa.

=.
R

e

4 redagował Robert Szułc

(SOB)
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Jak zwalniają, to będą przyjmowali

Na zmianę

CHowiEK Roku £
zr SRA)

Requiem dla URM
kurat 44 lata minęły od powstania
Urzędu Rady Ministrów, instytucji
- molocha, i oto w sylwestrową
noc mickiewiczowska wróżba ziściła się:
URM, który miał tylu szefów, ilu było

A

*. apostołów, przestał istnieć! Dobra

nasza,

będzie mniejsza biurokracja. Zapewnił
o tym Leszek Miller, który na ostatniej
press-konferencji w dziejach URM był
w szampańskim humorze, bo od nowego
roku obejmuje superministerstwo, kumulujące funkcje kilku poprzednich resortów.

Pan Marek Pol, który całą reformę
Centrum wypitrasił, także sprawiał wrażenie odprężonego. I uszczęśliwionego; właściwie nie wiadomo czemu, bo co on teraz

będzie robił? Komu zależy na dziwaku,
którego nigdzie nie da się zaszufladkować? Nie jest on ani esdeerpowiec, ani koalicjant, a i

w Unii Pracy jest tylko jedną

nogą. Fachowiec politycznie nieokreślony
jest politycznie zbędny. Ani mi on brat,
ani swat, ale martwię się o Pola.
Oprócz niego, pracy będzie musiało
poszukać jeszcze pół tysiąca urzędników
z resortów, które ubędą, bo te, co przybędą, mają ponoć zatrudnić mniej ludzi;

osobiście o tym wątpię, już Lejzorek
Rojtszwanc wiedział, że jak zwalniają, to
będą przyjmowali, 122 osoby pójdą na
emeryturę. Dla innych też się czegoś poszuka. Mimo wszystko jednak „Jest to
proces przykry dla administracji, choć konieczny” - zapewnił Pol, dodając, iż dawne reformy polegały na zmianie szyldów,
a teraz będzie zupełnie inaczej, po nowemu. I zgodnie z rutynami OECD, która to
organizacja (zapewnił) uznała system
urzędów, jakie teraz będą urzędować
w Polsce, za doskonały, wręcz modelowy
dla tej części świata. Bo teraz, krótko mówiąc, zmienią się kompetencje rządu i ministerstw, zgodnie z logiką gospodarki
rynkowej. A jeszcze dosadniej: otwieramy
się ku konkurencji bez opieszałej administracji!
Konkretnie zaś, co właściwie się zmie-.
ni? Będzie inny styl kierowania resortami
- cieszył się min. Miller. - Już nie będzie
bezpośredniego zarządzania, ministrowie
zajmą się kontrolą, tworzeniem prawa
oraz ograniczonym nadzorem.
Pażywiom, uwidim. „Ograniczony
nadzór” to nie jest to, co tygrysy lubią najbardziej, a Leszek Miller w szczególności.

Alo Go

On chyba lubiłby być jeszcze kimś ważniejszym niż superministrem. Szczególnie,
Że nowa ustawa zmienia też rolę premiera.
Do tej pory - usłyszałem na konferencji był on „jakby przewodniczącym zebrania
ministrów”, teraz zaś będzie ich prawdziwym Szefem. To może od razu nazwać go
Kanclerzem?
Reformy mają iść dalej, bo dawniej
przekraczało się normy, a teraz - reformy.
To oczywisty postęp!
Szalenie ważna jest także zmiana adresu tego resortu, który się źle kojarzy. Synonimem jego już nie będzie „ulica Rakowiecka”, bo resort zmienił nie tylko swój
zasięg, nie tylko szefa, ale też siedzibę
zmienił. Teraz mieści się (zresztą niedaleko) przy ulicy Batorego.
Dobry to był król, chociaż internacjonalny. Twardy był władca. Z nim też zadzierać było niebezpiecznie. Właściwy patron dla resortu ministra Leszka Millera.
Chociaż? Batory miał na pieńku z Rosja-

C©1 vu

Rys. Henryk Sawka

Wojciech Giełżyński

Pamigtka z chaty rybaka

Krzyż

Uderzenie w kablówkę
Rada Radiofonii i Telewizji skierowała do prokuratury wniosek przeciwko ope-

Zarzuca im, że nadając program RTL 7 naruszyli ustawę o radiofonii
i telewizji. Wczoraj Polska Telewizja Kablowa przestała emitować ten program.

ratoromk

została naruszona ustawa o radiofonii i telewizji, która nakła-

da na operatorów kablowych
obowiązek rejestracji każdego
nowego programu przed wprowadzeniem go do sieci. Zdaniem
Sulika operatorzy kablowi
wprowadzili na polski rynek telewizję RTL7, bez wcześniejszego zarejestrowania kanału
w KRRiTV.

Tak źle i tak niedobrze

emisją, mówią operatorzy, kiedy
zaczęliśmy ten program emitować to rada wnosi skargę do
prokuratury, o której dowiadujemy się z prasy.
Anna Kowalewska,

rzecznik

prasowy KRRiTV, powiedziała
nam, że złożono przed rozpoczęciem emisji kilka wniosków o rejestrację RTL7, lecz rada nie
mogła jej zatwierdzić, gdyż nie
znała programu.

Nie intencje, a fakty

odbyła się 28 listopada 1996 r.
Andrzej Zarębski, sekretarz

- Nie oceniamy intencji lecz
fakty - powiedziała Anna Kowalewska. - Aby zarejestrować
RTL7 musieliśmy najpierw zo' baczyć co sobą reprezentuje i co

dzi żadnego problemu z zarejestrowaniem telewizji RTL7 mówi Andrzej Ostrowski, prezes
zarządu głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Telewizji
Kablowych.
Rada nie chciała zarejestrować tego programu przed jego

geruje wtedy, kiedy zostanie złamane prawo, a tak stało się
w obecnej sytuacji.
Do prokuratury na razie skierowano wnioski przeciwko Polskiej Telewizji Kablowej, Gosatowi, Aster City oraz Porionowi.
Jak
dowiedzieliśmy
się

- Na konferencji operatorów
kablowych

w Poznaniu,

która

KRRiTV, powiedział, że nie wi-

przedstawia. Krajowa Rada in- >

z

nami.

KRRiTV kontra RTL7

Bolesław Sulik, przewodniczący KRRiTV, stwierdził, że

BTA .-

w KRRiTV liczba operatorów
kablowych może się jeszcze
zwiększyć, gdyż rada jest w trak<ie sprawdzania, kto jeszcze na-

daje program RTL7 bez rejestracji. Krajowa Rada ma statutowo dwa miesiące na zarejestrowanie nowego kanału.
Złożyliśmy
wniosek
w KRRiTV 25 listopada 1996 r.
i nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi - twierdzi Leszek Ekiert,

gdańskich chrześcijan

mówił komentarza. Usłyszeliśmy, że telewizja RTL7 nie jest
stroną w sprawie, która toczy się
tylko pomiędzy operatorami kablowymi oraz Krajową Radą.

skarbów histoW Muzeum
przechowywany jest jeden z najcenniejszych
ma dużą warłość ze względu
rycznych Gdańska. Krzyż wykonany z drewna sosno
ie mak
JE Wojciech
swe pochodzenie.
Jest to bowiem krzyżyk, który
jednemu z pierwszych chrześcijan w Gdańsku.

Na podstawie badań przeprowadzonych przez OBOP telewizja RTL7 posiada większą
oglądalność od TV Polonii, Polonii 1 oraz telewizji regionalnych.
Ryszard Radzimski
z Gdańska powiedział nam, że
program RTL7 jest interesujący i podoba mu się bardziej niż
program emitowany przez telewizję Polsat. Jerzy Kamrowski
ogląda RTL7 wraz z całą rodziną, bo każdy z nich może znaleźć tam coś dla siebie. Zofia
Szefler z Sopotu, która pracowała przez 27 lat w kinie,

dyrektor generalny PTK S.A.
w Gdańsku. - Zaczęliśmy nadawać program, gdyż była duża
presja ze strony abonentów.
Traktowaliśmy to jako próby
techniczne. Jednak po reakcji
twierdzi, że RTL/7 jest dobrym
"Krajowej Rady postanowiliśmy *pro
gramefń, chociaż-bazuje
"zdjąć program z anteny. Kiedy ©
przede wszystkim na powtórzostanie on wznowiony w obeckach.
:
nej sytuacji nie wiemy.
- Sądzę, że wycofanie z anteny tej telewizji byłoby dużą stratą - powiedziała Zofia Szefler.

pierwszych

krzyżyk znajdował, datowaliśmy
na 980 do 1000 roku - mówi doc.
Andrzej Zbierski. - Jest bardzo
charakterystyczne, że znajdował
się w domu rybaka, w sąsiedztwie pięciu pływaków od sieci.
- Czy takie krzyżyki jeszcze
gdziekolwiek są znajdowane?
- Tego typu, drewniany krzyż,

mańskim, gdzie w środku jest
zaznaczony wyraźnie ptak, który
jest uważany za symbol chrześcijaństwa - gołębicy - oznaki Ducha św. Został znaleziony na
tym samym stanowisku archeologicznym.

przetrwały, bo ten kruszec do-

połączony kołeczkiem, zachował

brze znosi różne niekorzystne
warunki. Dlaczego jednak sosna
nie zbutwiała przez tysiąc lat? zastanawiają się niedowiarko-

się tylko jeden w czasie całego
tysiąclecia.
- A gdzie indziej Europie?
- To jest jeden jedyny. Znam
krzyżyki misyjne metaiowe, ale:

- Drewniany zabytek znaleziono w rejonie ulic Rycerskiej, Na
Dylach i Dylinki (okolice Starego Miasta). Tam znajdował się w
średniowieczu gród książęcy

Informacja na karteczce w gablocie jest krótka: najstarsze
krzyżyki chrześcijańskie z Gdańska. Zwiedzający z zaciekawieniem oglądają osiem bursztynowych i jeden drewniany.
Są więc różne pamiątki po
wizycie św. Wojciecha nad Bałtykiem. Bursztynowe - owszem,

_wie.

U stóp książęcej siedziby

|

Gdańsk jest szczególnym
miejscem, jeśli chodzi o zachowanie zabytków. Chronione są
one przed dostępem powietrza
i dlatego dobrze się zachowują mówi dyrektor Henryk Paner.
Nawet skorupy od jajek i orzechy laskowe z wczesnego śŚredniowiecza nie rozpadły się doszczętnie. Substancjami ochronnymi są zawarte w ziemi m.in.
garbniki, np. betulina z kory
brzozy. Ta cecha gdańskich wykopalisk jest znana na całym
świecie - że zachowują się tutaj
nie tylko przedmioty metalowe,
ale też wykonane z surowca łatwo rozkładającego się.
Krzyżyk św. Wojciecha eksponowany jest w gablocie. Często mogą go oglądać dzieci ze
szkół, dla których organizowane
są lekcje - akurat w sali, gdzie
ów zabytek się znajduje.
Może jednak ten cenny
przedmiot, przekazać jako wotum milenijne, do Bazyliki Mariackiej? Proboszcz tej parafii,
ksiądz infułat, Stanisław Bogda-

(RT)

śnie wygląd cery. Warto wspomnieć, że nowością na rynku kosmetycznym są korektory w ko-

Za sprawą najprzeróżniejszych zabiegów niejedna czterdziestolatka może wyglądać le-

szują sińce pod oczami. Oczy malujemy raczej w tonacji zimnej,
ponieważ będą wtedy lepiej wyglądały w sztucznym świetle. Cienie do powiek w ciepłych barwach sprawą, że nasze oczy z da-

mówi

Dorota Misiak, kosme-

tyczka z gdańskiego gabinetu
„Joanna”.

Mamy mroźną zimę, a na twarzy niejednej kobiety pojawiła
się siateczka drobniutkich popę-

Mówi

się, że wiek

kobiety

można odgadnąć po jej dłoniach
i szyi. Dobrze więc zafundować
naszym rękom zabiegi pielęgnacyjne np. z parafiny.
Paznokcie można zrobić nawet w dzień balu. Jeśli jednak
rozdwajają się, lepiej przyjść do
manikurzystki parę dni wcześniej, aby je podleczyć. A potem
nakleić tipsy i zrobić sobie wieczorowe fantazyjne zdobienie.

Przespać całą noc
+

To podstawowy warunek,
który każda pani powinna spełnić, aby jej cera wyglądała młodo i świeżo przez całą noc podczas balu.
- Jeśli nie dane nam było wyspać się dobrze, możemy ratować naszą twarz preparatami typu „Biolift”, które niemal na-

Fot. archiwum

dzającą”, ale dlaczego nie być
królową balu w tym karnawale?

Parę dni przed balem

warto odwiedzić więc gabinet
kosmetyczny. Można zafundować sobie oczyszczanie cery (jeŚli jest tłusta) lub zabiegi seryjne
takie jak: głębokie nawilżanie,

napinanie skóry (na przykład lift
z alg morskich na zimno). Na
twarz można położyć też ampułki tzw. inteligentne cząsteczki -

odmłodzą!

kanych naczynek, warto więc je
zamknąć, fundując sobie specjalny zabieg. Nie róbmy tego jednak dzień przed balem, ponieważ zostaną strupki! Wcześniej
należy pomyśleć też o usunięciu
owłosienia z twarzy. Nie zapomnijmy także o korekcie brwi.
Dzień przed imprezą można zrobić zabieg poprawiający wygląd
delikatnej skóry wokół oczu.
Suknia z dużym dekoltem?
Proszę bardzo: pojędrnienie ciała zapewni jego peeling.

Jażdżewski i Janina Kamińska,

„naukowcy zatrudnieni w nie istniejącym już Instytucie Historii
Kultury Materialnej Polskiej

Wyjątkowe miejsce

Piotr Sogiński, dyrektor ds.

współpracy z operatorami kablowymi w telewizji RTL7, od-

przez całą noc podczas balu karnawałowego,
pomyślmy o wcześniejszej wizycie w
iek oesmełycznym. Pamięłajmy również o tym,
że godzina przed wyjściem nie wystarczy, aby z kaczątka przeobrazić się w królewnę...

dzą kosmetyczki. Zabiegi w gabinetach mogą sprawić, że w lustrze ujrzysz twarz młodą, wypo" czętą... i w końcu uśmiechniętą!
Wprawdzie zafundujemy naszemu portfelowi „kurację odchu-

czątkami Państwa Polskiego. Ma
wymiary 20,5 cm x 11 cm. Odkrycia dokonali prof. Konrad

Nie jesteśmy stroną

ak być piękną, jak być pięknym

" piej niż dwudziestolatka - twier-

roku, w ramach Badań nad Po-

"Akademii Nauk.

Przed karnawałowym balem

- Palaczkom i paniom, któ-.
rych cera jest szczególnie zniszczona i pozbawiona kolorytu,
poleca się zabiegi dotleniające -

ery - mówi dyrektor Muzeum
Archeologicznego w Gdańsku,
Henryk Paner. - To nie jest pewne, że ów przedmiot kultu trzymał w rękach św. Wojciech. Istnieje jednak takie prawdopodobieństwo. Równie dobrze może
być to oryginał jak i kopia krzyżyków, które rozdawał święty
tym osobom, które z jego rąk
przyjęły chrzest.
Krzyżyk św. Wojciecha - jak
popularnie nazywany jest ten zabytek, został znaleziony w 1954

tychmiast usuwają zmęczenie
i ożywiają skórę - radzi Dorota
Misiak.
W trakcie gorącej relaksującej kąpieli można nałożyć sobie
maseczkę głęboko nawilżającą.
Panie ospałe i o niskim ciśnieniu
powinny wziąć zimny, orzeźwiający prysznic. Po wyjściu z wanny wcieramy w ciało dobry balsam, najlepiej z tej samej linii,
w której mamy resztę kosmetyków. Potem - aby nadać skórze
prawidłowy odczyn - wklepujemy w twarz tonik i dzienny krem
nawilżający. Dopiero na tak napiętą i odżywioną skórę nakładamy makijaż.
Teraz możemy układać już
fryzurę. Niektórzy twierdzą, że
najlepiej jest umyć włosy dzień
przed balem. Jednak będzie to
indywidualna decyzja każdej pani, bo przecież tylko ona doskonale zna swoje włosy i wie, kiedy
będą najlepiej wyglądały i układały się.

Połyskująca twarz
.

Warto przypomnieć, że modna jest w tym karnawale twarz
matowa, ale lekko połyskująca.
W sklepach są już dostępne podkłady, które zapewniają taki wła-

lorze żółtym, które doskonale tu-

leka będą wyglądały jak dwie

ciemne plamy. A przecież nie
o to nam chodzi. Pamiętajmy też,
że dobrze wytuszowane brwi to
sukces całego makijażu.
- Niektórym paniom proponujemy również przyklejanie
malutkich diamencików w kącikach oczu i na rzęsach - opowiada pani Misiak. - Wykonujemy
też ozdobny makijaż całego ciała. Na przykład fantazyjny motyw kwiatowy na ramieniu, który będzie pasował do sukni.
Na każdym balu dużo mówimy, jemy, pijemy, a to sprawia,
że pomadka szybko schodzi
z ust. A nie ma nic gorszego, niż
„zjedzona szminka”. Warto więc
zaopatrzyć się w pudrową pomadkę, która trzyma całą noc.
Kładzie się ją raz i nie dociska
wargą o wargę, bo traci wtedy
trwałość. Modne są usta ponętne, lekko połyskujące.
Nad kreacją i dodatkami najlepiej zastanowić się parę dni
wcześniej, aby nie wpaść w panikę kilka godzin przed wyjściem.
'To z pewnością zepsuje nam dobre samopoczucie przed balem.
Przed wyruszeniem na bal
dobrze jest zjeść solidny posiłek,
aby nie zasłabnąć po drodze
1 mieć siły na całonocne tańce.

Co dla panów?
+

Panowie nie mogą - na razie upiększać twarzy przy pomocy
makijażu. Pozostaje eleganckie
ubranie i nienaganne strzyżenie
u fryzjera. Kosmetyczki zapewniają jednak, że z wszystkich zabiegów w gabinecie, które proponuje się paniom, może skorzystać również i mężczyzna. Panowie też chcą być atrakcyjni
i wyglądać młodo.

Monika Pińska

nowicz, powiedział „Dzienniko-

Najstarsze krzyżyki chrześcijańskie z Gdańska, eksponowane w Muzeum Archeologicznym. Dziewięć bursztynowych i jeden
Fot. Kazimierz Netka
sosnowy - św. Wojciecha.
Zabytek składa się z dwóch
kawałków sosny, spojonych
drewnianym gwoździem.
- Sam tego nie odkrywałem,
ale wtedy byłem w Gdańsku,
w 1954 roku, w październiku.
Dokładnej daty nie pomnę mówi dyrektor Centralnego
Muzeum Morskiego w Gdańsku, doc. Andrzej Zbierski.
Twierdzi, że to możliwe

drewniany mamy jeden. Bursztynowe też się pojawiają od początków XI wieku.
Warto
przypomnieć
że
z przełomu X i XI wieku mamy
relikwiarzyk cynowy w stylu ro-

i służąca mu osada rybacko - rzemieślnicza. Gród i domy znajdowały się wówczas na wyspie.
Krzyżyk zachował się na terenie pozostałości po chacie rybaka z początków XI wieku naszej

wi”, że chętnie przyjmie krzyżyk, który ma przecież wartość
relikwii (szczątków) św. Wojciecha. Należy tę cenną pamiątkę
wydobyć z tysięcy innych eksponatów i prezentować w relikwiarzu, w artystycznej oprawie.
Droga nie byłaby daleka. Zaledwie na drugi koniec ul. Mariackiej.

Kazimierz Netka

że

ten przedmiot był w rękach św.
Wojciecha. Tego typu krzyżyki
są typowe dla katechumenów,
którzy przyjęli chrzest i otrzymywali je jako symbol wiary.
Przekazywano je pogańskim
plemionom Prusów czy Słowian,
nad Bałtykiem. Krzyżyk ten
związany jest z chrztem gdańszczan. Tak to interpretował też
mój profesor, Konrad Jażdżewski, mój mistrz i ja się całkowicie
z nim zgadzam - mówi docent
Zbierski.

Czy się coś
nie pomieszało?
- Czy ten krzyżyk nie pochodzi z warstw młodszych i spadł
na dno wykopu? - zapytaliśmy
szefa muzeum.
- Nie. To nawarstwianie było
Ścisłe. Tak, jak plastry w torcie,
przekładańce. Poziom, gdzie się

Na rysunku: Miejsce znalezienia krzyżyka św. Wojciecha - wg doc. Andrzeja Zbierskiego.

(opr. KN.)
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Afrodyzjaki na karnawał

Jak się ustrzec przed chorobą

Jak rozgrzać noc

My się zimy nie boimy

Przede wszystkim wystrzegać się wychłodzenia ciała. Najbardziej
na to narażone są głowa i nogi. Podwójna skarpeta i ciepłe, zimowe
botki uchronią nas przed zamarznięciem stóp. Przy tym dzieci nie
powinny zakładać butów nazbyt ciasnych, to bowiem grozi nie tylko
odciskami i odparzeniami... Nieco gorzej jest z głowami: młodzi ludzie wciąż jeszcze pragną szpanować, demonstrując przy minus piętnastostopniowym mrozie modne koafiury. Ciarki przechodzą, kiedy
się na ulicy widzi

te czerepy rubaszne.
Od takich popisów rozpoczyna się katar, od zamarznięcia zatok.
Korpus przyodziewać należy metodą cebulki: kilka cienkich podkoszulek lub sweterków. Każda z nich wytwarza własną warstwę izolacyjną powietrza, dając efekt swoistego futerka. Twarz i ręce wskazane jest posmarować dobrym, tłustym kremem.
W razie przemarznięcia sięgnąć trzeba po wypróbowane, domowe środki rozgrzewające: herbata z sokiem malinowym lub z miodem i cytryną, tabletka polopiryny, grzane piwo lub wino, łyżka cukru podana z kilkoma kroplami spirytusu. Lecz najważniejsze z tego
wszystkiego oczywiście jest ciepłe łóżko, w którym dobrze jest wypocić się na noc.

200 rozszalałych wirusów

Wiele wirusów przejawia
aktywność przez ekrsty

- tak wierzono w WE

o tym jednak pora myśleć we wcześniejszych porach roku. Teraz ; że te najlepszy środek na męską impotencję. Afrodyzjaki, po które

zmuszeni potrzebą chwili kochankowie,

trzeba względnie często - a przy tym krótko, ale intensywnie - wie- :

trzyć pomieszczenia, w których przebywamy.
Odpowiednie odżywianie to rozdział osobny. Babcia, chociaż ka
lorii nie obliczała, zwykła mawiać: - zimno? no to zjemy tłuściej!
Jednak czy

tłusto czy chudo

szyć wydzielanie hormonów, a także wrażliwość skóry na dotyk.

Ś

w naszym jadłospisie nie powinno zabraknąć zwiększonej dawki
witaminy C, którą organizm musi stale uzupełniać. Ot, chociażby
w postaci surówek z kiszonej kapusty i kiszonych ogórków. Do menu powinny także trafić przysmaki jesienne: cebula i czosnek ze
względu na swe cudowne właściwości oraz całe mnóstwo witamin
i pierwiastków śladowych. Tak samo jabłka, podawane niemal
w każdej formie. Z mięs najbardziej wskazane są ryby, a dla dzieci
tran. Odpowiednia dieta stanowi fundament dobrej kondycji.

mają za zadanie pobudzać

5
5
5
>;
;

Zwykle są wyciągami roślinnymi lub zwierzęcymi, uzupełnionymi środkami zapachowymi
czy witaminami. Mogą być miłym prezentem pod choinkę dla
kochających się ludzi i urozmaicić współżycie. Trzeba jednak
pamiętać, że wypróbowywanie
nowości wymaga od partnerów
wzajemnego zaufania i umiejętności traktowania seksu jako
wyrazu miłości i zabawy.

Jak wybrać?

Grypa a szczepionki

Przede wszystkim warto wie_ Francuzi co roku jesienią poddają się szczepieniom przeciw grypie. U nas korzystają z tego dobrodziejstwa nieliczni, choć w Gdań- ; dzieć, że nieżyczliwość sprzesku o takich jakoś nie słychać. My wolimy grypy przechodzone solid- ;: dawcy lub nieznajomość języnie w pracy, na antybiotykach... Cóż, można i tak, ale w taki sposób 5 ków obcych może być poważną
przeszkodą w kupieniu takiego
pakujemy się na samą krawędź ryzyka.
preparatu, który będzie nam
najbardziej odpowiadał. Wybór
E afrodyzjaków jest naprawdę duży, ale łatwo się zgubić w masie
ć kolorowych tubek, słoików i pudełeczek. Większość z nich nie
> ma żadnych wyjaśnień w języku
ć polskim. Jeśli chcemy kupić coś
> konkretnego, a nie znamy języka, jedynie życzliwy sprzedawca
(na szczęście w sex-shopach są
ne infekcje wywoływane są
pomocny w łagodzeniu kataru, : zwykle tacy) może nam pomóc.
Nie wolno kupować produktów
wskutek bezpośredniego konkaszlu i bólu gardła jest cynk,
przeterminowanych, bez daty
taktu z osobami chorymi, albo
znajdujący się w owocach morza
ważności, z niepewnego źródła.
z wirusami znajdującymi się na
i nasionach, dostępny także
Być może na bazarze jest taniej powierzchniach klamek, słuchaw postaci kapsułek.
ale nie warto ryzykować. Dobry
wek telefonicznych, przedmioWśród leków łagodzących
tów wspólnego użytku. Dlatego
objawy przeziębienia najczę- ; sklep, choćby droższy, jest zdetak istotne jest częste mycie
ściej wymienia się aspirynę i pa- : cydowanie lepszym miejscem na
zrobienie takich zakupów.
rąk, co może zapobiec zakażeracetamol. Środki te wpływają
niom. Dobrze też, jeżeli osoba
też na zmniejszenie obrzęku
zainfekowana korzysta z osobśluzówki. Wskazane jest picie
Do najpopularniejszych środnych ręczników, a nawet mydła.
dużej ilości płynów oraz przyjków, po które chętnie sięgają
Sposobem najbardziej skumowanie środków przeciwbólopanowie, należy Hiszpańska
tecznym przy przeziębieniach są
wych, przeciwzapalnych i przeMucha (krople do picia, 10 ml
inhalacje parą wodną o tempeciwgorączkowych. Osoba przekosztuje 35 zł). Jest to wyciąg
raturze 43 stop. C. Zwykłe prze- „ziębiona powinna dużo wypoz chrząszcza, a podniecające
ziębienie nie trwa dłużej niż tyczywać.
działanie ma zawarta w owadzie
dzień. Na ogół zaczyna się ono
Poza tym dowiedzione zostakantarydyna. Specyfik ma zaod kataru i nieznacznego pod-ło, że osoby o optymistycznym
pewniać nie tylko lepszą potenwyższenia temperatury. Później
nastawieniu do życia lepiej socję, lecz także umożliwiać tzw.
dochodzą dreszcze, wzmaga się
bie radzą z zapobieganiem różwielokrotną rozkosz - nadaje się
potliwość, pojawia kaszel. Katar
nym chorobom, niż malkontenzatem również dla pań. 10 kropli
może pozostać dłużej. Inne obci i osoby żyjące w ciągłym strenależy rozcieńczyć wodą i wypić
jawy zwykle znikają w ciągu tysie.
(Mas)
tak przygotowaną miksturę tuż
godnia. Badania wykazują, że
przed zaplanowanym seansem
miłosnym. Nie wolno przedawkować, ponieważ można wtedy
spodziewać się znacznych kłopotów ze strony układu moczowe- goi pokarmowego.

w łechtaczkę i okolice. Tubka
(20 ml) kosztuje 60 zł.
Ogólną energię erotyczną
i zapał do łóżkowych rozkoszy
powinien w partnerach podnieść
Ero-Sexin (45 tabletek, 50 zł).
Każdy może zażyć dwie tabletki
na godzinę przed oczekiwanym
miłosnym spotkaniem. Ponoć im
dłużej stosujemy, tym lepsze są
efekty. Jeden ze sprzedawców
zapewniał, że klienci kupują
specyfik miesiącami, znaczącą
poprawę zauważają po dwóchtrzech tygodniach stosowania,
a żaden nie skarżył się na jakieś
kłopoty zdrowotne, wywołane
łykaniem seksowych pigułek.

W Chinach rogi

ją odważniejsi

lu

ad płciowy, zwięk-

zdrowych czy takich, których
problemy seksualne wynikają
z kłopotów
wynikających
z oporów psychicznych czy
przekonań o własnych kiepskich możliwościach czy małej
atrakcyjności. Osoby chore powinny natomiast iść do lekarza.
Niejednokrotnie środek farmaceutyczny będzie tańszy, skuteczniejszy przy leczeniu jakiegoś zaburzenia i przede wszystkim - atestowany i bezpieczny.
Jeśli mężczyzna ma kłopoty
z układem moczowo-piciowym,
a zwłaszcza pęcherzem, cierpi
na dolegliwości prostaty czy ma
problemy z sercem - powinien,

rowe okularki. Sceny miłosne są
sfilmowane w sposób delikatny,
jest dużo cytatów ze starej księgi
Hindusów. W przeciwieństwie
do typowych filmów trójwymiarowych, ten da się normalnie
obejrzeć i bez okularów. Filmy
tego typu potrafią być inspirują
ce dla wielu związków, a także
pomagają wyzwolić pożądanie.
I nie jest prawdą, że wszystkie
kobiety ich nie lubią...
Kto jest pewien poczucia humoru partnera, może mu kupić
gumowego penisa w rozmiarach „od małych do atrakcyjnych”, jak zachwalał pewien
handlarz. Mężczyźnie można
kupić za kilka milionów sztuczną partnerkę (podobno są tacy,
którzy potrafią co miesiąc kupować nową). Można też zafundować damie swego serca za

(tkr)

s:
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rok, ale większość z nich ponad 200 - przystępuje do
gwałtownego ataku zimą.

Największe skłonności do zachorowań mają dzieci i niemowlęta, u których system
obronny organizmu nie jest
jeszcze dostatecznie silny. Licz-

Miały potęgować siły miłosne kochanków

j

Sw

Tym razem zima zaatakowała ciosem ó la Gołota i nadal

trzyma nas w minusowym zwarciu. Osłabiony mrozami organizm narażony jest szczególnie na bakterie i wirusy. Spośród nich wirus grypy daje nam się mocno we znaki. Jak się
obronić przed zakusami mroźnej pani zimy?

W walce z grypą najważniejsza jest jednak profilaktyka. Wszystkie środki ochrony mogą okazać się mało skuteczne, jeśli organizm
posiada słabe mechanizmy obronne. Toteż należy go hartować,

Co kupić?

Rys. Bartłomiej Brosz

W jednym z gdańskich liceów maturę będzie zdawać w tym roku szkolnym
chłopiec zupełnie niesłyszący, choć dobrze mówiący

Nie zwlekać z konsultacją *
;

,

Jeśli pan uważa, że ma kłopo-

| ty z pożądaniem, a także jego

:

5 bletki 20 szt. 45 zł). Ten afrody-

Chłopiec był znakomicie prowadzony przez lekarzy, pe„, ale przede wszystkim przez rodziców, poświęcają:
rehabiliłacji syna sporo czasu i uwagi. Początki pracy
z chłopcem
jednak trudne, trafił on bowiem do poradni
specjalistycznej dopiero, kiedy miał 2,5 roku.

co może być jego przyczyną. Bywa, że jąkający się osiągają w życiu . dawcy, którzy twierdzą, że i 4
ogromne sukcesy, bywa też jednak, że są bardzo nieszczęśliwi i wy- . „można przetrzymać”. Ostrze-

O tym, że dziecko nie słyszy, wiedzą na ogół rodzice, a nie wiedzą
pediatrzy - twierdzi dr Małgorzata Paradowska, foniatra. Mało, często uspokajają rodziców, że jeszcze czas, że wszystko będzie dobrze.
Czas jednak działa na niekorzyść chorego. Prawidłowo rozwijające
się półtoraroczne dziecko powinno słyszeć swoje gaworzenie - mówi
pani doktor. Jeśli zatem rodzice zauważą jakieś kłopoty,

magają pomocy. Dzieje się tak wtedy, gdy u podłoża jąkania jest > gają jednak,że długotrwałe łynerwica. Rzecz jednak w tym, że dziecko nie może zauważyć pomo- 54 kanie tych pigułek NOTERYWOE
cy i powinna ona polegać na odwracaniu jego uwagi od sposobu wyłać senność. W Potency środsławiania się. Najlepiej pomóc mogą jąkałom rodzice. Wizyta u logokiem działającym jest ekstrakt
pedy może czasem sytuację wręcz pogorszyć, gdyż dziecko uświado- - Z ziela W. Damiana (roślina
mi sobie swoją wadę. Jeżeli do trzeciego roku dziecko nie dowie się,
meksykańska, przez Indian

ARE SEE
za:

że jest jąkałą, problem zniknie sam.

Szkoły specjalne to ostateczność

>
Chodzi o to, by dobrać sposoby, które pozwolą tym dzieciom
funkcjonować w szkołach, wskazać im niezbędne preferencje. Miewają one różne kłopoty ze zdrowiem. Najwięcej z nich skarży się na
schorzenia dróg oddechowych, na problemy natury neurologiczno psychiatrycznej, na schorzenia sprzężone (kilka dolegliwości na raz).
Kolejne grupy to: nieprawidłowości kostno - stawowe, wady oczu
oraz słuchu. Pomaga w tym względzie m.in. orzecznictwo kuratoryjnego zespołu kwalifikacyjnego. W roku ub. gremium to rozpatrzyło
1329 spraw uczniów kończących szkołę podstawową.

!

Od 10 lat w Gdańsku funk-

cjonuje Akademia Życia. Członkowie tej placówki propagują
sposób zdrowego żywienia, zalecają relaks, a przede wszystkim
pozytywny sposób myślenia.
Uważają oni, żę dzięki pracy
nad sobą szybciej i skuteczniej
powraca się do zdrowia: mów
tylko o sobie, nie oceniaj innych,
pracuj nad sobą.
Lekarze twierdzą, że pozytywne nastawienie chorego do
życia, aż w 50 proc. decyduje
o skuteczności jego wyleczenia.
- Nie należy jednak wykluczać medycyny konwencjonalnej
- mówi zaprzyjaźniony z redakcją lekarz internista. - Najlepszy
psycholog kliniczny lub psychiatra, za pomocą duchowej terapii
nie wyleczy ciężkiej choroby wymagającej ingerencji np. chirurga. Natomiast może bardzo pomóc. W wypadku, kiedy występuje tzw.

dołek psychiczny,
.

kiedy pojawiają się zaburzenia organiczne na tle nerwicowym, można zaufać psychoterapeucie.
Każdy z nas pragnie odnieść
sukces, np. w sporcie, w pracy
zawodowej, w życiu rodzinnym.
Gdy nam się coś nie układa, zaczynamy narzekać. Ogarnia nas
niezadowolenie, tracimy aktywność, mówimy, że nie mamy mo-

tywacji do życia. Potem odkrywamy w swoim organizmie niezliczone dolegliwości i ulegamy

rzającą) oraz z drzewa muira -

* ; alkoholowy wyciąg z kory jako
E środek na poprawę potencji).
> Kto nie lubi łykać pigułek, a ma
kłopoty z erekcją, może zaryzy;: kować kupno maści Erekta
| Prompt (50 zł za tubkę 15 ml).
| Maścią należy nasmarować członek po rozpoczęciu miłosnych
; igraszek. Trzeba jedynie pamię-

Anna Kościelecka - tać, że jednym z jej składników

Zmienić sposób myślenia

Maraton

uznawana za pobudzającą i odu-

Bo
OOOO
= Indianie wykorzystywali liście

waże

z wizytą u specjalisty. Sześcioro głuchych dzieci z rocznika 1981,
znajdujących się pod systematyczną opieką dr Paradowskiej, we
współpracy z poradnią pedagogiczną ukończyło szkołę podstawową.
Zwiększa się też liczba dzieci astmatyczno - alergicznych i to z takim nasileniem schorzeń, że utrudniają one normalny tok nauki
w szkole. Tu także zdarzają się zbyt późne zgłoszenia do specjalistów. Bywa, że dziecko, które przez lata się dosłownie dusi, leczone
jest na powtarzające się zapalenia oskrzeli lub płuc. Przyczyn astmy
upatruje się w obciążeniach genetycznych, w postępującym zanieczyszczeniu środowiska, w niskim stanie higieny, kiedy np. dzieci
przebywają w pomieszczeniach, w których

zjak powinien zadziałać tuż po
zażyciu. Wolno wziąć 1-2 tabletBardzo tajemnicze jest jąkanie. Nie wiadomo bowiem dokładnie, - Ki dziennie, ale są tacy sprze-

MAKAK

nie ma co zwlekać

rodzice palą papierosy.

terapeutyczny

przekonaniu, że szczęście się od
nas odwróciło.
A wystarczy tylko zmienić
sposób myślenia. Nastawić się
na myślenie pozytywnie, powie-

jest ostry pieprz cayenne i omi; jać podczas smarowania mosznę
żołądź. Pewnego rodzaju odpo: wiednikiem Potency dla pań jest
Happy Lady, a w informacji
biecują, że krem przyczynia się
- do spotęgowania orgazmu. Okoo 1 cm kremu należy wmasować

Nim damy się unieść burzy zmysłów, warto zdobyć się na chwilę zdrowego rozsądku.
Nie da się tego samego powiedzieć o Hot Lady

- tabletkach,

które mają likwidować opory
przed erotycznymi uniesieniami
i potęgować orgazm (25 zł, 30
tabletek). Podobno zdarzało się,
że kobiety narzekały na ból głowy i otumanienie. I o ile partnerka otumaniona nie jest jeszcze może najgorszym „materiałem” na miłosną noc, o tyle każdy pan wie, co to znaczy, gdy
ona mówi, że ją boli głowa...

Kiedy nie pomagają?
Lekarze ostrzegają, że afrodyzjaki są zabawką dla ludzi

zanim sięgnie po jakieś cudo
z sex - shopu, zasięgnąć porady
lekarza.
.
+.
A może coś innego?
Sprzedawcy polecają kasety
dosłownie na każdy gust. Na bazarach - tym razem lepiej tu nawet kupować, bo taniej - możemy dostać nawet bardzo hard
porno. Ale i w sklepie można
kupić film, który zadowoli zwo-

lenników dokładnych zbliżeń
szczegółów anatomicznych czy
ludzi, którzy lubią sceny brutalne. Ciekawostką jest „Kamasu-

tra”, zaopatrzona w trójwymia-

Fot. Tomasz Zając
100 zł kulki dopochwowe, które można uruchamiać, pobu-

dzać do życia... specjalnym pilotem. Włączamy pilotem telewizor, kompakt i ukochaną kobietę - czyż to nie jest wygoda?
Wyzywająca bielizna, gumowe
pończochy, kajdanki - do wyboru,

do koloru.

Warto

tylko

zapytać partnera, czy jakieś akcesoria nie budzą w nim zdecydowanego sprzeciwu. Zabawa
jest dobra wtedy, kiedy bawią
się obie osoby. A szczęśliwi ludzie potrafią sobie rozgrzać
każdą zimową noc.

Stella Sawajner

slandczycy walczą z nałogiem

Ostatnie drinki

dzieć sobie, że jest mi dobrze

i codziennie to powtarzać. Tera-

peuci z Akademii Życia twierdzą, że słowo jest najważniejsze,
że ma niesamowitą energię.
Upierają się wręcz, że jeśli człowiek uwierzy w swoją moc i będzie konsekwentnie wmawiać
sobie, że jest

zdrowy, szczęśliwy

i bogaty

to te jego pragnienia się zrealizują. Zarazem ostrzegają jednak przed nadmiernym gadulstwem. Słowa osoby mówiącej
nazbyt dużo, tracą energię.
Działają natomiast skutecznie
słowa tych, którzy mówią mało
i rozważnie.
t
- Ważne też jest, aby uwierzyć w siebie, ale do niczego nie
dochodzić w samotności - twierdzi Jerzy Kiersz, psychoterapeuta z Poznania. - Dobrze jest
dzielić się swoimi osiągnięciami
z innymi, a wówczas nasze życie

nabiera sensu.
Leczenie słowem nie jest pro-

prowadząca terapię ma do tego
uprawnienia, ponieważ

ste. Toteż przydatna, zwłaszcza

kontakt z szarlatanem

w początkowej fazie, jest pomoc
psychoterapeuty. W Trójmieście
jest ich wielu, ale uwaga - przed
poddaniem się takiemu leczeniu
należy upewnić się, czy osoba

może dokonać w naszej psychice ogromnego spustoszenia.
Bliższe informacje o Akademii Życia, która po dwóch latach zawieszonej działalności zo-

ieszkańcy Skandynawii często żarcałkowitej abstynencji. Zrzeszenie „AA”
tują, że Islandia jest jednym wieljest demokratyczne, nie prowadzi spisu
kim zebraniem Anonimowych Alczłonków, ani nie zatrudnia zawodowych
koholików. W kraju tym, tygodniowo odbymówców. Podstawą terapii są spotkania nawa się około 270 spotkań osób uzależniołogowców, a dzięki ich anonimowości zaponych od nałogu, co oznacza, iż jedno takie
biega się tworzeniu tendencji przywódczych
gromadzenie przypada na tysiąc mieszkańw organizacji. Droga do wyleczenia prowaców wyspy. Dawniej, Islandczyków chcących
dzi poprzez 12 stopni wtajemniczenia, a najwyleczyć się z choroby alkoholowej wysyłalepsza rada dla chcącego przestać pić nazyno na odwykówkę do USA. Podobno w lawana jest 90-90, czyli uczestnictwo w 90 zeach 60. nie było samolotu odlatującego
braniach w ciągu pierwszych trzech miesięcy
z Reykjaviku, na którego pokładzie nie znajwalki z nałogiem. Kontynuacją drogi nakredowałoby się kilku rozdrażnionych pasażeślonej przez pionierów „AA” jest leczenie
rów, którzy chcieli w rekordowym tempie
metodą z Minnesoty. Terapia ta wykorzystuspożyć ostatnie drinki...
je wszystkie zdobycze poprzedniej, z tym, że
W tym miejscu warto przypomnieć, iż zachorych izoluje się w pierwszym okresie leożycielami zalążków organizacji „AA” byli
czenia w specjalnych sanatoriach, gdzie znajAmerykanie: makler giełdowy Bill Wilson
dują się pod opieką specjalistów. Ten sposób
i chirurg Robert Smith, którzy w 1935 roku
leczenia stosowany jest również przy terapowołali jej pierwsze ogniwo w stanie Ohio.
piach odwykowych dla osób uzależnionych
Idea prekursorów, nakreślająca sposób, daod narkotyków. Niestety, coraz więcej nałojący olbrzymią szansę wyzwolenia się od algowców w Skandynawii to ludzie zarówno
koholu milionom chorych, natychmiast roz- . pijący w nadmiarze alkohol, jak i zażywający
stała niedawno reaktywowana
przestrzeniła się na całym świecie, docieraśrodki odurzające.
można uzyskać w Osiedlowym
jąc w 1988 roku aż do 118 krajów. Jedynym
Wyniki islandzkich klinik są zdumiewająKlubie Adrem, przy ul. Czyżew
warunkiem uczestnictwa w ruchu „AA” jest
co dobre. Według ankiety, przeprowadzonej
skiego 12 w Gdańsku Oliwie. N
chęć zerwania z nałogiem. Ideologię ruchu
wśród osób leczonych przed 10 laty, aż poło1 - 2 lutego br. zapowiedzian
opisano w książce pt.: „Alcoholics Anonywa po kuracji odwykowej już nigdy nie siętam zorganizowanie maratonu : mous”, zwanej potocznie Wielką Księgą. Jej
gnęła po kieliszek, natomiast 3/4 pacjentów,
terapeutycznego, który ma po- - motto opiera się na stwierdzeniu, że alkohoktórym zabrakło woli po zakończeniu pierwmóc w odnajdywaniu celu życia. * lizm jest chorobą nieuleczalną - jedyną szanszej terapii, z własnej woli zgłosiło się na posę pozbycia się tego schorzenia stanowi chęć
wtórną, i przeszło w szeregi abstynentów.

Maria Giedz

W ślad za najnowszymi metodami, stosowanymi w USA, wkrótce metoda rodem z Minnesoty również niedługo przejdzie do historii. Dla rodzimych pacjentów Islandczycy zaczynają stosować coraz częściej wariant dochodzeniowy, polegający na terapii szpitalnej
w ciągu dnia i powrocie leczonych na noc do
domów. Natomiast wcześniej stosowana kuracja aplikowana jest obcokrajowcom tłumnie przybywającym tutaj na leczenie. Są to
przede wszystkim Szwedzi, których od niedawna kieruje się do Islandii nie tylko ze
względu na doskonałe wyniki tamtejszego
lecznictwa, lecz również dużo niższe koszty.
Sceptycy twierdzą, że nie jest to prawidłowa
forma rozwiązywania problemu. Powód izolowanie obcokrajowców od naturalnego
środowiska. Choć wątroby pacjentów staną
się z pewnością zdrowsze, to jednak terapia
poza prawdziwym otoczeniem chorych, wydaje się nieco abstrakcyjna, z powodu nagłego oderwania od życia codziennego. Co będzie, gdy powracający do domów Szwedzi
spotkają dawnych kolesiów?
Odpowiedź na to pytanie będzie można
dać dopiero za kilka lat. Jedno jest pewne.
Islandia jest tym krajem, który ma największe doświadczenie w walce z alkoholizmem.
Pozostałe państwa Starego Kontynentu powinny jak najszybciej skorzystać ze wzorów
wypracowanych przez tamtejszych specjalistów.

:

Ivo Jacobi
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Twórcza

rola
konfliktv
Psychologowie zainteresowali się ludźmi, odnoszącymi sukcesy. Zadali im pytanie - co składa się na to, że mogą realizować swoje marzenia. Potem zaczęli ich obserwować, bowiem
od nich samych niczego konkretnego dowiedzieć się nie mogli.
I odkryli, że osoby te odmiennie niż inni traktują konflikty,
szczególnie te, związane z koniecznością podjęcia decyzji.
Walt Disney - na przykład - gdy
znalał się w stytuacji konfliktowej, „dzielił siebie” na trzy czę-

róż nieźle SZC.
niemożliwe. Ą z p

owiem da.
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| Chodzenie , gołą gł

je A włożyć? Tona k Ś OWĄ staje Się już

sklepach kizinież:

ta głowy właści, a

WYŻEJ moherowe

knabyć

>

ści: marzyciela, realistycznego doradcę i surowego krytyka. Każdą
z tych ról odgrywał z najgłębszym
zaangażowaniem, na dodatek
w innym pokoju, aby nawet sceneria była odmienna. Wszystko to
pozwalało mu znaleźć właściwe
rozwiązanie.
Konflikt zdarza się nam na co
dzień: równocześnie chcielibyśmy
pójść na bal i zostać z dziećmi; żyć
aktywnie, zarabiając mnóstwo pieniędzy i mieć dużo czasu na czytanie książek i leniuchowanie. Można go traktować jak dopust Boży
- już taka ze mnie sierota, że zawsze muszę z czegoś rezygnować
- a można także każdą taką sytuację potraktować jako wskazówkę. Bo zawsze, gdy odczuwamy

m

nie ladą,

moż naszych

W malutki

zwczzaie

zwij się "Uk Wzrusząły

j
i

iĄ

umiejętność jest dla nas istotna.
Takie docenienie siebie powoduje, że zaczynamy się cieszyć z pokonflikt, znaczy to, że nadszedł
siadania tej części, czujemy przyczas, aby coś w swoim życiu zmiepływ energii i nie wiedząc o tym,
nić, choć przeważnie sobie tego
dokonujemy przebudowy samenie uświadamiamy. Jeśli więc czugo siebie.
jemy się zmęczeni, ogarnia nas
Bywa, że zadania poszczególniechęć do życia i pytamy siebie:
nych części są sobie przeciwstawdlaczego się tak źle czuję? - to
ne, „walczą” z sobą, powodując
znak, że ten czas właśnie nadszedł.
powstawanie negatywnych uczuć,
Nowoczesna psychologia pogwałtownych emocji lub problewiada, że właściwe podejście do
mów zdrowotnych. Wtedy stosukonfliktu opiera się na przyjęciu
jemy „metodę rokowań”. Np. jedpewnego modelu. Osobowość
na nasza część chce zostać
i psychika każdego człowiew mieście - bo mamy tu świetną
ka składają się z wielu (najpracę - druga przenieść się w piękczęściej nie uświadomionych)
ną okolicę, gdzie jest znakomite
części. Jedna część chce być
mieszkanie, ale szanse na pracę
układna, dobrze wychowana.
znikome. Ćwiczenie polega na
Druga chciałaby mówić prosto
tym, aby wysłuchać, co każda
z mostu. Trzecia namawia do
z nich ma nam do zaoferowania
siedzenia w domu, czwarta do
dobrego. „Zważyć” każdą z nich.
biegania po koleżankach, itd.
I pamiętajmy, że nie chodzi o to,
Tych części może być ogromna
co jest „prawdziwe”, lecz o osiąilość. Otóż najważniejsze jest, aby
gnięcie celu. Nieważne, czy w to
zrozumieć, że każda z tych części
wierzymy, czy nie, ale w takim moma pozytywne zamiary, niezależmencie koncentracji, gdzieś głęnie od tego, jak to robi i niezależboko w nas, następuje przepływ
nie od tego, jakie konsekwencje
informacji, nasze zaś zadanie podla nas z jej działania wynikają.
lega na tym, abyśmy, siedząc
Pierwszym krokiem jest ustalenie
w głębokim skupieniu, na to popozytywnych zamiarów tej części,
zwolili.
która powoduje niepożądane reNiezależnie od tego, czy rozakcje; żachowania
lub
emocje:
wiązanie się pojawi czy też nie, zoNa przykład reaguję wybuchostaniemy nagrodzeni. Wróci nam
wo - zbyt szybko, zbyt gwałtowenergia życiowa, a gdy staniemy
nie - i mam to sobie za złe. Uświawobec konieczności podjęcia dedomienie sobie, że błyskawiczne
cyzji, wybierzemy najlepszą z możreagowanie jest ważne, aby ustrzec
liwych.
się przed samochodem, czy zauwaWysłuchała:
żyć inne grożące niebezpieczeństwo, pozwoli zrozumieć, jak ta

Wiesława Kwiatkowska

Rysy normalne, bez ekscesów, wzbudzają sympatię

Urok ekstrawagancji
Szatę
wraca

Joli Słomy, współwłaścicielki gdyńskiej galerii i kawiarni „Closed”, przedo góry nogami Rita Krzyżaniak.
na ekskluzywne przyjęcie. Nie chciałabym, aby urzędniczka w banku epatowała mnie głębokim dekoltem, czy
kusym mini. Istnieje coś takiego, jak
strój na potrzeby zawodu. Zawód też
zobowiązuje.

- Czyli pani powinna, z racji pro-

wadzenia - z Mirosławem Trymbulakiem - galerii z ciuchami, nosić się ekstrawagancko?
- Lubię ekstrawagancję, nie tylko
u siebie, ale jak już mówiłam, nie za

wszelką cenę i nie na każdą okazję.
Strój trzeba dopasować do siebie.
- Aw czym pani czuje się najlepiej?
- Kiedy byłam szczuplejsza, nosiłam chętnie bardzo krótkie spodenki.
Lubię dekolty z odsłoniętymi ramionami, ciuszki przylegające do ciała. Jeśli
zakładam coś luźnego, to musi być
zwiewne, jeśli długa spódnica - to z długim rozcięciem. Lubię podkreślać kobiecość, prowokować ciałem.
- Akurat pani może, ale czy kobieciątka o grubych udach powinny kokietować spódniczkami mini?
- Nie można brać mody bezkrytycznie. Trzeba ją twórczo przetwarzać,
brać to, co jest dla nas korzystne, ma-

Jolanta Słoma: - Lubię podkreślać kobiecość, prowokować cia-

skować mankamenty. Trzeba się tego
nauczyć.

- Ubiera się pani nietuzinkowo...
- Zawsze lubiłam nosić się inaczej, oryginalnie. Czułam taką potrzebę.
- Skąd się bierze taka chęć wyróżnienia się
z tła? To próżność, prowokacja?
- Nie wiem, skąd się bierze. Może tkwi w genach, może i jest w tym trochę próżności. Zapewne chodzi też o zamanifestowanie odrębności i niezgody na sztampę, ubranko
z wieszaka w konfekcyjnym sklepie.
- Trudno byłoby wyobrazić sobie panią
w czymś takim!
- Prawda? Zawsze miałam swój styl, dbałam
o swój wizerunek. Spotęgowało to się w czasie,
gdy śpiewałam z zespołem IMTM.

stia gustu. A o gustach się nie dyskutuje, bo to ponoć bezcelowe.
- Bez przesady. Można to i owo uświadomić,
to i tamto wyperswadować, pokazać kierunek.
Jeśli ktoś ma kłopoty z określeniem swojego
image, powinien się ubierać u kogoś.
- Czyli mieć doradcę, kreatora? Wasza galeria temu służy?
- Tak, otwieraliśmy ją m. in. właśnie z taką
myślą. Aranżujemy pokazy, pomagamy odnaleźć styl, wybrać odpowiedni strój, zakomponować całość.
- To musi chyba trochę kosztować?
- Nie musi. Nasze ceny porównywalne są, na
przykład, z tymi w Telimenie. Oczywiście, tańsza jest bazarowa turecka sztampa.

- Dawno, dawno temu, w latach 80.
- Czym jest dla pani moda?
- Odskocznią od szarości. Ubieranie się to
przyjemność a nie czynność. Zabawa na co
dzień. Trzeba o tym pamiętać i tym się kierować. Oczywiście, przyjmując różnorakie ograniczenia, wynikające z okoliczności.
-'To znaczy, że trzeba być ubranym stosownie do miejsca?
- Tak. Inaczej ubieramy się do kościoła, inaczej na podniosłą uroczystość, jeszcze inaczej

niu całości?
- Wszystko! Wszystko musi harmonizować i być dobrane w jednym stylu. Jeśli biżuteria, to komponująca się kształtem i kolorem.
- Co jest najpiękniejszego w modzie?
- To, że się zmienia, że nie nudzi, że po ekologicznych szaroburościach przychodzi czas
na orgię kolorów, że po smukłych szpilkach
nastaje era panowania ciężkich koturnów. Ta
zmienność ubarwia nam życie.

- Kiedy to było?

- Co jest najważniejsze w zakomponowa-

Jak rozszyfrować twarz?
Dlaczego twarz symetryczna, o regularnych rysach wydaje się nam ładniejsza?
Sprawdzono to na podstawie testów. Kiedy pokazano grupie osób oblicza różnych
ludzi przed i po korekcie komputerowej, zawsze wygrywała twarz „rełuszowana”.
Sprawa może wydawać się błaha, ale niemniej interesuje ona pewną liczbę badaczy,
którzy próbują zdefiniować sposób, w jaki „selekcjonujemy” kryteria estetyczne i w jaki sposób funkcjonuje nasz mózg, aby ocenić, co jest
„piękne”. Malgasze, Saharyjczycy czy Indianie
amerykańscy nie mają jednakowych kryteriów
oceny piękna. Czy istnieje więc jakaś wspólna
płaszczyzna?
Dla naszego mózgu nie wszystkie rysy są
jednakowo ważne. Pierwsze miejsce w hierarchii zajmują włosy (w przypadku Europejczyków), następnie oczy i usta (ważne dla Afrykańczyków). Ale w przypadku kogoś
znajomego, patrzymy przede wszystkim na
oczy i usta, pomijając „kontury” (włosy czy
broda). Szybkość „rozszyfrowywania” twarzy
nieznanej jest tak duża, że trudno nam zrozumieć jak to funkcjonuje. Jak mózg gromadzi tyle informacji, jak je porównuje, aby się dowie-

dzieć kto jest kto, kto jest do kogo podobny.
Wydaje się, że rozmieszczenie rysów na twarzy, odstęp między nimi (rozmiar czoła, rozstęp
między brwiami) odgrywa niemal taką samą
rolę, jak sam kształt rysów. W istocie, wiele
elementów pozwala przypuszczać, że spojrzenie operuje równocześnie na dwóch poziomach - zarówno w sposób ogólny, pobierając
ogólny „odcisk” twarzy, jak w sposób szczegółowy, starając się zidentyfikować każdy rys,
np. brwi opadające lub podniesione.
Najdziwniejsze pod tym względem są próby dokonywane na twarzach pokazywanych

krzywo lub zniekształconych. Brytyjczyk
Thompson zajmował się wycinaniem fragmentów wizerunków twarzy znanych i nieznanych,
aby spróbować wyjaśnić rolę „przed-poznania”. Warto zauważyć, że na znanej twarzy,
sam fakt zmodyfikowania jakiegoś rysu lub

wycięcia oczu i ust, aby je następnie krzywo
przykleić, nie pozwala rozpoznać fizjonomii.
Sytuacja się zmienia, gdy odwraca się fotografię. Głowa jest wówczas na dole, ale oczy
i usta we właściwym kierunku, więc łatwo rozpoznaje się osobę. Ale znaczenie wizerunków
i ich regularności dla wyboru przez partnera
seksualnego lub jako podstawa porozumiewania się za pomocą mimiki, nie jest doceniane
przez człowieka. Większość tzw. wyższych gatunków żywych ma niekiedy zaskakujące kryteria urody. U japońskich much-skorpionów,
samca, który ma najbardziej symetryczne skrzydła. U pawi, wybrany zostaje ten, który rozpościera najpiękniejsze pióra w ogonie.
W swoim laboratorium w Berkeley (Kalifornia) Curtis Samuels wykazał, że nawet trzymiesięczne niemowlęta zwracają większą uwagę na twarze bardziej symetryczne niż na te,
które my uznaliśmy wedle naszych kryteriów
za „piękniejsze”. To jest dziwne i to zdaje się
sugerować, że to poszukiwanie symetrii pojawia się bardzo wcześnie w systemie wzrokowym małego człowieka. Ale nie wszyscy bada-

Ogniste fryzury
Mistrz Laurent na karnawał zaleca fryzury ogniste, z refleksami. Od czerwieni po mieniące się balayażem blondy. Elegancki
styl, gdzie najważniejszy jest ruch - zarówno szyi, jak i włosów. A zatem, kark i boki wycieniowane lub wystrzępione albo też włosy
upięte wysoko w koki. Na te wyrafinowane fryzury sypiemy brokaty złote, srebrne i białe. Stawiamy na bogactwo formy i koloru.

cze uważają, że symetria twarzy jest absolutnym warunkiem podobania się. Przeciwnie,
manipulacje z fotografiami w celu doskonałego jednolicenia prawej i lewej strony twarzy
wykazały, że twarz zbyt doskonała, zbyt geometryczna nie jest przyjemna dla oka.
Innym bowiem kryterium jest „twarz średnia”. Rysy normalne, zwykłe, bez ekscesów,

działają uspokajająco. A ten, który je ma, cieszy się naszą sympatią. Na tym poziomie symetria nie wystarczy. W istocie, jeśli się weźmie
pod uwagę sprawę urody i regularności rysów
z punktu widzenia ewolucji gatunku, trzeba
zrównoważyć korzyści i niedogodności. Korzyści seksualne: łatwiej zwrócić uwagę płci przeciwnej, jeśli rysy są zgodne z kryteriami urody,
może to natomiast mieć niedobre skutki funkcjonalne. Dobrze jest mieć mały nos, ale to może powodować trudności w oddychaniu lub infekcje. W krajach północnych, jeśli zniknie
z twarzy warstwa tłuszczu, może raptownie
wzrosnąć wrażliwość na zimno.

Ada Jankisz
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Rap łagodzi obyczaje?

Noworoczne pusłosłowie

stare porzekadło, które wciąż jest przypominane, ale
ek sens. Wystarczy pójść na koncert, by nabrać pewności,
że zamiast łagodzić, muzyka podnieca i wzbudza agresję. Pod względem zacietrzewienia,
fani współczesnej muzyki ustępują nieraz jedynie kibicom |piłkarskim.

Muzyka łagodzi obyczaje - =

które dawno uż straciło jakiko

Do tej pory zamieszki wywoływane przed, podczas i po koncertach, kończyły się na rękoczynach, jeśli padały w nich ofiary śmiertelne, to raczej przez
przypadek niż celowe działanie.
Wydaje się jednak, że ten czas
„łagodności”

zaczyna się koń-

czyć. Coraz bardziej agresywne
rodzaje muzyki, takie jak skrajna wersja rapu, czyli gangsta rap
- rap gansterski - bez żadnych
zahamowań gloryfikują prze-

w przekładzie na polski „Śmier-

telny szereg”. W owym szeregu
jako pierwszy stanął tymczasem
jego główny propagator... Policja amerykańska przypuszcza

nawet, to że właśnie Knight był
celem zamachu, a Shakur zginął

niejako przy okazji.

W trakcie trwającego kilka
tygodni śledztwa, FBI dotarło
do miejsc tajnych spotkań gangsta raperów. I skonfiskowała im
10 karabinów maszynowych, 19
pistoletów, kilka kamizelek kuloodpornych i granaty, potężny
zapas amunicji i narkotyków.

moc, chamstwo, rasizm itp.

Na efekty nie trzeba było długo czekać. A ponieważ burzę
zbiera z reguły ten, kto sieje
wiatr - pierwszymi ofiarami zaplanowanych z zimną krwią morderstw stali się sami gwiazdorzy
i producenci „ostrej muzyki”.
Największym echem w Stanach Zjednoczonych odbił się
zamach na jednego z najsłynniejszych gwiazdorów rapu Tupaca Shakura. Został on zastrzelony w sposób znany z sensacyjnych filmów - czarne
BMW, którym jechał przez Los
Angeles ostrzelano z karabinu
maszynowego.
Podczas zamachu ranny został również jeden z największych producentów muzyki rap,
szef i właściciel wytwórni płytowej „Death Row” - Marion
Knight. Nazwa wytwórni w pełni
oddaje ducha lansowanej przez
nią muzyki - Death Row, to

Dochodzenie

wykazało,

że

fani najpopularniejszych zespołów i gwiazd grupowali się
w klubach, które z czasem prze. kształciły się w gangi. Wielbiciele zastrzelonego Shakura zrzeszyli się w grupie o nazwie Bloods, ich zajadli przeciwnicy natomiast - w gangu Crips. W ciągu kilku lat, w wyniku wymiany
„argumentów” między zwaśnionymi fanami zginęło co najmniej
10 osób. Do tej pory ze zmagań
zwycięsko wychodził Bloods, ale
zabójstwo Shakura i zranienie
Knighta zmieniło układ sił. Teraz członkowie Crips triumfowali.
Jednak nie na długo. Już kilka dni po zamachu,

szefowie

Bloods postanowili wziąć odwet.
I w ciągu niespełna tygodnia zastrzelili lub zasztyletowali troje
ludzi, kilkunastu innych ciężko
ranili. Policja jest bazradna, sporadyczne aresztowania nie powstrzymały fali przemocy. Amerykańscy dziennikarze ostrzegają, że to jedynie początek
i prawdziwa wojna gangów dopiero wybuchnie.
Jak można się było domyślić,
stosunek do muzyki jest tylko
jedną z przyczyn tych brutalnych
porachunków. W ich podtekście
kryją się sprawy bardziej materialne - walka o kontrolę nad
handlem narkotykami i płynącymi z tego olbrzymimi pieniędzPod względem zacietrzewienia, fani współczesnej muzyki ustępują nieraz jabinie
Fot. Jarek Rybicki
kibicom piłkarskim.

mi.

A.M.

Jeden z pierwszych koncertów Apteka zagrała w 1986 r.
z warszawską TZN Xennq na dziedzińcu przed uniwersyte„ na krzesełku usiadł pan rektor.Po
kilku minutach zdziwi "się, zbulwersował, podziękował Aptece
i wyszedł.
czyli

w domu

den utwór do słów Norwida. Na-

- kultury na Suchaninie rok wczegrania zrealizuje Adam Toczko,
--śniej, w marcu 1985, zadebiuto- "jakra pierwszej. drugiej płycie.
wała oficjalnie Gdańska Scena
„Panaceum ” będzie miało 14
Alternatywna.
utworów i niespodziankę. PoNa Wybrzeże szybciej docietrwa ok. 90 min. Może ekolorały nowinki muzyczne z zagragiczna okładka, a na pewno grunicy, wraz z płytami, które przyba książeczka. Chcą ją dobrze
wozili ojcowie-marynarze.
sprzedać, żeby starczyło na więDziennikarze muzyczni drucej niż trzy miesiące Życia. „Pagiej połowy lat 80. zachwycili się
naceum” czyli lekarstwo na
rytmami znad Bałtyku. Były odwszystko.
trutką na „zimnowojenną”
Jędrzej Kodymowski założył
twórczość Polski centralnej.
najpierw Pancerne Rowery,
Oprócz Po Prostu, Bielizny,
a potem Aptekę w 1983 r.
DKK i wszystkich innych kapel
Pierwszy jej okres to dwuletni,
grających między Gdańskiem
licealny z Maciejem Błasiakiem.
a Gdynią, w GSA wpisała się
Odbyli wtedy trzymiesięczną
także Apteka.
podróż po Związku Radzieckim.
W 1983 roku Jędrzej KodyGrali po dwa koncercie
mowski i Maciej Błasiak - póździennie (wszystkie z playbacku,
niejsze filary grupy - stwierdzili,
bo nie było żadnego sprzętu).

cydował się na reaktywowanie
swoich „Dzieci Kapitana Klos-

Na początku była Wielka Rosja, leżąca pomiędzy Wschodem

sa”.
Ostatnia faza, to grupa obecna - z Jackiem Stromskim
i Sławkiem Czarnatą. Sławek
grał wcześniej w Garden Party,
Golden Life, Illusion. „Najfajniejszy układ” - mówią obecni
Aptekarze.
Apteka pojawiła się

po raz pierwszy
na ekranie około 1986 r.
w programie „Magazyn Pana
Manna”. Dwóch wychudłych
kolesiów snuło się pośród dymów i śpiewało utwór o niczym:
„I kto je lubi, to wie: by miały
skutek, rzadko się je je”. W tamtych czasach nie śpiewano o niczym - albo o coś walczono, albo
ostrzegano przed bombą.
Teraz dzieciaki słuchające
Apteki wiedzą, że „Synteza” to
utwór o grzybkach halucynogennych.

a Zachodem, dzieląca i zarazem

łącząca dwa światy; dumna i niepowtarzalna - wyzierała z każdej
kartki szkolnych podręczników
z początku naszego wieku, z których uczyły się dzieci z bogatych,

Wypowiedzi Jędrzeja Kodymowskiego są chętnie cytowane
przez dziennikarzy ze względu
na ich efektowną dwuznaczność,
podobnie zresztą jest z całą
twórczością Apteki. Nazywa się

- Narkotyki nigdy .nie były .
najważniejszą sprawą w naszym
życiu. - mówią Aptekarze. - Wystarczy pójść na Długą w Gdańsku i zobaczyć, czy narkotyki
pomagają, czy przeszkadzają
w życiu. Albo na Dworzec
Główny w Warszawie. Tam każda wnęka jest wypełniona „„polzamożnych, czy choćby tylko
ską heroiną” - mówi Jędrzej,
szanowanych rodzin osiadłych
który jest mimo to za legalizacją
w Smolnym.
wszystkich narkotyków. TwierA potem przyszła rewolucja,
dzi, że nie byłoby czarnego rynktóra podzieliła szkołę, miasto,
ku, policja byłaby odciążona od
cały znany dzieciom ze Smolneścigania dealerów, urząd skarbogo świat na zwycięzców - „lud
wy zarobiłby parę złotych. pracujący miast i wsi”, pokonaW Holandii ludzie są świadomi,
nych - tych spośród rosyjskiej
do czego prowadzą używki
arystokracji, którym nie udało
i umieją z nich korzystać - twiersię schronić na emigracji.
dzi.
Powieść „Pokonani” określa-

Ich inspiracje muzyczne to
klasyka rockowa, ostatnio - także muzyka mechaniczna. - Dużo
słuchałem, ale rzuciłem wszystko, bo nic się teraz ciekawego
nie dzieje. Myślę, że zacznę słuchać samego siebie - mówi Jacek, perkusista. Nie lubią śpiewających kobiet.
Jędrzej ceni Witkacego. Za
wszechstronność, syntezę sztuk,

za książki z pogranicza psychiatrii, za ciekawość, która popycha

ludzkość do przodu. .
Dokąd dojdzie muzyka? - Do
absolutu i powróci - twierdzi. Tak, jak rozszerzane

spodnie.

W latach siedemdziesiątych
spodnie i rękawy rozszerzały się,
aż ludzie nie mogli się ruszać.
Wtedy się wszystko zwęziło. Teraz za to pojawi się jakiś nowy
Majakowski, który prymitywnie
tworzy, ale będzie miał szczery
przekaz. Powie o czymś: ”To
jest fajne”. I wszyscy zaczną to
grać” - prorokuje Jędrzej.
Aptekarze uważają, że nigdy
nie skończą tworzenia. Chyba
że im się znudzi. Wtedy zapiszą
się do UOP-u, „bo dają tam telefony komórkowe i nie trzeba
płacić abonamentu.”

Kobiety i polityka
„Śpirala” - ostatnia na razie płyta Apteki
że warto byłoby zrobić coś jeszcze prócz picia piwa.

Przez 12 lat
Apteka nagrała pięć płyt.
Szósty album - „Panaceum”
ukaże się wczesną wiosną.

Fot. Tomasz Paweł lewandowski

W Leningradzie próbowali grać
na żywo, ale nie dawało rady. Ludzie nic nie kumali,

się, bili brawo. To było dla nich
wydarzenie. Występowaliśmy
z całą plejadą gwiazd z klimatów
Ałły Pugaczowej - mówi Jędrzej.
Następny etap - z Maćkiem
Wanatem,

Na „Panaceum”

będzie wię-

cej fragmentów instrumentalnych. - Będą to raczej utwory,
niż piosenki - mówi Jacek
Stromski, perkusista.
W momencie,

kiedy piosenki

. są skończone, Jędrzej dopisuje
do nich teksty - Raczej wymyślam i zapamiętuję, niż piszę twierdzi. - Może będzie tam je-

cieszyli

do 1992 r. Powstała

najlepsza płyta Apteki „Ujarane
całe miasto”. Po jego śmierci zespół o mało się nie rozpadł. Jędrzej: - Było ciśnienie chłopaków z zespołu, żeby cały czas
grać, bo kiedy się osiągnie pewien pułap, to trudno z niego
zejść. Mnie się już nie chciało.
Krótko grał z nimi Olaf Deriglasoff. Nagrał „Mendę” i zde-

Apteki słuchają roczniki 1967
i 1976. Na cztery trójmiejskie
rozgłośnie radiowe, piosenki
Apteki można usłyszeć w jednej.
- Młodzież kupuje programy
w rodzaju „Muzycznej Jedynki”,
bo nie ma alternatyw. Telewizje,
żeby się nie narazić przełożonym, puszczają grzeczne kawałki zespołów, - mówi Jędrzej.
Uniwersalność i długowieczność
zespołu polega na dobrym rocku i niezłych lakonicznych tekstach. Na tym, że śpiewają
o nocnej Gdyni, bezpruderyjnych imprezkach, zastanawiają
się nad sensem życia, łapią też
trochę Witkacowskich cynicznych klimatów.

[Na GOŁOWKINA

ją różnie: „psychodelia”, „jazdą
po bandzie”, „drugs not dead”.

Witkacy w rozszerzanych
spodniach

Wszyscy są heteroseksualni.
W życiu Jędrzeja są cztery kobiety: mama, córeczka, żona
„i futrzasta kotka. Sławek ma też

żonę i córkę.
Nie obchodzi

ich za mocno,

co się dzieje na scenie politycznej. Jędrzej smuci się, że politycy mają źle skrojone i przybrudzone garnitury.
- Cieszy mnie, że mimo wczesnej fazy kapitalizmu, Mazury
i Bałtyk zostają takie same. Lisa
w lesie nie obchodzi, kto jest
u władzy - twierdzą.
Aptekarze chcą, żeby wszyscy mieli w życiu to, czego praą.
Może dlatego „Panaceum ”...?

Krystyna Romanowska

ne, które mają świadczyć o tym,
że za rządów koalicji Polska
nieuchronnie zmierza ku... dobrobytowi.
Sprytny polityk potrafi też
na użytek populizmu uderzyć
w odpowiedni ton. W przemówieniu Kwaśniewskiego przebrzmiewa w jednym miejscu
troska o tych najbiedniejszych.
Należy pozazdrościć prezydentowi zmysłu obserwacji i spostrzegawczości: „Wiem jak wiele rodzin w Polsce żyje na krawędzi ubóstwa, jak ciągle wiele
jest w naszym kraju biedy, niesprawiedliwości, poczucia

bra-

ku perspektyw”. My to też wiemy, panie prezydencie. Śmiem
nawet twierdzić, że lepiej to widać, gdy czeka się na przystanku autobusowym, niż zza przyciemnianych szyb rządowej
Lancii. Ale Kwaśniewski zdaje
się wiedzieć, że cwany polityk
przemawiając do ludzi powinien wlać w ich serca otuchę
w postaci obietnic - nawet jeśli
są to obietnice bez pokrycia.
Zapewnia więc tych wszystkich
słuchających go biedaków, że
to się będzie zmieniać:

,„„Musi-

my dążyć do tego, żeby z każ"dym kolejnym rokiem zmniejszała się liczba ludzi rozgory-

czonych, niepewnych jutra”.
A ja pytam - w jaki sposób rząd
zamierza zmniejszyć tę liczbę?
Może będzie unicestwiał obywateli rozgoryczonych i zaniepokojonych istniejącym stanem
rzeczy? Kto w ostatni dzień starego roku da się nabrać na
obietnicę lepszego jutra, jeśli
wie że to właśnie od jutra
wchodzą w życie karkołomne
podwyżki cen energii elektrycznej, ciepła i gazu.
Tymczasem ludziska się
buntują - no bo jak to tak?
Czym ma być prezydenckie pustosłowie noworoczne, w którym ubolewa się nad biedą
znacznej części społeczeństwa,
skoro rząd funduje takie podwyżki. Najpiękniej zaś, jak zwykle, traktuje się rencistów
i emerytów - jakieś groszowe
„wyrównania”
tradycyjnie
przewiduje się dla nich po
trzech miesiącach obowiązywania wysokich cen energii. I pomijam tu kwestię etyczną, ale
na mój gust - nie jest to dobre
posunięcie polityczne. Elektorat emerytów zawsze jest bo-

Nie zamierzam siać tu więcej
złośliwości. Rozbawił mnie bowiem pewien fragment orędzia,
w którym prezydent zauważa,
że:

„wspólna

Polska

to musi

być kraj, gdzie umiemy sprawiedliwie oddać honor ludziom
tak różnym, jak Lech Wałęsa,
Leszek Balcerowicz, czy kolejni
premierzy Rzeczpospolitej: Tadeusz Mazowiecki, Jan Krzysztof Bielecki, Jan Olszewski,
Waldemar Pawlak, Hanna Su-

chocka, Józef Oleksy, Włodzimierz Cimoszewicz. Bez nich
dzisiejsze powodzenie nie byłoby możliwe”.
Zaiste, panie prezydencie.
Zwłaszcza jeśli weźmie się pod
uwagę ubiegłoroczne rewelacje,
związane z tzw. sprawą Oleksego.
Ostatnio przyleciał do Polski
Andrzej Gołota. Mimo próśb
tłumu

dziennikarzy, nie powie-

dział ani jednego słowa. I tak
sobie pomyślałam, że czasem
jest to dobre posunięcie...

wiem kartą przetargową, ale na

te refleksje przyjdzie czas nieco
później.

Jola Badowska

Lektury na weekend
szawa 1996, 872 s.

Ostry rockowy dyżur
„Burdlu”,

oworoczne orędzie prezydenta było, jak zwykle, naładowane optymizmem. Pan prezydent powiedział nam w sylwestrowy wieczór, że waleczni Polacy swymi
dokonaniami sławią imię ojczyzny na całym świecie niemal
bez przerwy. Wisława Szymborska i cała plejada olimpijczyków są tego najlepszym
przykładem. Reszta zaś narodu
to ludzie dobrzy, mądrzy i szlachetni.
Przemówienie Kwaśniewskiego było niejako potwierdzeniem jego wyborczego hasła: „Wybierzmy przyszłość”.
Prezydent utyskiwał nad naszym nadmiernym przywiązaniem do przeszłości: „Dla bardzo wielu moich rodaków barierą we wspólnym działaniu
jest przeszłość. Nie możemy jej
zmienić, ale trzeba uczynić
wszystko, żeby historyczny spór
nie zniweczył naszej wspólnej
przyszłości”. Dobrze wiemy, że
są to tylko ogólniki, bo przecież
w noworocznym orędziu nie ma
zbyt wiele miejsca na konkrety,
zwłaszcza jeśli dotyczą one tych
ciemnych i niegodziwych stron
władzy. Konkretów było kilka
i zawierały one dane statystycz-

Irina Gołowkina. Pokonani, przeł. Jadwiga M. Jędrzejewska, wyd. 1. War-

Apteka dla „Dziennika”

W

Nic nowego
czyli: znowu będzie lepiej...

na przez krytykę mianem rosyjskiego „Przeminęło z wiatrem”

opowiada o tragicznym losach
tych ostatnich. Autorka książki,
Irina Gołowkina, wnuczka kompozytora Mikołaja RimskiegoKorsakowa, oparła fabułę s'wvojej
powieści przede wszystkim na
własnych przeżyciach - jak sama
twierdziła „nie ma w niej ani jed-

nego zmyślonego faktu”, « pod

postaciami bohaterów kryją się
znani jej, konkretni ludzie.
Książka „Pokonani” powstała
w połowie lat pięćdziesiątych;
przez dwa dziesięciolecia znana
była jedynie nielicznym, z ręcznie przepisywanych kopii, by
w końcu trafić do przepastnych
archiwów KGB, które nie było
w stanie ustalić prawdziwego nazwiska autorki ukrywającej się
pod pseudonimem „Daszkowa”.
"Wreszcie, niemal po czterdziestu
latach „Pokomani” doczekali się
publikacji, szybko stali absolutnym bestsellerem współczesnej
literatury rosyjskiej. Ta prawie
dziewięćsetstronicowa powieśćrzeka trzyma czytelnika w absolutnym napięciu od pierwszej do
ostatniej strony. Bliskie nam za-

w poszukiwaniu jedzenia dzicy,
nadzy i głodni ludzie. Nieśli
w rękach ościenie, łuki i strzały,

szukając nowych terenów łowieckich, przestraszeni nieznaną
okolicą, nękani atakami drapieżników, niecierpliwie Aa:
towarzyszące grupie szakale.AŻ
pewnego dnia jeden z ludzi po
raz pierwszy w historii świata
nakarmił resztkami swego pożywienia szakala, czy też dzikiego
psa. W rewanżu ten pomógł mu
osaczyć ranną klacz, a potem
znalazł sobie legowisko na granicy światła ogniska, szczekaniem ostrzegając przed niebezpieczeństwem i obcymi. W swej
książce „I tak człowiek trafił na

TAK
CZŁOWIEK
Paa NA PSA

równo geograficzne, jak i kultu-

rowe tło utworu sprawia, że losy
Elżbiety Muromcewej wydają się
bardziej swojskie niż opisy amerykańskiego Południa po równie
krwawej wojnie secesyjnej. Bo
Amerykanie nie zaznali Sybiru.

Konrad Lorenz, I tak czło-

wiek trafił na psa, przeł.

z niem. Anna Maria Linke,

wyd. 2, Warszawa
168 s. ilustr.

1996,

Zaczęło się pewnie tak: przez
wysokie stepowe trawy sunęli

zwierząt. Ale nie ona jest jedynym tematem tej pasjonującej
książki. Poza historią, fizjologią
i psychiką canis domesticus,
treść tej publikacji stanowią żywe, barwne, dowcipne historyjki

o psach, które doceni każdy miłośnik zwierząt - jak ta opowieść
o dwóch nie znoszących się
psach, które spotykając się przy
płocie rozgraniczającym dwie
posesje przebiegały wzdłuż tego
płotu wymyślając sobie, złorzecząc tak głośni, że ich skowyt
i charkot stawiał na nogi całą
dzielnicę. I oto pewnego dnia
ów płot niezgody rozebrano,
chcąc zastąpić go nowym. Co
zrobiły wówczas psy? Znalazły
sobie jedyny ocalały kilkunastocentymetrowy

S(23A WNZONNUJA la.

Zabić gwiazd

psa” Konrad Lorenz, wybitny
etiolog austriacki, świetny eseista, laureat Nagrody Nobla.
Tak właśnie zaczyna opowieść
o największej przyjaźni, jaka dana jest człowiekowi w świecie

fragment

ogro-

dzenia,by móc kontynuować
swe uświęcone tradycją awantury. Zakładając, że zwierzęta zachowują się zwykle w sposób
przemyślany, wypada stwierdzić,
że przebywając od tysięcy lat
z człowiekiem, psy zatraciły swój
wrodzony racjonalizm na rzecz
bardziej „ludzkich” cech. Czy
rzeczywiście tak jest w istocie?
Z pewnością w książce Konrada
Lorenza znajdziemy odpowiedzi
na wiele pytań dotyczących relacji człowiek-pies. Natrafimy też
wiele celnych i zabawnych spostrzeżeń dotyczących układów
między psami i ludźmi. Z pewnością po lekturze tego dziełka,
wychowawcza rola zwierząt domowych wyda nam się niezwykle cenna.
|

Alicja Morze
Uniwersytecka księgarnia „Literka”

Psychozabawa dla Ciebie

Sprawdź
swó| temperament
Na co dzień spotykamy ludzi tryskających energią, będąsię nie uda.
cych duszą towarzystwa. Bez nich żadna zabawa

Z ana
m takiej imprezy zaobserwować można bez
trud
„ co podpierają ściany. osi unikają gwaru,
ją wrażenie, że znale:
RAA
tu a
przypadek,
a przyszii, ponieważ nie wypadało
ć gospodarzom.
Jacy naprawdę jesteśmy, ile z naszego zachowania to pozowanie na kogoś innego, chęć zaprezentowania się?
Kiedy uruchamiamy drzemiące w nas talenty aktorskie,
kiedy zaś nerwy krępują osobowość? Ta psychozabawa pozwoli
zajrzeć w głąb podświadomości
i określić, jaki mamy temperament. Wymagać będzie ona od
nas odrobiny wyobraźni, dlatego
też warto usiąść wygodnie w fotelu, a obok postawić szklankę
z ulubionym drinkiem.
A
* Przed oczami masz wieżę
Eiffla. Z czym kojarzy Ci się ta
budowla?
* z górskim wierzchołkiem - 9
pkt.
;
* z pojazdem kosmicznym - 5
pkt.
* z latawcem - 2 pkt.
B
* Jakie odczucia wzbudza
u Ciebie ta wieża?
* majestatycznej budowli - 5
pkt.
* dynamicznej konstrukcji - 9
pkt.
* zagrożenia - 1 pkt.
* A teraz oczami wyobraźni
przenosisz się na gdańską Starówkę. Z gazety dowiedziałeś

się, że władze miasta postanowity pomalować fontannę Neptuna. O tym, jaki zostanie wybrany kolor, zadecydują czytelnicy
pisma, na zasadzie plebiscytu.
Piszesz do redakcji list, w któ-

rym proponujesz kolor:
* czerwony - 9 pkt.
* zielony - 1 pkt.
* żółty - 6 pkt.
D
+ Kolor zaproponowany
przez Ciebie zwyciężył, a Ty
miałeś szczęście w losowaniu.
Sierotka Marysia wyciągnęła
Twój list, a nagrodą w plebiscycie był tygodniowy
pobyt
w Gdańsku. Jak spędzisz ten
czas?
* podziwiając zabytki - 6 pkt.
* przesiadując w pubie na
Starówce - 9 pkt.
* godzinami patrząc na miasto z wieży Ratusza - 1 pkt.
E
* Wyobraź sobie, że udało Ci
się zapisać do spółdzielni, która
buduje szybko, ładne, ale nietypowe mieszkania. Tym razem
lokale będą umieszczone na
szczycie wieży utrzymującej wiszący most nad rzeką. Z, wierz-

chołka odchodzą grube stalowe
liny, a pod poziomem mieszkalnym znajdzie się kawiarnia wraz
z tarasem widokowym. Ponieważ konstrukcja musi być elastyczna, odchylenia szczytu wie-

ży od poziomu, przy silnych wiatrach, wynosić mogą nawet 6
metrów. Czy zdecydujesz się zamieszkać w takim lokalu?
* nie, jeszcze nie upadłeś na
głowę - 1 pkt.
e doskonałe miejsce - 9 pkt.
* zależy to od wyglądu mieszkania - 5 pkt.
Jeżeli po zliczeniu punktów
uzyskanych z wybranych odpowiedzi znalazłeś się w przedziale:
33-45 punktów - to zaliczasz
się do osób pełnych werwy i życia. Trudno Cię zrazić i przystopować. Odczuwasz wewnętrzną
potrzebę działania.
Praca,
w której musiałbyś spędzieć 8
godzin za biurkiem,

przekłada-

jąc bezużytecznie papiery, będzie dla Ciebie katorgą. Najlepiej czujesz się uprawiając tzw.
wolny zawód. Pomimo tryskania
energią, wtedy gdy trzeba, potrafisz się opanować i do sprawy
podejść na spokojnie. Stąd też
szacunek wśród współpracowników oraz chęć przebywania
w Twoim towarzystwie.
15-32 punkty - to sugerowałoby, że Twój temperament został
w znacznym stopniu przytłumiony. Miewasz różne okresy różniące się diametralnie samopo-

czuciem, również różne osoby
mają zdumiewająco odmienny
wpływ na wyzwalanie Twej
energii. Na niektórych spotkaniach towarzyskich - zasypiasz.
Bywa

też wcale

nierzadko,

że

stajesz się duszą imprezy, a buzia ci się nie zamyka. Od zespołu w Twojej pracy zależy, czy
„zaskoczysz” i będziesz cennym

fachowcem dla firmy, czy też
zleconą robotę wykonasz od
a do z, ale nie włożysz w nią ani
serca, ani pomysłów.

6-14 punktów - to znaczy, że
nie odbierają Cię inni jako duszę towarzystwa. Przyzwyczaiłeś
się już do tego. Uważasz z pewnością, że wybuch energii, radość z tego co się dzieje lub też
dziać może - nie jest w Twoim
stylu. Po prostu to do Ciebie nie
pasuje. Być może masz wrażenie, że wizja osoby stabilnej
i zrównoważonej bardziej odzwierciedla Twoje „ja” i za takiego człowieka chcesz uchodzić
w pracy i wśród przyjaciół. Zdarzyło się, że „zapomniałeś” się,
Twój temperament dawał znać
o sobie, ale otoczenie dość
chłodno Cię odbierało. Dlatego
też unikasz emocji, a przynajmniej ich uzewnętrznienia.

Opr.SS.
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7.10 Folkowe nuty z Równicy - Ze- |

7.15 Z Polski - reportaż

dzieży

spół Nawojowa

7.30 Wszystko o działce i ogrodzie

7.30 Tacy sami - w świecie ciszy

5)
8.00 Agrolinia

7.55 „Spotkanie z Hanną

e
8.30 Wiadomości

ą

Barberą” |
Tą

prod. USA
- serial
oz: anim.- magazyn
dla mło- |
8.30 Jajecznica

Ę
śś Rodzinne
czytaniei
8.40 Dla 5 dzieci
s

dzież

8.55 Dzieło - arcydzieło

panorama
red. katolic- | 99
- program
9.05 Ziarno
910 Dzień dobry,
i rodziców
kiej dla dzieci

1.25Szkoła Tańca B Ludowego

9.10 Dzień dobry, tu Gdańsk

(3)

(powt.)
9.35 Magazyn
ę w wędkarski
domu iż ogrodzie.
9.50 Kwiaty

7.40

10.05 Dziesięć minut dla kibica

tu Gdańsk

[9/13] -

serial przyrodniczy prod. australijskiej

że; 4. skocz13.25 Studio: sport: - Turniej
ni

:

y

- teleturniej

fab.prod.

[18/20]

Tyszkiewicz,

Pierre Meyrand, |

Mrożewski
Zdzisław PY

AM

13.00 „Kapusty droga do nieba”

RACTEJH

OP
15.10 „Animaniacy”

ALGI A Tbrecht

BPE

omediowy prod.

„Weegeł

(17): „Opo-

14.30 Na tronie - program satyrycz-

wieść Slappy” - serial anim.

we,
15.00 Familiada - teleturniej

berg

a p

PANORAMA

18.10

18.15 Kronika kulturalna

18.15 Kronika kulturalna

18.10 „Ucieczka do raju” [10/13] - serial

18.35 Va banque - teleturniej

18.30 „Rodzinna karuzela” (5) - serial

prod. USA /emisja z teletekstem/

19.05 Wydarzenie tygodnia

Raport gospodarczy
liczby - program dla | 19.15
Szalonei młodzieży
19.35 „dzieci
19.30 „Doktor Kildare” (17)
ka

20.00 „Amerykański

) „Styczniowy człowiek” /Janu- | 20.00 Czas na sport

kultury

8

sen

w oczach znanych satyryków/

:
Alexa ”» -„|
„Agent specjalny

film sensacyjny prod. USA |

28) ONnczENie
czeni

am
Pr ogramu

prod.
_ prod.

a.
effre y z

z8.s

ad
omas,

8.00 „Orkiestra Oskara” - anim.

9.05 Telezakupy

10.00 ATOMIC TV
14.00 Wizjer PeTeKa2 14.25 „Poszukiwacze złotego nieba” familijny, USA, 1982
16.05 „Polo Dance”

,

i

„Beverły Hills Teenagers” - serial
Na horyzoncie - serial dok.
Dookoła sławy
KabelMan - magazyn muzyczny

19.30 TV Party
20.00 „Sztuka zabijania” - thriller sensac.

21.45 Piknik Country —.
22.00 „Dzika orchidea” - erotyk USA
23.45 ATOMIC TV
1.45 Muzyczne dobranoc

HBO - nowy kanał filmowy w sieci
kablowej PTK. Emitowane są wyłącznie filmy tłumaczone na język
polski. Obecnie nadawany program
ma charakter promocyjny, stacja nie
jest w stanie przekazać wykazu filmów.

8.40 „MovieMovie” - mag. filmowy
9.10 „Bravo TV” - magazyn muzycz-

ny (powt.)
11.10 „Polowanie” (powt.)

11.40 „hotzpotz” - za kulisami reklam
12.40
13.40
„
14.25
15.15

„Beverly Hills 90210” - serial
„Podróże Marco Polo” - film
animowany (powt.)
„W 80 dni dookoła świata” anim.
„Blue Deville” - film obyczajowy, USA 1986, reż. Jim John--

ston. (95 min)
17.00 „South Beach” - pilot serialu sensacyjnego, USA 1992/93, reż. Da-

vid Carson.

Młoda atrakcyjna

dziewczyna pracuje w Miami Beach jako tajna agentka w wydziale
do walki z przestępczością...
18.45 „Otto” - serial
19.10 „Proszę o uśmiech” - show (wy-

danie specjalne)
20.15 „Okruchy dnia” - dramat psychologiczny, USA 1993, reż. James Ivory (175 min) Historia angielskiego lokaja, który oddany
bezgranicznie swojemu panu,
przeżywa rozterki związane ze
swoją przyszłością...
23.10 „Czarnoksiężnik II”

„Czarodziejska kula”
„Superpies” - anim.
;
„Zbawca ludzkości” - serial
„Wspólnicy” - serial (powt.)

10.50 „Święty” - serial (powt.)

- horror,

USA, reż. Anthony Hickox, wyst.:
Julian Sands, Chris Young, Paula

Marshall, Joanna Pacula i in. (87
min) Syn szatana Warlock przyby-

12.45 „Pardon My Sarong” - komedia

14.20 „Superpies” - anim. (powt.)
14.45 „Yakari” - anim.
15.00 „Siódme poty” - serial
15.55 „Peter i Sonia” - anim. (powt.)
16.25 „Czarodziejska kula” - anim.

16.50 „Trzecia planeta od Słońca”
17.45
18.15
18.45
19.15

22.00 7 minut
22.10 „Strefa zagrożenia” - serial

11.35 „Carmen Sandiego” - serial
11.55
12.25
13.15
13.40
14.00
14.25
14.55
15.55
16.50
17.50
18.45

„Clever i Smart”
„Salty” - serial
„Pełna chata” - serial
„Krok za krokiem” - serial
„Książę z Bel-Air” - serial
„Pomoc domowa” - serial
„Świat według Bundych” - serial
„Beverły Hills 90210” - serial
„Melrose Place” - serial
„Central Park West” - serial
Wiadomości

19.10 „Explosiv - Weekend” - magazyn
20.15 „Soundmix Show” - show
22.00 „Co, proszę!” - show
23.00 „Sobota nocą” - show

0.00 „„Cybernetyczny gliniarz”
(„Cyborg Cop”) - film sensacyjny, USA 1992, reż. Sam Firstenberg, wyst.: David Bradley, John Rhys-Davies, Alon-

wa na Ziemię, by odnaleźć ma-

na Shaw, Rufus Swart i in. (87

min)

reż. Godfrey Ho, Joseph Ko (85
min) Młody mężczyzna podejmuje się trudnego zadania pośredniczenia w przekazaniu dużej partii diamentów...
2.10 „Some Will, Some Won't” - angielska komedia

z Wysp

Pracujący

na jednej

Karaibskich szalony

naukowiec

zamienia

ludzi

w cyborgi posłuszne jego Tozkazom...
1.30„Melrose Place” - serial

(powt.)
2.15 „Sobota nocą” (powt.)
3.10 „Beverly Hills 90210” - serial

(powt.)

0,15 Bal Mistrzów Sportu

film fab.

21.00,Grace w opałach” - serial
kamień
5
E a

0.30 Playboy
100BalMistrzów Sborta
Ry I Mistrzów Spo

film. fab tab.
„Bilet do nanieba”
a” -- film.
21.50
JU,Prograni
niedzielą
000

;

21.55
22.00
22.30
23.00

Prognoza pogody
„French i Saunders”
„Fry i Laurie”
„The Fast Show” - program
rozrywkowy

6.35 -12.00 Seriale animowane:

6.50 „Biblia” - serial animowany

7.15 „Lassie” - serial
7.40 „Catweazle” - serial

mentalny, USA 1993/94
12.25 „Koty” (4) - film dok.
13.00 „Magic Cop”- film sensacyjny,

„Heartbreak High” - serial
„Star Trek” - serial
„Kosmiczny patrol” - serial
„Słoneczny patrol” - serial
„Schwarz atakuje” - serial
„Przyjaciele” - serial
Wiadomości

USA 1990, reż. Tung Wai (86

14.30
15.20
16.20
17.20

min)

„Przypływ” - serial .
„MacGyver” - serial
„Tajna misja” - serial
„Mój kuzyn Vinny” - komedia,
USA 1991, reż. Jonathan Lynn
(111 min) Dwóch młodych ludzi
zostaje oskarżonych o dokonanie
morderstwa podczas wycieczki

17.55 Losowanie loterii SKL
18.00 Sport w SAT 1: hokej na lo-

przez południowe stany USA...
19.30 Wiadomości

dzie - liga niemiecka
18.30 „Supermózg” - show
19.30 „X albo O” - teleturniej

20.15 „Pan niania” - komedia, USA

19.45 „Brygada policyjna” - serial
1993, reż. Michael Gottlieb (78
min) Pracujący jako ochroniarz
zapaśnik podejmuje się pewnego dnia opieki nad dwójką roz-

20.00 „To wydarzyło się w biały
dzień”- niemiecki film kryminalny, 1996, reż. Nico Hof-

(86 min) Młody męż-

pieszczonych dzieci...

czyzna, który znalazł w lesie
ciało małej dziewczynki, przyznaje się do zabójstwa, które-

21.55 „Ślepa furia” - film sensacyjny,

go nie popełnił...

wojny wietnamskiej rozpoczyna poszukiwania porwanego
przez mafię przyjaciela...
23.30 „Mad Max II” - australijski
film sf, 1981, reż. George Mil-

USA 1988, reż. Phillip Noyce(79 min) Niewidomy weteran

22.00 „Tydzień” - show
22.30 „Zwariowany hotel” - serial
23.00 „Odważne gry miłosne na-

szych sąsiadów” - niemiecki
film erotyczny, 1977, reż. Rudolf Krause (75 min) Mieszkanki jednego z osiedli zwierzają się sobie ze swoich miło-

snych przygód...
0.25,„To wydarzyło się w biały
dzień” - niemiecki film kryminalny, 1996 (powt.)
2.00 „Mężczyzna i kobieta” - serial
3.40 „Tydzień” (powt.)
4.05 „Tunel czasu” - serial (powt.)

19.00 „Słynne marki”: „Saab” (P)

2. przejazd (na żywo)
13.30 Skoki narciarskie (na żywo)
„Farma na wzgórzu” - serial
15.30(P) Tenis: Turniej ATP
„Linia Onedina” - serial
w Doha/Katar - półfinały
„Tropem przyrody” - serial
18.30 Narciarstwo alpejskie
dokumentalny
19.30 Narciarstwo alpejskie
Lista przebojów muzyki pop
- 20.30 Sporty siłowe: „Najsilniejsi
„Doktor Who” - serial
ludzie świata”
„Armia taty” - serial
21.30 Rajd Dakar-Agades-Dakar „Czy zostałeś obsłużony?” -

12.00 „Świat zwierząt” - serial doku-

12.00
12.55
13.55
15.00
16.00
16.30
17.45

12.45 (P) Narciarstwo alpejskie: PŚ

kobiet w Mariborze - slalom,

21.00 „Benny Hill”

6.00 „Kerner” (powt.)

„Tarzan” - serial
„Kung-fu? - serial
„Rewolwer i melonik” - serial
„Tunel czasu” - serial

17.00-21.00 „Sobotni blok progra-

15.15 „Niebezpieczna mysz” - serial
15.40 „Niebieski Piotruś” - program

Jom McBride

8.10
9.05
10.00
11.00

8.30 Narciarstwo alpejskie

1. dzień

serial komediowy

1995, reż. Richard Kletter,
wyk.: Malcolm McDowell, Thomas C. Howell, Joan Severance

(powt.)

19.15 „Zagubiona tożsamość” -

10.00 (P) Narciarstwo alpejskie: PŚ
_ kobiet w Mariborze/Słowenia slalom, 1. przejazd (na żywo)
11.00 Rajd Dakar-Agades-Dakar
12.00 Narciarstwo ałpejskie

19.55 „Przyjęcie u Noel” - show
20.50 „How To Be a Little S*D” serial

21.30 „Bezwzględny” - thriller USA

mann

kochankami. Film nabyli
grodzony
odzo: trzema Oscarami.

CE

13.50 „Esther”: „Dla dobra dzieci”
- talk show
14.20 „Karuzela” - teleturniej
14.45 „Miś Scooty” - serial
15.05 „Robin i Rosie” - serial

19.25

dramat obyczajowy USA, wyk.:
Jeff Fahey

1991, reż.

dzieci:
„Cudowny worek”
„Aladyn”
„Shnookums i Meat”
„Quiz”
„Klasyczne kreskówki”
„Woody i przyjaciele”
„Gorgony”
„Power Rangers” - serial

Anioł, Edward Żentara, Zbi- |

18.00
18.30
18.55

23.00 „Więzy krwi” - horror USA

5.40 -12.25 Blok programów dla

. -

23.30 Bal Mistrzów Sportu

17.30

18.00 „Szczenięce lata” - kanadyjsko-

23.00 „I co z tego?” - film USA

|

wiem jeszcze nie tak dawno

17.50 Koncert życzeń

>

ę

tkanie Ricka z Ilsą jest dla
boobojga
>
sa zaskoczeniem,

„Statek miłości” - serialź kofrey Joseph,
AN:
DemetralDenny Dillon, | 15-20)
Chris

reż. Wojciech Wójcik, wyst. |

16.05
16.40

dowy USA 1994, reż. Dick
Lowry, wyk.: Robert Urich,
Gary Basaraba, Lee Sobieski
14.00 Studio Sport: tenis

20.00 „Kameleon” - serial (powt.)
20.55 „Ulubione kawałki” .

uciekać do Ameryki. Spo-

17.00 „Grand Prix” - serial
17 30 Podwieczorek z TVT

dla dzieci

20.00 „Marzenie każdej kobiety” -

19.50 Prognoza pogody
19.55 Komentarz Okropnie Poważny

9.10
9.15
9.40
10.10
10.15
10.25
10.40
11.10

serfilm
Bill
Mi-

12.00 „Koń dla Danny” - film przygo-

19.25 „Trzecia planeta od Słońca”

Beńbei:

12.55 „Ludzie ze wschodu” - serial

argentyński film obyczajowy,
reż. Andre Nelancon, wyk.:
Hector Alterio, Santiago Gonzales, Juan de Benedictis

„Campbelłowie” - serial
„Zaginiony świat” - serial
„Orkiestra Oskara” - anim.
7 minut - pr. inform.

gicząe kamienie...
0.45 „Bruce Lee - Dragon on Fire” film sensacyjny, Hongkong 1968,

10.00 „Wielkie marzenia i złamane
ca: Historia Dottie West” muzyczny USA 1994, reż.
D'Elia, wyk.: Kenny Rogers,
chele Lee, William Russ

17.15 „Campbellowie” - serial

JAZ
1 5.40,,Na celowniku” - serial

Swift Roermond (powt. )

sza niż śmierć” - dramat obyczajowy USA 1995

11.45 „My i inne zwierzaki” - serial

16.30 „Biały Kieł” - serial
17.00
17.30
18.00
19.00

9.00
9.30
10.00
10.25

mi
(1982, 8989 min.),
polskiej(1982,
polskiej

;
RA:
również Viktor Laszlo z żoną Iisą. Jest jednym z przywódców ruchu oporu i musi

kowo

R NĆ
14.50 „One West Waikiki i serial

- serial
23.00 „Zycie jak sen” - serial ko- | 16 30 „Robinson Sucroe”

Isku” - dramat

RAR

DY

AG

się
y przewijają
prz
różne typy. Wśród nich jest

PO
14.20 „Grace w opałach” - serial

MSPOWY produkcji gzgżji
(1991). Wyk.:
kańskiej Wende
Jef |
Malidk.Brian

klub

Rick prowadzi nocny

med

Pryor, Georg Stanford
Jobeth Williams.
Brown,Az
22.00 Bal Mistrzów Sportu -

Casablance

W

ż

13.00 „Grand Prix” - serial

IEEE

8.00 Danielle Steel: „Miłość silniej-

8.30 „Peter i Sonia” - anim.

Casobkania

biet: Montex Lublin - Visa

E
PTK kanał 58

osobą, która umie

połu dniowy

12.15

„Czyste szaleństwo” - ko- |

| 200SPORT
i
istrzó Z w SATELITY:
ko koręcznej jLiga|
piłce
Mistrzów

McConnochie
0.20 Zakończenie programu
zaa:

s jest on także jedyną

rozmawiać w języku zwierząt.

Kanał26w PTK

12.00 Zapbwiedzi programowe

wyk.: Gene Wilder, Richar

mew Buczka e
1.25 „Gorąca dziesiątka Muzycznej Jedynki” (powt. )

Frank Howson WYKt.: John
Savage, Guy Pearce, Rebec-

|

m1 go od innych

Dorota Kamińska, Michał | 23.45 playboy

australijskiej, 1990, reż.

Dixon,
;
: Lorenz Lamaz
1.25 „Julia” [5/6] - serial prod. wł
3.10

23.30 „Karate

22.45 „Polowanie” - dramat prod.

Merhi, wyk. Alex Cord, Pam

tak silny jak „dorośli.

aby być

Jednak wiek i wzrost nie są wyłącznymi cechami POZDIĄCY|

(1980), reż. Sidney Poitier,

22.25 Program na niedzielę

porterów

1.05 Zakończenie programu

11992 r, 93 min. / reż. Joseph

marzy o tym,

dianin, który

media prod. amerykańskiej | 13.25 „Statek miłości” - serial ko-

Zaorski, wyst. AdamgóFerency,

białe - magazyn re-,
Czarne i oi
22.30 kdo

0.20Koncert oneFt Franka
Ara0za Za +Appy

ASY

aż

= Yakari jest bohaterem serii komiksów przeAE
| tłumaczonych na czternaście języków. Yakari to mały In-

j

wania LOTTO

; a

22.30 Panorama
22.00 Słowo o Ewangelii
k
ni
RE
:
22.05 Uśmiechnij się! - kabareto- | 23.00 Cafe „Fusy” - pr. rozrywkowy

0.15 Sport telegram

z

19.00 Disco Polo Live

larny prod. polskiej, reż. Janusz

;

| 21.45Panorama

23.00 „Minął rok” /12 najważniej- | 23.25 Ballada o drodze - Itaka
0.05 Panorama
szych wydarzeń 1996 rokuj

PCE

Ingrid

Paul Henreid, Claude Rains

Gustaw Holoubek, Mirosław
prod.
Elizbeth Mastrantonio,
Mary
Konarowski, Agnieszka
by poślubić
Afryki
: Manid
iętwabkoj
bomba
w jednej
ającego
ga-mera domieszl
„Cze
koniec | jeżdża
jm a -- koni
Susza terzadań JE y Keitel | 22.35 „Czerwona
literacki
-pr.
słów”
ze
„Świat
22.05
.
|
niewinności” - film dok. | z ogąd w Kraju Przylądkowym
21.40 Tele - atete z Vanessą Mae

PoE

-

Maca:

ga)

Z

18.45 latonnacje

20.00 Wiadomości o

- film

nauczyciel
hi
O'Connor, Wy wyk. Kevin Kline, , | 21.45, » Wietnam” [8/10] - serial | Jestkata rok 1906.
H
rb Młoda
R PRRRTWA. FLAMDANIĘC NY"
australijskiej

OI

ż

12.35 „Robinson Sucroe” - serial

NA

John Smallcombe

21.30Słowo naniedzielę

wyk.:

Curtiz.

Montex Lublin - Visa Swift

19.501

ż

media USA

)

Bergman, Humphrey Bogart,

obyczajowy prod. ang., reż. | 20.30 Dziecinne pytania, - film fabu-

ary Man/ - film fab. prod. USA | 21.00 Panorama

;

chael

19.40 Dobranocka: „Noddy,

- film sen-

horror USA
0.40 „Trudne zwycięstwo” - ko-

Mistrzów piłki ręcznej kobiet:

y
od telewidzów
19.30 „List
- serial

AM

23.05,„W paszczy szaleństwa”

Casablanca” - film prod.
H645
| ' amerykańskiej (1943), reż. Mi-

Roermond

>

"m

mich łat

18.30 „Zmiennicy” ode. 3 ASI

19.05 Cienie życia

AWS

[1989 r, 93 min. / reż. Pat|

di ramat "USA

21.40 OOO

historia muzyki pop ostat-

RE ZEE

śr

Bo

Glen Ross” -

20.00.Glensarry

kompetentna i przystępna

NY „PEPOSRYEW

17.00 Teleexpress
17.15SPORT Z SATELITY: Liga

17.55 TransAntarctica /12/.

19.00 Wieczorynka
"19.30 Wiadomości

"
RNA
<a

dokumen:
serialNajbardziej
brytyjski
tainy (1995).

:

2 óE

.45 „Labirynty

17.15 Muzyczny
" 18.00 Panorama

Re

PANORAMA

18.10

17.20 Od przedszkola do Opola

animowa- | 15.00,„Taniec na ulicach” (1) -

tak

_Moje

19.00

Katy Kurtzman

Telewizji
14.30 Miss elewizji

go - Tadeusz Giewont”

17.00 „Zagubiony w czasie” [35/51] - | 17.00 Studio Trójkiquiz
Leś prod. US A
18.00 Pańciama

zyn sportowy.
| 9 5 55Puchar Anglii (trzecia runda)

tis, wyk.: Dean Jones, Lo- | 18 00Rozkodowany Bugs Bunny R:
uise Sorel, Chris Petersen,

„Ciesyły mnie hole od małe| 15.00 R

16.30 Teleturniej „Znam Gdańsk”

Yakari

15.00Trans World Sport - maga-

15.30 Cyrk gwiazd (29)

|

ness to nie tylko ćwiczenia, ale i odpowiednia, zdrowa dieta,
higieniczny tryb życia i umiejętność relaksowania się.
;

|
-

obyczajowy USA
14.20 Afera silikonowa - film dok.

12.40 „Gdy każdy dzień był 4 lip-

Rodowicz i jej gitaprod. USA, reż. Steven Spiel- | 15.30 Maryla
rzyści, - koncert (1)

- serial3 | 16,00 Wielka gra - teleturniej

16.30 Na przełomie - Golem
17.00 Teleexpress

-

Ogólnie mówiąc, do fitness klubu przychodzi się po to, by
być w dobrej formie, zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Fit-

- dramat

12.10„Okruchy dnia”

Gable, Jean Harlow, Lione.
Barrymore, Frank Morgan

ca” - film prod. AAA
skiej (1978), reż. Dan Cur-

AB

dok.

Talc maję zwielswyć mytiagakość (realiach; zębów-

nić im szczupłą, zgrabną sylwetkę i dobre samopoczucie.

ć

KO „PART MARA IEPRIER
|
Poirot” - film sensac.

R

w klubach fitness służą przede wszystkim poprawie kondycji

782,0.

ADIA.

i

amerykańskiej (19 1), Ka

żę? „058
AMIL
z mokrą głową, ( ) * PAWUP

Tarnas
Wodka
14a Kazimierz

14.50
r Program dnia

zwierzjt?

036L

EAN

aaa

Jack Conway, wyk.: AE

dla młodych widzów , reż.

14.35 Kropla - magazyn ekologiczny

- | 14.55 Panorama

15.30 „Bar Atlantic” [ 4/13] - serial

16.05 a.i SR a JT

»

kowe

10.00 „Rajska plaża” - serial dla | 10.10 „Poślubiłem morderczynię” komedia USA
młodzieży A
11.40 Dziecko Lindbergha - film
11.00 „Saratoga w» KE

1310 „Pekin” -film dokumentalny
igi
FMENÓR

Mont St-Michel” - film dok.
- serial TVP /1973 r. / reż.
ne
w czasie
Wojciech Solarz, wyk. Beata | 14.05 Koncerty zatrzyma

W rytmie flamenco
13.40

J

:
(1): „Francja:

7.30 Diabelski Młyn - filmy rysun-

PG

2-9 „CRAY TaAdy oc
NOEDY dla dzieci

13.00 Wiadomości

|

RP

muzyczny dla > eH

z mijającego tygodnia)

wieczór” - angielski serial ko-

h

SDE

9.45 Ludzie listy piszą

- | 12.40„Samotni” (5): „Czarujący

mediowy
i
dok. prod. japońskiej
12.00 „Wielka miłość Balzaka” [1/7] | 13.05Kierunek...

stem/

Hity satelity (powt. ) h

BIS! (powtórze_ wenezuelskiej | 10,000BRAWO!
nie wybranych programów

(powt.)

„Koncert świerszcza” - film

12.55Walt Disney przedstawia „Szmergiel” /emisja z teletek-

15.30 Nowożeńcy

rodzina”

wielka

12.00 Wiadomości
12.10 „Człowiek i przyroda”

ci

ZYCZTY

9.20 „Muzzy w Godolandzie”
9.30 „Zwierzolub” - program poradnikowy

11.00 Kręcioła - program Jerzego | 11.55 „Maria Celeste” (64) - serial |

TYZACYJ

>

GK

:

dnik.
go od odpowiednika
Słowo
s
I dosłownego
pwo fitness nie ma
>
języku polskim, jego znaczenie może odd PZA łacińsk
=> w
SANA
;
„JCS
p
wIĘZYCU
o
ciele zdrowy ly duch”. +) Ćwiczeniaa
sentencja: » „W zdrowym
)
SĘ

kowe

jny

8.30 Dane World - program mu- |

8.40 Poranek filmowy
9.05 „Ala i As” (powt. )

bułarny (powt.)
11.40 Program o zdrowiu (powt.)

10.30 Kino bez rodziców „William”
I5I - serial prod. angielskiej

Owsiaka
11.30 „Życie obok nas” - „Nasza

człowieka
30:
ak Klinika =zdrowego

8

AE e (powt.)

930 Klasztory świata - Kolebka za- | 10.30 Kontury - magazyn publicystyczo-kulturalny
4 kosi klarysek
11.05 „Namiętność” (162) -serialfa- |
10.30Z żołnierskiego plecaka - Obli- | 10.00 Małe owa
Tropem Inków

Kujawy” (3)
„Kujawy”
1
Hi

to

Klinika zdrowego człowieka

7.00„Żukosoczek” - filmy rysun-

8.15 Automania - magazyn mo- |

-

00 samotnyciiggcy
10.15Go ogdde, Hedy w Trójtnieńi-| +» Sg
8.30 Wiadomości

9.355 - 10 - 15 - program dla dzieci|
i młodzieży

cza koszar
11.00 Pieprz i wanilia - Tropem złota -

(powt.

Nowakowskiego

9.00 Panorama

h

SE

|

5;

wany

cji programów religijnych

Wojciecha

krajoznawczy

do 20.00 program nie kodo-

7.50W drodze - magazyn redak-

7.05„Zaproszenie” - program |

8.30Jajecznica - magazyn dla mło- |

7.00 do 8.00, 15.00 do 15.55, 18.00

1.00 Disco Relax

17.00 Program dnia

8.25 Program dnia

7.00 Panorama

7.00 Eko - echo

Czterech Skoczni: PŚ w Innsbrucku - duża skocznia

1.00 Rajd Dakar-Agades-Dakar
1.30 „Eurosport special”: Havoc
Series

10.00 „Maska” (A)
10.30 „Laboratorium Dextera” (A)

11.00 „Detektyw Droopy” (A/H)
11.30 „Jetsonowie” (A/F/S/H)
psiaki”
12.00,,Dwa
niemądre

(AJFIS/H)

12.30 „Tom i Jerry” (A)
13.00 „Mały Dracula” (A)
13.30 „Rodzina

14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30

Addamsów”

(AIFIS/H)
„Królik Bugs” (A)
„Prawdziwe historie” (A)
„Między nami, jaskiniowcami” (A/F/S/H/Wł)
„Hongkong” (A/F/H/Wł)
„Tom i Jerry” (A)
„Gdzie jesteś, Scobby Doo?”
(A/FISTH/Wł)
i

17.00 „Jonny Quest” (A)

18.00 „Maska” (A)
19.00 „Laboratorium Dextera” (A)

19.30 „Tom i Jerry” (A)
20.00 „Między nami, jaskiniowcami” (A/F/S/H/Wł)
20.30 „Jetsonowie” (A/F/S/H)

21.00,Dwa niemądre
(AJ/FIS/H)
21.30 „Królik Bugs” (A)

psiaki”

22.00 Wieczór filmowy TNT: „Ja-

mes Cagney - szczyty kariery”
- film dokumentalny (A)

23.00 „Biały żar” - film sensacyjny, .

ler (88 min) W poszukiwaniu
paliwa do swojego samochodu,
Mad Max dociera do małej ra-

USA 1949, reż. Raoul Walsh
(109 min) Psychopatyczny
gangster ucieka z więzienia,

fineriina pustyni, oblężonej
przez bandę okrutnych, zdzi-

aby zemścić się na swoich

czałych mężczyzn...
-

22.00 (P) Boks: „Saturday Night
Super Fight”
23.00 Fitness: ME w Budapeszcie
0.00 Skoki narciarskie: Turniej

1.10 Wiadomości
1.20 „Boxcar Bertha” - film kryminalny, USA (85 min) Młoda,

atrakcyjna dziewczyna i jej
przyjaciel mają niecodzienne

hobby: napady na pociągi...

wrogach...(A/S/Fin/H/Hol)
1.00 „The Night Digger” - thriller,
W. Bryt. 1971, reż. Alastair

Reid (98 min) Przybyły do
małego miasteczka mężczyzna

okazuje się psychopatą... (A)

mowy”: „Słynne marki”:
„MG” (P)
17.30 „Słynne marki”: Jaguar (P)
18.00 „Słynne marki”: Morgan (P)
18.30 „Słynne marki”: „Ford” (P)

:

19.30 „Słynne marki”: „Lotus” (P)
20.00 „Słynne marki”: „Mercedes

Benz” (P)

* Nowy Jork. W sylwestrową noc ginie uduszona

20.30 Słynne marki: Vauxhall (P)
21.00 „Punkt zwrotny w historii”:

5 > w swoim domu Allison Hawkins, jedenasta ofiara seryjnego
5 zabójcy, którego od roku poszukuje bezradna policja. Bur-

23.00 „Pola bitwy”: „Bitwa o Fran-

współpracę, stawiając jednak pewne warunki. Przede wszyst-

„Bitwa pod Actium” (P)
21.30 „Katastrofy”: „Tragiczna katastrofa japońskiego samolotu”
22.00 „Konflikty zbrojne”: „Wojna
arabsko-izraelska”

* mistrz miasta Eamon Flynn, ojciec Bernadette, przyjaciółki
zamordowanej dziewczyny, bije na alarm. Nakłania komisarza Franka Satrkeya, by do śledztwa włączył swego zdymisjonowanego brata Nicka, którego okoliczności zmusiły do oddania służbowej legitymacji. Nick Strakey zgadza się na
kim żąda spotkania z Christine, swoją byłą przyjaciółką,
,
obecnie żoną brata, z którą ma pewne porachunki.
. Jako główny bohater, niekonwencjonalny detektyw wystąpił
Kevin Kline.

cję” (1)
0.00 „Pola bitwy”: „Bitwa o Francję” (2)
1.00 „Przekleństwo pamięci”:
„Choroby współczesnej ludzkości”

Czyste szaleństwo

2.00 „Sportowe pasje” - magazyn
2.30 „Siły specjalne”: „Zielone
berety”

13.00 „Wokół Morza Śródziemnego”: Genua

13.30 „Tradycja”: Mull
14.00 „Podróże a la carte” - magazyn kulinarny
14.30 „Przekroczyć granice” - serial dokumentalny
15.00 „Travel Live” - magazyn

16.00 „Ogień z wnętrza Ziemi”:
Tanzania, Kenia i Zair
17.00,Na rozstaju dróg”: San
Francisco
17.30 „Skandynawskie lato”: Finlandia
_ 18.00 „Zagubieni w dzikiej Afry-

Dwóch nieudaczników, bezrobotny dramaturg i aktor

podejmują pracę banku. Jednak dziwnym zbiegiem okoliczności
zostaje okradziony, a oni są jedynymi podejrzanywłaśnie ten bank
| mi. Brawurowa komedia gwarantująca doskonałą zabawę.
5 Wyk.: Gejle Wilder, Richar Pryor, Georg Stanford Brown, Jo-

*-

>* beth Williams.

i

ce”: „Sikumi Tree Lodge”

.

(S/Hol)

18.30 „Piechotą dookoła świata”:

kiigą

Teneryfa
19.00 „Ludzie i miejsca w Afryce”
„Tanzania - w cieniu Kilimandżaro”
19.30„,Na ryby”: „Rzeka Ho- $wqua” (Australia)
20.00 „Świat według Whickera” serial dokumentalny

:

21.00 „Po raz pierwszy za granicą”
k serial dokumentaln

pod żyw Delta
21.30 „Dziennik
Rzeki Peiłówej w Gl ao ch”
22.00 „Najpiękniejsze
zakątki
Ameryki” - serial dokumen-

talny (S)
23.00 „Podróże dla koneserów:
Australia” - magazyn
23.30 „Z Freudem w Australii” magazyn
0.00 „Spotkania Wschodu z Zachodem” - serial dokumen-

talny

2.45 „The Beast with Five Fingers”
- horror, USA 1946

(N) - norweska, (5) - szwedzka, (Hol) - holenderska 8" O tym programie szerzej w piątkowym dodatku TV PILOT
(HI - hiszpańska,
(F)- francuska,
(Fin) -fińska,
wersje językowe: () - polska wersja językowa (PL) polki tekst na str 695 txt (A) - angielska,

.

Strefa zagrozenia
- Zespół biokryzysowy zostaje wezwany, aby zbadać tajemniczy
przypadek
śmierci młodego chłopca. W miarę jak na jaw
z
l
wychodzą kolejne
dziw-

ne wydarzenia, mające

|
:

miejsce

w

szkole,

do

której uczęszczał zmarły, poszlaki zaczynają wskazywać
na lokalną fabrykę farmaceutyczną, znaną m.in. z tego, że
w przeszłości testowała swoje pródukty na ludziach
w państwach Trzeciego Świata.

Agent specjalny Alexa
Kilka przypadkowych osób, więzionych przez
gotowych na wszystko przestępców, jest narażonych na
śmiertelne niebezpieczeństwo. Bandyci grożą zabijaniem kolejnych zakładników, jeżeli w ciągu paru minut nie zostaną
spełnione ich żądania. Bezradna policja próbuje prowadzić
negocjacje, do akcji wkracza też Mark Graver, rozprawiając
się z przestępcami błyskawicznie. Nieustraszony stróż prawa,
agent specjalny C.I.A., wypowiada brutalną wojnę międzynarodowemu gangowi, zagrażającemu bezpieczeństwu państwa.

Redakcja nie odpowiada za zmiany programu

oceówociówniii

Str. 10

Rolnictwo na świecie - Niemcy
Notowania
Dom - magazyn
Poranek filmowy
Teleranek
Otwarte drzwi
„Flipper” [11/22] - serial pod.
z teletekstem/
USA /emisja
9.45 „Zaczarowane kalosze Williama” |

7.00
7.15
7.45
8.05
8.35
8.55
9.00

9.30 Wspólnotaw kulturze
10.00 Ojczyzna polszczyzna Czy mógł- |
by mnie pan odpoczciwić?

krywają tajemniczą formułę pozwalającą na odzyskanie utraconej młodości.

Temple, Helen Westley
11.25 „Weselcie się wszyscy ludzie” -|
muzyka kościoła prawosławnego |

10.15 30 ton! Lista, lista przebojów
HGSĄ$: wielki biały rekin” - film
dok: prod. angielskiej

12.00 Anioł Pański - transmisja modli-

11.35 Wielka Dra

11.45 Dozwolone od lat 40, czyli
przeboje starszych nastolatków - Propozycje

12.20 Rozmowy na koniec wieku z Ra-|

.._.

| pisaki

2.00 Świat się śmieje „Inspektor

faelem Scharfem

prod. Kanada-Nowa Zelan-

„Chłopcy z placu Broni” (1),

lette Stevenson, Stephen Eo+.|--

(powt.)

autor: Ferenc Molnar

vatt, Gordon Michael Wo-

12,35 Festyn lotniczy (3)

USA /1968 r, 92 min. / reż.
Bud Yorkin, wyk. Alan Arkin,

Pomocy
13.05 Podwodny świat (2): „Zatoka
Meksykańska, górskie jeziora, | 12.00 „Polskie ABC” - pr. dla dzieci
Cajmany” - serial

Frank Finlay, Barry Foster

angielskiej /emisja z teletekstem/
14.15 Seriale wszech czasów „Pogoda |
dla bogaczy” [31/34] - serial prod. |

Pomocy
14.00 Godzina szczerości Ewa Podleś
14.45 Wielka Orkiestra Świątecznej

|

14.55
15.00
15.10
15.35

Pomocy
USA
15.05 Archiwum gwiazd - Urodziny, | 15.10 Familiada - teleturniej
PO Kazankowa polska
8
urodziny
wersja/
15.30 „Oko w oko” - program Macieja |
Orłosia

|

14.25 Dookoła świata: „Nad Kanałem Sueskim”
14.50 Program dnia

12.30 Wielkie filmy, wielkie gwiazdy: „Historia Ala Jolsona” >

16.10 Wielka Orkiestra i Świątecz-

16.00 Informacje

nej Pomocy
17.00 Teleexpress

16.15 Klub Polsatu
16.45 „Bandzior, Bandzior!” -

17.00 Teleexpress
17.25 Śmiechu warte

17.45 Wielka Orkiestra Świątecznej | 17.30 Studio Milenium
18.00 Panorama
j RA.

Quinn”

18.10,Dr

/106/

pro- |

- serial

1500

19.00 Wieczorynka

sjiż

„Myszka Miki|

i

19.107 dni świat

„Wiadomość

z Wietnamu”

70055588 Hy na DAK.

0 - 70055590 głosy na NIE/

= (TYPA Orkiestrę,

Świątecznej

Pomocy

22.20 „Złota rewolucja” - reportaż

mediodramat

prod.

USA

20.00 „Wnuk”

- dramat

obyczaj w

|. p onoraina £ wydanie wie-

i

7

O

96

mi

Za

ż. J

ier

13 ei

PE

obi.

Doa

am Mola
Claude Dreyfus
kia;

|

J

ROWY

lew

:

„Maurycy

s

13.10 due

+

20.00 Wiadomości

ż

SA AZ

WC

Ł AE

22.10 Reportaż

5

Owsiak.

serial prod. amerykańskiej |
(1986), reż. Jerry London, |

ś
17.05 „Grand Prix > sł
w Irójmieście - KrTo17.30 KA

przez :niego «BE
mocy dzieciom Odnio-

wyk.: Tom Berenger, Mado-

17.50 ai

sła niespodziewany
Wada. piędi
dlkoż,

> Śddł

21.00 Kino Satelitarne „Indiański

Oióspi Oletiam

KPO PZE rata

0.15 Wielka Orkiestra Świątecznej

biegacz” ; film prod. USA |

0.15 Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy
1.45 Zakończenie programu

i
PRZ
Pomocy
1.45 „Retrospekcja” - film dok.
Małgorzaty Bonikowskiej

David Morse, Valeria Golino, Viggo Mortensen, Dennis Hopper, Patricia Arquet-

„Columbo”

A Nudd Ecei

- se

.

kiestrze zakupiono ra-

tojacy "aty PlGieci
sprzęt medyczny za powad

med.

HG Geiko

ż%

*

A.

10.00 Atomic TV
14.00 Wizjer PeTeK:a2
14.30 „Komedianci z wczorajszej ulicy” - komedia TVP, 1987, reż.
Janusz Kidawa

16.00 Łapa za łapą
16.25 Reporter - magazyn ProCable
17.00 „Kot w butach” - serial dla dzieci

9.00 „Pardon My Sarong” - komedia
10.35 „Superpies” - anim.
11.00 Kramik z bajkami
11.30 „Siódme poty” - anim.

12.25 „Campbellowie” - serial

;

ć

22.00 „Na celowniku” - serial

15.00 „Autostrada do nieba” - serial

16.00 „Siódme niebo” - serial
16.50 „Trzecia planeta od Słońca”
17.15 „Niesamowity świat zwierząt”

ropy - serial dok.

19.00 Video Vibration - muzyka
19.30 XL - magazyn muzyczny
20.00 „Homer i Eddie” - obyczajowy
„USA, 1989, reż. Andrei Konchalowski, wyk.
James Belushi,
Whoopi Goldberg
21.45 Mega Dance - konkursy, muzyka, listy przebojów
22.00 „Podwójne uderzenie” - sensacja

18.50 „Casper” - anim.

19.15 7 minut

USA, 1991, reż. Sheldon Lettich,
wyk. Jean-Claude Van Damme
23.45 Wieczór jazzowy
0.15 Muzyczne dobranoc

19.25 „Trzecia planeta od Słońca”
19.55 Komentarz Okropnie Poważny
20.00 „Skrzydełko czy nóżka” - komedia
21.10 Film dokumentalny
23.15 Skrzydełko czy nóżka? - komedia
1.20 Ukryta kamera

dl
lubi pomagać
dia
R ie, dej
SADAADYY

0.30 Playboy - magazyn erotyczny
1.00 Program na poniedziałek

dzieciom i dlaczego Warto jak
i
eg

:
z Wietnamu

8.35 „Panna Marian i jej szczęśliwi
mężczyźni” - serial (powt.)

ra/Słowenia - slalom gigant,

19.00 „Legendy historii”: „Zagi-

1. przejazd (na żywo)
11.00 Skoki narciarskie: Turniej

niony skarb ostatniego cara

Czterech Skoczni: PŚ w Inns-

20.00 „Zagadki”: „Parapsycholo-

(powt.)

brucku/Austria - duża skocz-

|

nia

muzyki

12.30 Narciarstwo alpejskie: PŚ

10.30 „Karuzela”
- teeturniej
11.00 „Pokój ze śniadaniem” - se-

mężczyzn w Kranjska Gora slalom gigant, 1. przejazd
13.00 (P) Narciarstwo alpejskie: PŚ

10.00,,Lista

przebojów

rial

slalom gigant, 2. przejazd (na
żywo

12.00 „Angielskie rezydencje” - serial dokumentalny

13.45 (P) Biathlon: PŚ w Obe-

12.30 „The Bill” - serial

rhof/Niemcy - sprint męż-

czyzn
15.30(P) Tenis: Turniej ATP
w Doha/Katar - finał
17.30 Taniec: Swiss International

13.20 „Licytacja” - teleturniej
13.50 „Esther”: „Cena za miłość” -

7.

_ talk show
14.20 „Karuzela” - teleturniej
14.45 „Muzyczne anagramy” - pro-

Cup

18.30 Narciarstwo biegowe: PŚ
w Kawgołowie/Rosja - 15 km

„gram muzyczny
15.00 „Robin i Rosie” - serial

ny USA, 1995

mentalny

Rosji” (P)
gia” (P)

20.30 „Tajemniczy

wszechświat

Artura C. Clarke'a”: „Le-

mieniach, Pacton i To-

o

ny zakochują się w sobie i wkrótce podej|
mują decyzję o ślubie.
ŚĆ
j W przeddzień uroczystości Paxton otrzymuPAN TO
je wiadomość, że jej
ukochany zaginął podczas akcji. Wraz z redakcyjnym kolegą
Felixem Paxton rozpoczyna poszukiwania Tony'ego.

Zgaga

gendy dalekiej Północy” (P)

21.00 „Trzej mężczyźni w balonie”: „Podróż balonem dookoła świata”

mężczyzn w Kranjska Gora -

11.55 Prognoza pogody

wyk.: Errol Flynn, Olivia de
Havilland, Raymond Massey,
Ronald Reagan
20.00 „Flynn” - australijski film biograficzny 1993, reż. Frank How-

18.00 „Wojownicy” - serial doku-

w Kranjska Go-

22.00 „Balonem nad Mount Eve-

Paxton

wraca do Wietnamu.
W Sajgonie pónownie
spotyka sierżanta Tony'ego Campobello.
Zapominając o wcześniejszych nieporozu-

17.00 „Skrzydła”: „Samolot F-9
podczas wojny wietnamskiej”

mężczyzn

9.25 „Farma na wzgórzu” - serial

i Be-

Wiadom ość

8.10 „Niebezpieczna mysz” - serial

dla dzieci (powt.)

16.25 „Sentymentalne Boże Narodzenie” - dramat obyczajowy, USA
1994, reż. Sheldon Larry
18.00 „Szlak do Santa Fe” - western

son
22.00 Studio Sport: piłka nożna
0.00 „Wampiry” - film dokumental-

10.00 (P) Narciarstwo alpejskie: PŚ

9.00 „Niebieski Piotruś” - program

USA 1940, reż. Michael Curtiz,

18.20 Kramik z bajkami
18.40 Yakari - anim.

9.00 Jeździectwo: PŚ

7.50 „Miś Scooty” - serial

10.00 „Żegnaj Czerwony Kapturku” -

17.50 Ukryta kamera

1. dzień

ddlaców

jaśni Bazylemu

te, Charles Bronson

8.30 Rajd Dakar-Agades-Dakar -

7.20 „Chucklevision” - serial
7.35 „Robin i Rosie” - serial

reż. Roy William Neill
14.25 Studio Sport: piłka nożna

14.20 „Czarodziejska kula” - anim.
14.45 Kramik z bajkami - anim.

18.00 Video Soul - muzyka
_ 18.30 Kolejowe przygody wzdłuż Eu-

7.00 Wiadomości BBC

8.00 „Mały lord Fauntleroy” - film
obyczajowy, USA 1936, reż.
John Cromwell
film przygodowy, reż. Marta
Meszaros
12.00 „Sherlock Holmes i tajna broń”
- film kryminalny, USA 1942,

12.50 „Campbellowie” - serial
13.20 „Zagioniony świat” - serial

* 17.30 „Muminki”
'_

7.05 „My i inne zwierzaki” - serial
8.00 Ukryta kamera
8.30 Kramik z bajkami

110

Driś Jesay Góńiak. wy-

;

PTK kanał 58
9.05 Telezakupy

o

Zatiiejóka:

lat dzięki Wielkiej Or

- serial ko-

(1991), reż. Sean Penn. wyk.: | 22.50 „Ofiara miłości” - film fab.

2.40 „Informacje Studia Kontakt”

Ee:

OE]
ędzie
animator
Wielwiet
a
ędzie

kiej Pond

0.00 Panorama

(pk)

Kościóm

16.40 „Robinson poerąe”. - serial

der brutalnie

omocy

5

> md

1630Prseeki dióa
i góść dnia

(1) ż

z którą życie obeszło się na-

;

|

a

- serial ko-

med.
neya Sheldona. Historia
pięknej Tracy Whitney, | 21.00 „Grace w opałach” - serial ko-

22.25 Program na poniedziałek
22.30 Panorama

(powt. )

med.

stsellerowej powieści Sid- | 20.00 „Statek miłości”

23.50 Wide Orkiestra Świątecznej

MASARYC

-

chard Kiley. Ekranizacja be- | 15.30 Koncertżyczeń

4.3

23.00 „Tata 2 Kazika”

15.00 „Grace w opałach”

lyn Smith, David Keith, Ri-

87 min.), reż. Barbara Sass

ś

Ulica Sezamkowa

- serial ko-

miłości”

15.30 Lista Leona
16.00 Magazyn TVT

;

20.00 „Jeśli nadejdzie jutro”

dramat prod. polskiej (1986,

w Ślad Yardzie swojego człowieka.
|

14.10 „One West Waikiki” - serial

kmotyRAGAŃI

Gd:

kogoś z zewnątrz, podejrzewając, że przestępcy mają

NAÓw,

A

..Gwiezdna eskadra” - serial

(1995).

i Hawranek,

katoda
PARA

[ Delicatessen]
2330:
"R Delicatessen”
fab. prod. francuskiej
/ 1991 - r, | 23.30 Wielka
Kina Orkiestra Świątecznej
-

19.00

wy USA, reż. Michael Katle- | 20-15 Wielka Orkiestra Świątecznej
SPU,
Pomocy
man

Jack Nicholson, Jeff Daniels

da” - film dok.

19.40 Dobranocka:

.

11986 r, 105 min. / reż. Mike | 22-25 WiĘCZÓR z filmem polskim
Nichols, wyk. Meryl Streep, | 0.00 Zakończenie programu

22.50 Kultura duchowa narodu „Amerykański brzeg Leopolda Tyrman-

gram rozryw. kowy

ang.

> „Zgaga” /Heartbum/ - ko- | „_ „pęos_m

21.35 Sportowa niedziela

rosyj-

scy (1): „Modest Musorgski” -

»

Świ

kompozytorzy

zowanego na jeszcze większą skalę. Do rozwikłania zagadki komisarz Charles Braithwaite postanawia wezwać

12.15 „Robinson Proc zeriał
EA.

19.15,„A to Polska właśnie” - pro- | „5, p liad SA

serial dokumentalny prod

20.00 Wielka Orkiestra Świątecznej

Pomocy
[4 -ost. ] - serial prod. USA
21.00 Decyzja nałeży do ciebie /audio- | 21-00 Pan A.

lek. 0

|

1930 Wielka Orkiestra Świątecznej

19.30 Wielcy

rę

A

ij - komen- |

18.40 Moim BE

na pociąg, gdzie łupem rabusiów padło ponad dwa milio-

ny funtów. Okazuje się, że pieniądze mają być przeznaUoudnadwakie kolejnego pizestęps twa, zorganiSAR

A
jg,
programowe, gość
12.00 ©,

Krause, Gary Collins, John |
Schneider, Ami Dolenz

8

tej Po inócy

i

e żwidó

Pomocy
,
|:
19.35 Paragon - quiz dla młodzieży

;
E
kPrzyjeaa”
19.30 Wiadomości
20. i 0

Pożnai

NON OB.

Inspektor Clouseau
Scotland Yard interesuje się sprawą napadu

5

Wyk.: Brian Bloom, Brian

w Ss A zd: gii >
UB Wielka Orkiestra Świątecz-

serial komediowy USA

al

OE

produkcji USA /emisja z teleea

główne
1320..PA. kol

sensac. USA:
2.25 „Desperacki szlak” - western
|
USA
3.55 „Mojżesz i Leningrad Cowboys” - komedia

film prod. amerykańskiej
(1994), reż. Hal Needham. |

iej

0

1810PANORAMA - wydanie

Fanorama

18.10 Wielka Orkiestra Świątecznej
ej
2.

|

22.55 „Rubin z Kairu” - film sensac.
RR
USA
- film
0.45 „W słusznej sprawie”

Ę

16.30 Pętla czasu - magazyn

odarc:

dia USA, 1994

nath. Filmowa biografia
słynnego aktora Ala Jolsona
15.00 Benny Hill - serial komediowd
wy.
15.30 Dyżurny satyryk kraju

17.00 Studio Trójki
17.15 Archiwum morza - magazyn

izyjny” -

ko-

ż
niora” - serial
20.00 „Złoto dla naiwnych” - kome-

wyk.:. Larry Parks, Evelyn |
Keyes, William Demarest,
Bill Goodwin, Ludwig Do-

17.15 „Trzy misie” - anim.
17.40 „Pan Dodek” - film fabular-

e;

Brisco County Ju-

19.00 „Przygody

13.30 Wielka Orkiestra Świątecznej
i
Pomocy
14.00 Spotkania z prof. Wiktorem

Pomocy
17.00 „Beverly Hills 90210” /59/

się śmieje
|
;

media

(1946), reż. Alfred E. Green, | 22.00 Za ciosem

16.10 Wielka Orkiestra Świątecznej |

inne zwierzę budź

eegęf

p

film prod. amerykańskiej

Zinem
Panorama
14.20 BIOGRAFIE: „Igor Mitoraj Studio Trójki
ć
więzy”
Świat w oczach Allegry (19)
Wulkaniczne krajobrazy (4) - | 15.15 „Podwieczorek przy mikrofonie” - program rozrywkowy
serial dok.

*©hócieói jak żadne

Świat

riazació)

filmowy

13.00 Piraci w tawernie - teleturniej

16.357 kamerą wśród zwierząt program przyrodniczy

ienni

WaRodć

Kuchnia

12.30 „Skarbiec”

16.00 Dzieci Boga - reportaż

a PI
wał ae
7
wicza

WERE

17.25 „Rodzina Addamsów 2” -

j

ć

olvett

11.40 Wielka Orkiestra Świątecznej

Clouseau” - komedia prod. |

13.30 Wielka Orkiestra Świątecznej | 14.05 Wydarzenia tygodnia

„0

fe, C. David Johanson, Co-

_ FAMILIJNY:

USA, reż. Steven Spielberg

13.00 Wiadomości

Samotności” /1/ - film dok. prod|

w

dia (1995), wyk.: Alan Scar-

„13.10 Tydzień
13.40 Zwierzęta świata „Safari na Wybrzeżu Szkieletowym - Wybrzeże

20

Do

10.25 „Shałom Polin” - teleturniej

wieść Slappy” - serial anim., | 1055TEATR

e"

p »

twy Ojca Świętego

10.10 Magazyn Kulturalny

badawozc

OE

w nas lęk i przerażenie, nie jest samotnym, krwiożerczym
mordercą, ale zręcznym myśliwym.
SA
|

ście! imiotóiki
w
15.05 „Ch opi na bo

ameryk. serial komediowy
11.30 „Tajemnicza wyspa” - film

cital Piotra Pławnera i Bruna
Canino cz. 2 (STEREO)

i

e
Podróże w e
Wielki biały rekin
4
GOW
' Najstraszliwszy z wodnych drapieżników, żaTłacz biały, pokazany jest w naturalnym środowisku, przy
ośdizi zupełnie nowych technik filmowych. Zdj ęA
cia pochodzą z południowego wybrzeża Afryki oraz
z okolic Kalifornii, gdzie znajdują się specjalistyczne

sac. U naokodOGE
9.30NIEDZIELNE MUZYKO- | 10.00Disco Relax - program mu12.30 Orły jak a" ji "OP
zyczny
WANIE: Muzyczny Festiwal
Y
Łańcut '96 - Mistrzowski re- | 11.00 „Pomoc domowa” 6 D -041320 „Shirley alentine

12.10 „Animaniacy” (17): „Opo- |

Świałócznśi

s

- film sen-

serca”

10.35 „Na M.

serial animowany dla dzieci

joznawczy

Trzej czterdziestoletni naukowcy od-

9.05 Gdański Magazyn Sportowy

- serial anim. prod. angielskiej

10.00W Starym Kinie: „Heidi” - film
fab. prod. USA /1937 r, 85 min./|
Reż. Allan Dwan, wyk. Shirley

8
pge
- 5
8.55

,
s
przestrzeni

x

s 20.00 program
>
Z
a
kaj byk dzi pie film dok
pti:
k wiej gc
St
„Ba aT ZWycIięĘZ AE".
Kanada, Ę A
0
Alan Bunce, wersja
Poi
giem

7.00 do a

ze esi 27
Disco Polo Li
0
7.50 Jesteśmy - magazyn programów religijnych
8.15 Smakosze i rozkosze
8.30 Fashion TV
9.00 Klip Klaps - najmłodsza lista
ż
—.
przebojów
9.30 „Jogi łowca skarbów” (1) -

3 AS/ 7.00 DZ
„Dziewczyna do bicia” - serial, (napisy w jęz. angielskim) (powt. )
1.55 „Słowo na niedzielę,
8.00 „Informacje Studia Kontakt”
8.15 „Górale żywieccy” - Zima
8.45 „Mały Lord” (36) -anim.
9.10 „Zaproszenie” - program kra-

8.25 Program dnia
7.00 Echa tygodnia /dla niesłyszą8.30 Dzień dobry, tu Gdańsk
cych/
8.45Rodno zemia - magazyn ka7.30 Film dla niesłyszących „Wia- |
domość z Wietnamu” [4 - ost. ]
szubski
9.05 Gdański Magazyn Sportowy
- serial prod. angielskiej
9.30 „Kaboom Kazoom” (19) 8.20 Słowo na niedzielę /dla niesłymag. sportowy
szących/
10.00 Kino familijne: „Druga mło8.30 Dzień dobry, tu Gdańsk
dość” - reż. Lyman Dayton.
8.45 Rodno zemia

5

--

rest”
23.00 „Sięgnąć niebios”: „Historia
:
lotów balonowych”
0.00„Tajne akta” - magazyn
prawniczy
1.00„Tajne akta” - magazyn
prawniczy

2.00 „Prywatni detektywi” - film |
dokumentalny

NNEL
8.30 -10.05 „Team Disney”:

7.20 -10.45 Filmy animowane (powt.):
|

10.45 „Buck at the Edge of Heaven” włoski film przygodowy, 1991

(powt.)

12.20 „Otto” - serial (powt.)
12.50 „Bravo TV” - magazyn

15.05 „Hotzpotz” - za kulisami reklam
16.10 „Chór” („A Chorus Line”) -musical, USA 1985, reż. Sir Richard Attenborough, wyst.: Michael Douglas, Audrey Landers,
Terrence Mann, Vicki Frederick

10.05 „Woody i przyjaciele”
10.20 „Jeździec w masce”
10.45 „Spiderman”
11.15 „Gwiazda bojowa Galactica” serial
12.20 „Disney” - reportaż

tancerzy, czterech mężczyzn
i cztery kobiety...
18.20 Wiadomości

18.20 „Flipper” - serial

1960, reż. Jack Couffe

czajowego, USA 199%, reż. Richard Lang, wyst.: David Gail,

min) Rodzina Newtonów jest
bardzo zaskoczona, kiedy

pewnego dnia ich pies zjawia

23.35 „Killer's Gold” - włoski thriller
sensacyjny, 1981, reż. William $.
Regan, wyst.: Robert Widmark,
Dan Forrest, Victor Israel i in.

(85 min) Pozbawiony skrupułów
gangster zmusza drobnego zło-

dziejaszka do wzięcia udziału
w napadzie na sklep jubilerski...
1.00 „Czarnoksiężnik II” - horror,

się w domu wraz z czwórką
małych szczeniaków...

21.55 „Spiegel TV” - magazyn
23.00 „Prime Time”
23.20 „Świat według Bundych” - serial
0.10 „Kanał 4”: „Twist”
0.45 „Przystanek Alaska” - serial

(powt.)
1.35 „Zwariowany komisariat” - se-

USA 1992 (powt.)
-

rial
3.15 „Hans Meiser” (powt.)
4.05 „Ilona Christen” (powt.)

4.55 „Barbel Schafer” (powt.)
5.45 „Exclusiv” (powt.)

przez Żółtą Rękę, wodza jednego z plemion...

12.55 „Przeboje z Lago Maggiore” szwajc.-niem. film muzyczny,

reż. Hans Grimm (88 min)
po stracie żony, wyjeżdża do
Lago Maggiore...
14.35 „Alpejska róża i szarotka” komedia, Niemcy 1957, reż.

Harald Reinl (81 min) Właścicielka hotelu „Szarotka”
w małej górskiej miejscowości
otrzymuje wiadomość, że została spadkobierczynią dużego

kome-

Christopher Castile i in. (90

23.05 „Nocne przygody” - serial ero| _ tyczny

i Indianami zostaje zerwany

znaleźć sobie miejsca w życiu

Bonnie Hunt, Nicholle Tom,

ciół z miasteczka Savannah...
22.05 „Peep!” - show

J.W. Fordson (84 min) Pakt
o nieagresji pomiędzy białymi

Znany piosenkarz, nie mogąc

dia, USA 1993, reż. Rod Daniel, wyst.: Charles Grodin,

Shannon Sturges i in. (40 min)
Troski i radości grupki przyja-

film sensacyjny, Hongkong 1968
3.50 „Kroki z nicości” - angielski film
krótkometrażowy, 1973

14.05
15.05
16.05
17.00
17.45

niedźwiadkiem...
„Drużyna A” - serial
„Sea Quest” - serial
„Fierkules” - serial
„Xena? - serial
„Ależ, oczywiście”

20.15 „Beethoven's Second”

Robyn Lively, Paul Satterfield,

2.25 „Bruce Lee - Dragon on Fire”

(73

min) Fascynująca historia psa,
który zaprzyjaźnia się z małym

18.45 Wiadomości
19.10 „Nagły wypadek” - reportaże
z akcji ratunkowych

19.05 „Dr Quinn" - serial
20.15 „Savannah” - pilot serialu oby-

9.15 „Darling Lili” - komedia,
11.20 „To był Buffalo Bill” - western, Niem./WŁ./Fr. 1964, reż.

12.40 „Włóczęgi Północy” - film
przygodowy, USA/Kanada

i in. (118 min) Choreograf odpowiedzialny za nowy musical na
Broadwayu poszukuje ośmiu

8.25 „Star Trek” - serial (powt.)

majątku w USA...
16.10 „Północ - Południe” - serial
18.00
18.30
19.00
20.00
22.00

„Słoneczny patrol II” - serial
Magazyn informacyjny
„Tylko miłość się liczy” - show
„Spirala szczęścia” - show
„Dyskusja w wieży” - talk

show
23.00 „Spiegel TV” - reportaże
23.30 24 godziny - mag. reporterów
0.00 „Widziane w
rozważania nad
0.05 „W sercu nocy”
USA 1988, reż.

ten sposób” czasem
- psychothriller,
Matthew Chap-

man (101 min) Młoda dziewczyna dziedziczy po swoim ukochanym kuzynie nocny lokal, który
w rzeczywistości jest klubem
spotkań sadomasochistów...

2.00 „Północ - Południe” - serial

Z.

6.35
12.25
12.50
13.15
13.40

10.00 „Maska” (A)
10.30 „Laboratorium Dextera” (A)

-12.25 Seriale animowane:
„Niedźwiedzie” - serial
„Parker Lewis” - serial
„Bliźniaczki” - serial
„Prawdziwe kolory” - serial

11.00 „Detektyw Droopy” (A/H)
11.30 „Jetsonowie” (A/F/S/H)

12.00,„Dwa

14.05 „Pod jednym dachem” - serial
14.30 „AI?” - serial
15.00 „MacGyver” - serial
15.55 „Więcej czadu” - komedia muzyczna, Kanada/USA, reż. Allan

Moyle (100 min) Tina marzy
o karierze piosenkarki. Postanawia przedstawić swój talent szefom wielkiej firmy nagraniowej...
17.40 „Babylon 5” - serial
18.30 „Nowe przygody Supermana” serial
19.30 Wiadomości

ner proponuje młodej mężatce

milion dolarów za jedną noc...

narkotyków i szefa mafii...
1.00 „Dwóch na dwóch” - talk show
1.30 Wiadomości
1.40 „Martwy i pogrzebany”- hor-

ror, USA (86 min) W czasie
prowadzenia śledztwa w sprawie serii morderstw, szeryf
z przerażeniem stwierdza, że
wszyscy mieszkańcy miasteczka
to zombie...

3.05 Wiadomości
DOO

waj jykowe (pok
wa jęjkowa
a (PL) poki eks na sr65 mi(A)-njkt, (Fu) isa
ańska, (N) ans,)(A) -Apaska

da

16.00

15.00 „Między nami, jaskiniowcami” (A/F/S/H/Wł)

16.30 „Świat oceanów” - serial do-

19.30 „Tom i Jerry” (A)
20.00 „Między nami, jaskiniowcami” (A/F/S/H/Wł)
20.30 „Jetsonowie” (A/F/S/H)

Adrian Lyne (107 min) Milio-

agentów FBI do złożenia zeznań
obciążających znanego handlarza

14.30 „Prawdziwe historie” (A)

(AJFIS/H/WŁ)

1993, reż.

.

13.30
14.00

17.00 „Jonny Quest” (A)
18.00 „Maska” (A)
19.00 „Laboratorium Dextera” (A)

20.15 „Niemoralna propozycja”- film

* Mark Forman i Rachel Samstat spotykają się
na ślubie znajomych. On jest wziętym publicystą, ona
„Podróże dla koneserów:
z powodzeniem redaguje własną rubrykę kulinarną. Oboje są ludźmi sukcesu, oboje też mają za sobą nieudane
Australia” - magazyn
związki małżeńskie, które gorzko wspominają, zgodnie
„Z Freudem w Australii” deklarując, że już nigdy nie zwiążą się z nikim na stałe. Po
magazyn
wspólnie spędzonej nocy początkowa fascynacja przera„Zagubieni w dzikiej Afry| dza się w głębsze uczucie.
ce”: „Sikumi Tree Lodge”
_ Głównych bohaterów odtwarzają aktorzy największego
(S/Hol)
formatu: Meryl Streep i Jack Nicholson, których nazwiska
„Travel Live” - magazyn
o gwarantują sukces filmu.
„Dziennik podróży”: Japonia

gazyn

(AFFISTH)
12.30 „Tom i Jerry” (A)
13.00 „Mały Dracula” (A)
13.30 „Rodzina
Addamsów”
(AJ/FISTH)
14.00 „Królik Bugs” (A)

16.00 „Tom i Jerry” (A)
16.30 „Gdzie jesteś, Scobby Doo?”

mentalny

22.25 „Policjanci z Nowego Jorku” serial
23.25 „Huragan ognia” - film sensacyjny, USA 1992, reż. Dwight H.
Little (84 min) Absolwent college'u zostaje nakłoniony przez

psiaki”

15.30 „Hongkong” (A/F/H/Wł)

19.45 „Świat cudów” - serial dokuobyczajowy, USA

niemądre

13.00 „Śladem TRAVEL-a” - ma-

21.00„Dwa

niemądre

(AIFIS/H)
21.30 „Królik Bugs” (A)

psiaki”

22.00 Wieczór filmowy TNT: „Bar-

bara Stanwyck - ogień i pożądanie” - film dok. (A)
23.00 „Clash By Night” - dramat,

USA 1952, reż. Fritz Lang
(105 min) Rozczarowana życiem kobieta wychodzi za mąż

za rybaka...(A/S/H/Hol)
1.00 „Podróże z moją ciotką” - film
obyczajowy, USA 1972, reż.
George Cukor (103 min)
Emerytowany bankier spotyka na pogrzebie swojej matki
ekscentryczną ciotkę, która
zabiera go w niezwykłą po-

ORO

14.30

15.00

Delikatesy

kumentalny

17.00 „Szwajcaria z okien pociągu”
- magazyn
18.00 „Przekroczyć granice” - se-

rial dokumentalny
18.30 „Wokół Morza Śródziemnego”: Genua
19.00 „Piechotą dookoła świata”:
Teneryfa
19.30 „Skandynawskie lato”: Finlandia
20.00 „Australia z okien pociągu” -

serial dokumentalny

21.00 „Śladem TRAVEL-a” - ma-

.

gazyn
21.30„Na rozstaju
Francisco

dróg”:

San

22.00 „Ekspedycja” - film dokumentalny
23.00 „Tradycja”: Mull
23,30 „Skandynawskie lato”: Finlandia

0.30 „Zagubieni w dzikiej Afryce” (powt.)

A

norweska, (8) - szwedzka, (Hol) - holenderska *8' O tym programie szerzej w piątkowym dodatku TV PILOT

Akcja filmu toczy się w bliżej nie określonej
przyszłości, po - być może - atomowym kataklizmie. Świat
wygląda widmowo i pusto. Brakuje podstawowych arty> kułów, żywność jest racjonowana, zamiast pieniędzy stosuje się handel wymienny. Znacznie bardziej daje się we
znaki głód. Toteż rzeźnik Clapet, właściciel kamienicy,
a zarazem mieszczącego się na parterze sklepu mięsnego,
+. znajduje sposób na zapełnienie żołądków swych spragnionych kawałka mięsiwa lokatorów.
>. Na zdjęciu: Maria-Laure Dougnac, Dominique Pinon.
Ę

5

1

PRA

Opracowanie: Bożena Kamińska

E

Zdjęcia: APT, KAPA oraz Prasowa Agencja Telewizyjna
Redakcja nie odpowiada za zmiany programu
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ii WYSTAWY

MUZEA

TOWARZYSKA SAŁATA

GDAŃSK. Muzem Narodowe, ul. Toruńska 1: Wystawa
czasowa: Angielska rzeźba alaCzynne

Czułe stówka

Śr., czw., pt.,

niedz. w g. 10-16; wt. i sob. w g.
10-17; Narodowe (Pałac Opatów w Oliwie, ul. Cystersów 15):
Galeria stała: Polska Sztuka
Współczesna; czasowa: Tajemnice św. Mikołaja; Galeria Pałacowa: Henryk Mączkowski - malarstwo, rysunek; Salon Mistrzów: Monika Krechowicz malarstwo; Hugon Lasecki - ry-

Romana

Słońce wzejdzie o 7.45, a zajdzie o 15.38
10 stycznia jest 10 dniem roku.
Słońce wzejdzie o 7.42, a zajdzieo 17.54

sunek. Czynne wt., czw., pt., sob.

Życzenia przyjmują:

10-16, śr. i niedz. 10-17; Archeologiczne, wystawa

stała: Pra-

4 stycznia (sobota) - Tytus,
Aniela, Eugeniusz, Angelika,

dzieje Pomorza Gdańskiego,
czasowe: Moda pradziejowej
Europy; Schorzenia ludności
w pradziejach; numizmatyczna:
Ordery i odznaczenia Wojska
Polskiego; czynne wt., czw., pt.

Elżbieta;

5 stycznia (niedziela) - Hanna, Szymon, Edward, Emilia;

6 stycznia (poniedziałek) Kacper, Melchior, Baltazar;

w g. 9-16; śr. 10-17; sob. i niedz.

7 stycznia (wtorek) - Julia,

10-16; Poczty i Telekomunikacji: czynna pon.-pt. g. 10-16; sob.

Lucjan, Rajmund;

8 stycznia (Środa) - Mścisław,
Seweryn;
9 stycznia (czwartek) - Ad-

i niedz. 10.30-14; we wtorki nie-

czynne; Etnograficzne w Oliwie:
„Dawne

rybołówstwo

ludowe

rian, Marcelina, Marcjan, Julian;

Pomorza Wschodniego”; Wystawa czasowa:

„Pozdrowienia

10 stycznia (piątek) - Jan,

od

Wilhelm;

gór” - dawna pocztówka tatrzańska oraz malarstwo na szkle.
Czynne wt.-niedz. w g. 9-16; Muzeum Historii Miasta Gdańska Ratusz Głównego Miasta z wieżą widokową (ul. Długa 47).
Czynne wt.-czw., sob., w g. 1016, niedz. w g. 11-16 (oprócz
pon.i pt.); Dwór Artusa z Sienią
Gdańską - nieczynny; Wartownia Nr 1 na Westerplatte - nieczynna; Centralne Muzeum
Morskie i jego oddziały - Żuraw,

W tym tygodniu:
Króli
7 stycznia - Boże Narodzenie
w Kościele prawosławnym

Kilka dat z kalendarza:
4 stycznia
w 1223 r. w Wieliczce odkryto pokłady soli; w 1809 r. ur. się

„Ikony”.

Wystawa czynna codziennie od
g. 11 do 18, w soboty od g. 11-15.
W niedziele nieczynna

*

Galeria „Sień Biała” (ul: | «60

Długi Targ 36): malarstwo - Jerzego Wróblewskiego, ceramika

(ul. Grobla I róg Św. Ducha):
Wystawa pt. „Wesołych Świąt”.
Czynna wt.-pt. w g. 11-17 przewa 13.30-14, sob., niedz. w g. 11-

16
Centralne Muzeum Morskie Bud. B (ul. Szeroka 67/68):
„Owady lasów tropikalnych”.
Czynna codz. w g. 9.30-17.30
Nadbałtyckie Centrum Kultury, Dom Aukcyjny - Ratusz
Staromiejski (ul. Korzenna
33/35) - Stała kolekcja malarstwa i grafiki, meble, zegary,
rzemiosło artystyczne oraz wydawnictwa artystyczne; Wystawa fotografii Zbigniewa Treppy:
OPERA INFINITA - OPERA
APERTA. Czynne codz. g. 1018, sob. g. 11-15

Galeria „Promyk” (ul. Świętojańska 68/69): Ewangelia
Dziecięctwa w Obrazach” - malarstwo Barbary i Janusza Skibów.

Czynna

wtorek-sobota,

w g. 10-16
SOPOT. Państwowa Galeria
Sztuki (ul. Powst. W-wy 2-6):
Pokonkursowa wystawa plastyczna dla dzieci o tematyce
ekologicznej „Miasto nad morzem”. Czynna codz. prócz poniedziałków w g. 11-18.

mierz Rudzki, aktor (zm.
w 1976); w 1929 r. ur. się Lucjan

Gwiezdne Wojny
Film George'a Lucasa zrealizowany w latach siedemdziesiątych jest pozycją klasyczną
w dorobku kinematografii nie
tylko fantastycznej, zaprzeczając słyszanym nieraz sądom, jakoby nie było dobrych filmów
SF.
Umieszczona „w bardzo odległej galaktyce” akcja filmu
opowiada dzieje totalitarnego
Imperium, z którym walczy
grupka rebeliantów. Luke chłopak z „zabitej deskami” galaktycznej dziury, dostaje się
przypadkiem w centrum spraw,
o których wcześniej nawet nie
słyszał. Traci rodzinę i dom, zy-

skując za to dziwnych na pozór
przyjaciół i mnóstwo kłopotów:

lian, kanonizowany w 1982 r.
(zm. w 1941 r.); w 1935 r. ur. się
Elvis Presley, piosenkarz, „król
rock'n'rolla” (zm. w 1977 r.);

w 1967 r. zm. Zbigniew Cybulski, aktor; w 1996 r. zm. Francois
Mitterrand,

Ten tydzień

polityk, w 1. 1981-

1995 prezydent Francji;
9 stycznia
w 1797 r. w Lombardii powstają Legiony Polskie; w 1883
r. ur. się Aleksiej Tołstoj, pisarz
(zm. w 1945 r.); w 1892 r. ur. się

konfe-

Melchior Wańkowicz, pisarz,
publicysta (zm. w 1974 r.)
10 stycznia
w 1266 r. zm. Świętopełk
Wielki, książę pomorski; w 1863
r. w Londynie otwarto pierwszy
w świecie odcinek metra; w 1971
r. zm. Gabrielle Chanel (Coco);

zapowiada się spokojnie i bez
niespodzianek. Po świąteczno sylwestrowych szaleństwach będziesz zmęczony, przejedzony
i zadowolony, że goście pojechali
i wracają „normalne” dni. W pracy trochę nerwowo - staraj się
trzymać z dala od tych wszystkich
szarpanin. Uczuciowo natomiast pełnia lata, ukochana osoba da
cię dowody swego oddania. W sobotę i niedzielę powinieneś
- oprzeć się pokusie spędzenia wolnego czasu w domu, przed telewizorem i pójść z rodziną na spacer,
na przykład nad morze.

kreatorka mody, twórczyni „ma-

iej czarnej” (sukienki);

punkowe brzmienie - grupa była
walcząca i niepokorna, co procentowało m.in. ingerencjami

awangardowej,

Gdańscy restauratorzy - Ryszard Kokoszka i Henryk Lewandowski witający Nowy Rok.
Fot. Maciej Kosycarz

=

Bielizna
nPani Jola”
Sonic 1996, kaseta

Najnowsza, czwarta w dorobku gdańskiej kapeli płyta,
przynosi nową porcję typowych, przede wszystkim dla jej
lidera, muzycznych i mentalnych klimatów. Nietypowa rytmika i charakterystyczne
„morrisseyowskie” wokalizy
Jarka Janiszewskiego podkreślają najsilniejszy atut powstatej w latach osiemdziesiątych
grupy - czyli teksty. Wokalista
Bielizny dość swobodnie porusza się w świadomie przyjętej,
surrealnej nieco stylistyce pisanych przez siebie piosenek,
czego dowodem choćby „Stylowa Żabka i Chemiczne Grubasy”

lub świetny

utwór

(„Pani

tekstami,

ideal-

Jola”)

łączy się na płycie z refleksją
metafizyczną („Władek przechodzi w piąty wymiar”), tworząc całość niewątpliwie wartą
uwagi.

(Akaw)
The Presidents
Of The Uniłed States Of
America „il”
Columbia 1996, kaseta
Członkowie tria The Presidents Of The United States Of
America to starzy kumple udzielali się w alternatywnych formacjach sceny Seattle - w grupach
Love Battery i Skin Yard. Przed

Bio aoizeczii
Mdoiak

nych na rock'n'rollową potańcówkę w rozpoczynającym się
właśnie karnawale.

(AK)

Dzieci Kapiłana Klossa

„Dzieci Kapitana Klossa”
SP Records 1993, kaseta
Była sobie grupa trójmiejskich zespołów rockowych zwana Gdańską Sceną Alternatywną i był zaliczany czasem do niej
gdański zespół Dzieci Kapitana
Klossa. Powstała w 1983 roku
kapela skazana była na istnienie
głównie w wąskim kręgu grupy
odbiorców zorientowanych na

tajemniczy hologram przekazany przez ocalałego z pogromu
rebelii robota prowokuje Luke'a i jego przyjaciół do wyprawy między wrogów, a potem do
samobójczego niemal ataku na
potężną bazę bojową Imperium.
Fabuła „Gwiezdnych wojen”
przypomina nieco przeniesiony
w kosmiczne

realia

miecze, czy

sekwencje

ataku na

Gwiazdę Śmierci powielane by-

„lalala” w za-

bronionych miejscach...
Koncerty sprawiły, że kapela stała się rozpoznawalna saksofon i klawisze w składzie,
dziewczyna za perkusją i melodyjno-czadowe brzmienie plus
zaangażowane, często ironiczne, teksty Olafa Deriglasoffa
zyskały muzyce DKK sporą
grupę koncertowych bywalców. Po Jarocinie zespołowi
udało się jeszcze wylansować
w harcerskim radiu prześmiewczą „Balladę o bohaterze”, po
czym Dzieci Kapitana Klossa
przestały istnieć - był rok
1986. Wydana przed pięciu laty
(gdzieniegdzie jeszcze dostępna) kaseta prezentuje wiązankę „największych hitów” zarejestrowanych podczas ostatniego koncertu DKK. Na końcu bonus, czyli studyjna wersja
„Ballady

o bohaterze”.

Cała

Fot. Robert Kwiatek

brzmienia

Reasumując,

achy”
kująca
manki,
pieczę

„Life

przesuń się, kolego

Is Pe-

to nowoczesna, zaskai ostra jazda bez trzynad którą realizacyjną
dzierżył Ross Robin-

son, człowiek odpowiedzialny

za brzmienie ostatniej płyty
Sepultury - „Roots”.

(AK.)

*

kaseta - nie tylko dla kolekcjo-

|

(Akaw)
Korn
nkite ls Peachy”

Epic/Sony Music Polska
1996, kaseta
Korn to jedna z młodszych
formacji amerykańskiej sceny
metalowo-hardcore'owo-

©

zienń

+

Rumble fish to rodzaj egzotycznych ryb, których nie można trzymać w jednym akwarium, ponieważ nieustannie
walczą między sobą, a nawet
z własnym odbiciem w lustrze.
Tytuł jest nieprzypadkowy,
a bohaterowie filmu udowadniają, że zasługują na miano
straceńców.

ty w wielu późniejszych obrazach. Zrealizowano już dwie następne części „Gwiezdnych wojen”, a filmowcy przymierzają
się do kolejnych odcinków kosmicznej sagi.

„dół”

Duży (190 cm wzrostu) Andrzej Trojanowski - szef Radia
Gdańsk z małą wódką.

grupy.
Na tym szkielecie funkcjonują dwie wściekle hałasujące
gitary - Head i Munky lubują
się bowiem w tworzeniu różnego rodzaju zgrzytów, szumów i sprzężenień. Pozostałą
przestrzeń wypełniają często
lekko zakrzywione gitarowe
riffy.

cenzury w wykonywane teksty.
Na jarocińskim festiwalu, gdzie
Dzieci Kapitana Klossa grały
w 1985 roku, wokalista częściej

Rumble Fish

western,

z całą galerią właściwych mu typów - jest uczący się życia chłopak, piękna kobieta, sympatyczny awanturnik i stary mistrz przeciw bezwzględnym nieprzyjaciołóm. Film zrealizowano
przy użyciu nowych środków
technicznych, co u publiczności
przyzwyczajonej przez dotychczasowe produkcje SF do pewnej umowności, wywoływało
szokujące wrażenie.
Wiele scen obrazu Lucasa
stało się wzorcowymi - pierwsze
ujęcia „przelatującego nad głowami widzów” kosmicznego
krążownika, walka na świetlne

strumentem

niż inni śpiewał

„Mi-

tość w Jugosławii” pozostały
z wcześniejszego okresu dziatalności zespołu. Nieco umiarkowanego hedonizmu w granicach rozsądku

czucia humoru

a „Life Is Pe-

achy” jest drugą płytą tej niezwykle ekscytującej kapeli.
Zespół wyróżnia się bezkompromisowym podejściem
do muzyki, która niesie potężną dawkę dzikiej furii i surowego, fonicznego szaleństwa. Najmocniejszymi i najbardziej charakterystycznymi
elementami muzyki Korna są
dźwięki tworzone przez wokalistę Jonathana Davisa
oraz Fieldy'ego - basisty.
Pierwszy z nich, obdarzony
interesującą barwą głosu
wrzeszczy bardżo przekonywająco, chociaż chwilę później słuchacz przekonuje się,
że Davis potrafi śpiewać także melodyjnie. Basista natomiast jest prawdziwie wszechobecny, wypełniając swym in-

Muzycy przede wszystkim
stawiają na dobrą zabawę, a sami o sobie mówią, że nie są artystami tylko zabawiaczami. Stąd
pełna optymizmu, luzacka i swobodna atmosfera, która zdominowała tę płytę.
Czternaście krótkich i radosnych piosenek z pełnymi po-

Wideotyd
Ponieważ czekamy na pierwszą noworoczną dostawę filmowych hitów - te już od następnego tygodnia. Przyjrzyjmy się
tymczasem następnym dwu obrazom, które zdążyły się stać ponadczasowe.

mund Maria Kolbe, o. Maksymi-

ransjer; w 1971 r. Matka Teresa
z Kalkuty otrzymała pokojową
nagrodę im. Papieża Jana
XXIII;
7 stycznia
w 1789 r. Waszyngton wygrał
pierwsze wybory prezydenckie
w USA; w 1967 r. przedstawieniem „Zmierzch demonów”

dziennikarz,

4a 10 stycznia
Osoby urodzone w tym czasie
(astrologiczne Koziorożce) bardzo
często już w młodym wieku sprawiają wrażenie ludzi poważnych
i dorosłych. Bardzo ambitni i efektywni w działaniu. Są najczęściej
pesymistami, gdyż wrodzona trzeźwość umysłu nie pozwala im patrzeć na świat przez różowe okulary. Wytrwałe w uczuciach, bardziej
jednak cenią lojalność i przyjaźń
niż romantyczne uniesienia.

dukcji do „Mach 5”.

(ul.

Ogarna 29/30): wystawa Anny

biżuteria

w 1890 r.); w 1911 r. ur. się Kazi-

States Of America, a w 1995 ro-

WYSTAWY

artystyczna - Elżbiety i Ryszarda
Fierke. Wystawy będą czynne
codz. w g. 12-18, oprócz niedziel
i świąt.
Gdańska Galeria Fotografii

narodowa

dla urodzonych między

ku wydali pierwszą płytę pod
tym właśnie szyldem.
„Dwójka” w sposób bardzo
konsekwentny rozwija konwencję wypracowaną na debiucie.
Dalej mamy tu dużo punkowych
rytmów, chwytliwych gitarowych melodii spod znaku The
Beatles oraz śpiewanych w wielogłosach refrenów. Nie brakuje
także odwołań do grunge owych
korzeni, np. w gitarówej intro-

Miasta Gdyni, Pawilon Wystawowy, ul. Waszyngtona 21 - Wystawa stała: Morski rodowód
Gdyni; Wystawa czasowa: „„Józefa Piłsudskiego droga do niepodległości”. Czynne g. 11-17,
oprócz pon.; Domek Abrahama,
ul. Starowiejska 30: „Antoni
Abraham - Gdynia-wieś”. Czynna w g. 11-17 codz. oprócz pon.

- Janiny Koniecznej,

bohaterka

czterema laty powołali do życia
The Presidents Of The United

Dar Pomorza, g. 10-16; Muzeum

Makać-Mańkowska

d'Arc,

Francji (zm. w 1431 r.); 1822 r.
ur. się Heinrich Schliemann, archeolog, odkrywca Troi (zm.

Horoskop

Brandstattera zainau-

gurowano działalność sceny
w nowym gmachu Teatru „Wybrzeże”;
8 stycznia
w 1884 r. ur. się Kornel Makuszyński, pisarz (zm. w 1953
r.); w 1885 r. urodził się Kazimierz Sosnkowski, generał (zm.
w 1969 r.); w 1894 r. ur. się Raj-

Audiorama

niedz. 10-16
GDYNIA: Marynarki Wojennej (bulwar Nadmorski), g.
10-16; Oceanograficzne
i Akwarium Morskie (al. Zjednoczenia
1), codz. g. 10-17 (oprócz pon.);

„Portal”

Dirrenmatt, pisarz i dramaturg

szwajcarski (zm. w 1990 r.);
w 1925 r. uruchomiono Polski
Urząd Pocztowy nr 1 w Wolnym Mieście Gdańsku; w 1932
r. ur. się Umberto Eco, pisarz
włoski;
6 stycznia
w 1412 r. ur. się Joanna

Kydryński,

6 stycznia - Święto Trzech

budynek „B”, statek-muzeum
„Sołdek”, wt.-pt. 9.30-16; sob.-

GDAŃSK

dla niewidomych (zm. w 1952
r.); w 1919 r. na rozkaz Józefa
Piłsudskiego powołano pułki legionowe; w 1960 r. zm. Albert
Camus, pisarz;
5 stycznia
w 1921 r. ur. się Friedrich

Bażgź

bastrowa.

Rusty James (Matt Dillon)
wdaje się w bójkę z szefem
konkurencyjnego gangu i zostaje ranny, a jednocześnie pojawia się Motorcycle Boy ubóstwiany brat rannego. Przez
kolejne sekwencje rozmów, wędrówek po mieście, bójek i gorączkowo sennych majaków
trwa filmowa historia o wyobcowaniu i fascynacji śmiercią a także opowieść o wtajemniczeniu, jakiego doświadcza Rusty James dzięki obecności Motorcycle Boya (w tej roli magnetyczny Mickey Rourke).

Jan Lindner (TV Gdańsk) dostarcza wyniki plebiscytu „Dziennika” podczas Balu Tysiąclecia.
Fot. Robert Kwiatek

W gruncie rzeczy główne role
w „Rumble Fish” grają samotność, cierpienie i czas, który
u Coppoli staje się widoczny
w postaci wszechobecnych zegarów i słyszalny jako powracające
obsesyjnie tykanie budzika w filmowej muzyce Stewarta Copelanda z The Police.
Motorcycle Boy ginie od kuli
policjanta, lecz wcześniej zwraca
w symbolicznej, pełnej napięcia
scenie wolność rybom - prawdziwym rumble fishes, które wracają do rzeki. Jednocześnie ze
śmiercią brata, Rusty James
osiąga kres swej nauki.
Wielowymiarowy, głęboko
symboliczny obraz Francisa Forda Coppoli zrealizowany został
na podstawie książki Susan E.
Hinton i z jej scenariuszem.
Prócz Dillona i Rourke'a występują też Nicolas Cage, Dennis
Hopper oraz Tom Waits. Film
znany jest pod polskim tytułem
„Bojownik”.

Videofan

Ani
kroku

bliżej!

|
| (biznesmanem).

Małgorzata Chmiel (radna
gdańska) z Janem Zarębskim
Fot. Antoni Filipkowski
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* opłata lennicza

* wschodnia agencja

* proszek do prania

*KROrpuS

i

prasowa

«.

i

* metal w ziemi w stanie

* brat Mojżesza
* Titanic dzisiaj
* w TVP - na sukces

czystym
* larwa
* system płacy

* najbliższa ziemi część
człowieka
* oświetla scenę z przodu
* renesans

*
*
*
*

* twórca „Kapitału*
* kursuje między Gdańskiem

* lotnik
* godność

DOŚRODKOWO

PRAWOSKRĘTNIE

a Sztokholmem
* budowla bobra

* miejsce łączenia
* cieplice

A) sztuka teatralna
B) wieś znana z Powst. Listopadowego

A-2) imię żeńskie
A-4) ma stolicę w Ułan Bator

* składanie maszyn
z gotowych części

* pokarm dla pszczół
* porażenie

C) delikatna, miękka wełna
D) ślepa uliczka

A-6) rosyjski taniec ludowy
C-1) różanecznik

* muzealny w gablocie

* państwo afrykańskie

E) zrobi skrzypce

* miasto na Mazurach
3 w kod
* św Piotr dla Kóścioła
BoA

z Warsem

płynie przez Nidzicę
naukowiec
zapada wieczorem
narzuta

=

ga
* składnik powietrza

* syn Noego

Bos

C-5)
F-2)
F-4)
F-6)

I) gatunek fiołka trójbarwnego

H-1) nonsens

J) muza astronomii i geometrii

H-3) najsłynniejsza pustynia

Szybki taniec
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z lat
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13

od Kordoby
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15
12

wielka

ilość,
natłok

16

film
Janusza
Kondratiuka

18

2

17

13

nizmie, 24) ojczyźnie nie dorówna, 25) środowiskowa atmosfera,

20

26) pustynna osobliwość, 28) prosty zabieg leczniczy, 29) „żądło”
okrętu podwodnego, 30) antonim syntezy, 31) mityczna istota
o męskim torsie na końskim tułowiu, 34) litewski port nad Niemnem, 35) mowa „na ucho”.

21

© -

stara gra
baskijska

PIONOWO: 1) współżycie dwu różnych organizmów, korzystne dla jednego z nich, np. raka pustelnika z ukwiałem, 2)
np. histeria, 3) zimnokrwisty koń pociągowy, 4) wielki targ, 6)
ogrodowy domek wypoczynkowy, 7) fiasko, klapa, w mowie po_ tocznej, 8) toboły, pakunki, 9) morze oblewające wybrzeże Dalmacji, 10) wrzenie, niepokój, a także enzym, 16) przedstawiciel,
17) ekskomunika, 19) roślina z różnobarwnymi kwiatami osadzonymi w koszyczkach, zwana też jakobinką, 21) filtry w orga-
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12

miasto na płd.-wsch.

wizerunek

2

43
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unosi się
z komina

27
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28

9:

UWAGA! Litery z kratek oznaczonych w prawym dolnym rogu liczbami od 1 do 12, utworzą tytuł operetki F. Lehara.

i

25
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29
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Rozwiązanie krzyżówki z Artusem

31

POZIOMO: wyraz, swada, sosna, alarm, rdest, Romer, atara,
Karol, oko, katon, ora, kalosz, kompas, tabulator, kask, skaj,
kloc, Cypr, skra, ozon, ospa, part, Alma, takt, renowacja, statek,
arkana, eks, skoki, lis, katar, kasak, areka, Atena, rataj, Artus,

32
krawiecka,
stolarska

trąba
powietrzna

33
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* błyszczący

38
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tetra, abaka.
|
|

PIONOWO: wyrok, ramol, ale, zarost, smak, agat, Aran, sektor, OSA, strop, atlas, okara, tabu, rosa, Orawa, zaścianek, koncepcja, kusza, skrom, klasa, sport, krzta, jenot, lotka, konik, regres, orka, alka, armata, sekta, astat, aleja, asana, skat, oset, ikra,

ż.
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:
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39

381

1) bombowa wiadomość lub zdarzenie, 5) koja-

tem, zwykle w celach rabunkowych, 12) chodnik, 13) różnica
między ceną zakupu i sprzedaży jakiegoś towaru, 14) kojarzy się
z Troją, 15) jesienna plucha, 16) półsen, 18) pocztowy lub skarbowy, 20) tchórzowskie listy, 22) irbis, 23) klika, 27) hazardowa
gra w karty, 30) szlachetna duma, 32) trująca substancja wytwarzana przez bakterie, 33) nie buduj go na lodzie, 35) medyczny
zgłębnik, 36) dawne słowo honoru, 37) nie zastąpi go żadne bogactwo, 38) sztuka artystycznego układania kwiatów, 39) pewnik, niewzruszona prawda, 40) mikrob, zarazek.

nauczyciel

zpłn.

ć i

rzy się z talizmanem, 11) żołnierz wlokący się za swoim oddzia-

wąsata

Kanady

RAMA

H-5) myśl przewodnia

ogół instytucji centralnych zarządzających Kościołem

sterczy

jj

C-3) bohater węgierskiej kreskówki

F) przed Bożym Narodzeniem
G) szkoła średnia
i
H) pomieszczenie zamykające
prezbiterium
s

%:

na głowie

„ogon
owa

atu, rab.
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KWADRAT MAGICZNY: MSZAK, SIARA, ZAPĄŁ,
ARAMA, KAŁAN
|
HASŁO: PRESTIDIGITATOR

NASZE BIURA OGŁOSZEŃ W GDAŃSKU, GDYNI I ELBLĄGU PRZYJMUJĄ ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI
REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH REKLAM I OGŁOSZEŃ

Kartuzy

Zarząd Gminy

ogłasza przetarg pisemny ograniczony

UCHWAŁA NR 110/584/96
Zarządu Miasta Gdańska
z dnia 3 grudnia 1996 r.

na zbycie użytkowania wieczystego działek nr 100/4 i 56/13
o łącznej powierzchni 11783 m”, dla których Sąd Rejonowy
w Kartuzach prowadzi Księgę Wieczystą nr 3446 i 33980,

położonych w Kartuzach przy ul. Mściwoja II.

i

Zgodnie z art. 23 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść protest.

kształcenia Biura Pośrednictwa Zamiany Mieszkań w Gdańsku, ustalenia

Zgodnie z art. 24 ustawy, każdy którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia
przyjęte w projekcie planu, może wnieść zarzut.

zasad działalności tego Biura oraz jego Statutu

W razie niewykonania tego obowiązku Gmina Kartuzy zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy użytkowania

wieczystego.

W przetargu uczestniczyć mogą oferenci, którzy przedłożą koncepcję realizacji inwestycji - budowy budynku wielorodzinnego w ciągu trzech lat od dnia ustanowienia użytkowania wieczystego.
Oferent zobowiązany jest także do przedłożenia zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatku - z Urzędu Skarbowego, ZUS oraz zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami lokalnymi z Urzędu Gminy Kartuzy.

uchwala się co następuje:

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Zarządu Miasta Gdańska z podaniem oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.
R-8823

Z tytułu usług świadczonych przez Miejskie Biuro Pośrednictwa
Zamiany Mieszkań w Gdańsku pobiera się opłaty w wysokości:
- 10zł
- za przyjęcie oferty lokalu do zamiany
(na okres 6 miesięcy)

Oferty wraz z ceną i koncepcją zagospodarowania należy składać w terminie do dnia 7.01.1997 r. w sekretariacie
Urzędu Gminy Kartuzy.
Cena wywoławcza gruntu wynosi - 148 tys. zł.

Lokal handlowy

- za załatwienie formalności związanych z realizowaną zamianą

Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego wyniesie:
1. pierwsza opłata roczna w wysokości 25% ceny uzyskanej w przetargu,
2. następne opłaty roczne w wysokości 1% uzyskanej ceny wraz z możliwością aktualizacji opłaty w razie wzrostu cen nie-

| |KOMBUD.

$3

36 m* (nowy)

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE

Traci moc Uchwała Nr 56/209/95 Zarządu Miasta Gdańska z dnia
20 czerwca 1995 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone przez Miejskie Biuro Pośrednictwa Zamiany Mieszkań w Gdańsku przy zamianie lokali mieszkalnych.

| - sprzedam
lub wydzierżawię,

a

oczęte, a nie zakończone do dnia wejścia w życie

Szczegółowe warunki przetargu wyłożone są w pokoju 212. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Pan

Wadium wynosi 5% ceny wywoławczej płatne w kasie Urzędu Gminy Kartuzy najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9.00.
Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 8.01.1997 r. o godz. 10.00 w sali 105 Urzędu Gminy Kartuzy.
Część niejawna przetargu odbędzie się w dniu 8.01.1997 r. o godz. 12.00 w sali 105 Urzędu Gminy Kartuzy.
W przypadku równorzędności ofert lub gdy wybór jest utrudniony komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny, w którym o zwycięstwie decydować będzie najwyższa cena.
przetarg PE
As:
CP
Zazył OP

Uchwała wchodzi w życie z sk

e

m,

ogłoszenia.

TEL./FAX 20-17-52, 20-55-11, 21-86-19, 61-55-57

SPRZEDA
LOKAL MIESZKALNY
Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWĄ
GDYNIA DĄBROWA

24-82-31 Re.

AN AEGZARA

ZARZĄD GMINYW PSZCZÓŁKACH
OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY

-

Przedsiębiorstwo Usług
Inwestycyjnych

l. Na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Pszczółkach przeznaczonej pod handel i usługi nieuciążliwe.
Działka nr 213/3 o powierzchni 7411 m” zapisana w księdze wieczystej 23367 w Sądzie Rejonowym

Tczewie.

C

S

81-364 GDYNIA
rtn "tz"
|_Fite

KOMBUD

o powierzchni

S

uchwały załatwiane są według dotychczas obowiązujących stawek.

Maciej Konkol.

KOMBUD

Gdyni

w centrum

- 125 zł

»

(od każdej ze stron)

ruchomości na terenie Gminy Kartuzy.

s sprzedaż
w PO

Stosownie do art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U.
Nr 89, poz. 415/ zawiadamia się, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Orunia Górna - Chełm Stare Szkoty - rejon ul. Biegańskiego w Gdańsku będzie wyłożony do publicznego wglądu
w dniach 6.01.1997 r. do dnia 27.01.1997 r. włącznie w godz. od 9.00 do 15.00 w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, pokój nr 411.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie terytorialnym (jedn. tekst Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74,
zmiany Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496) w związku z $ 4 Uchwały Nr
XIII/144/95 Rady Miasta Gdańska z dnia 2 lutego 1995 r. w sprawie prze-

Działka zabudowana ma być budynkiem czterokondygnacyjnym wielomieszkaniowym oraz zagospodarowanym placem przed budynkiem.
Użytkownik wieczysty zobowiązany jest rozpocząć budowę budynku wielorodzinnego w terminie jednego roku od
dnia zawarcia umowy użytkowania, a zakończyć w terminie 3 lat od chwili zawarcia umowy użytkowania.

RON

ZARZĄDU MIASTA GDAŃSKA

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone przez
Miejskie Biuro Pośrednictwa Zamiany Mieszkań w Gdańsku przy zamianie lokali mieszkalnych.

Nieruchomość jest nie zabudowana, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę wielo-

DEALER
TOWAN- YMITA
PRIBIMIT
KASY FISKALNE

ZAWIADOMIENIE

POW. UŻYTKOWA 88 m?

82-300 Elbląg, ul. Hetmańska
26, pok. 12, tel. 327999,
fax 327999

Cena wywoławcza 237 221,00 złotych
Wadium wynosi 23 722,00 złotych.

GDAŃSK, UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 24 (Il p)
7 462-264, 462-689
10018766/B/369

Il. Na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych położonych
w Pszczółkach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.
Cena wywoławcza 6483,00 złotych.
Wadium wynosi 650,00 złotych.

U
SAS

w Elblągu na podstawie opracowanej w 1996 r.

s omuienia

PRZETARG ODBĘDZIE
SIĘ DNIA
22 STYCZNIA 1997 R. O GODZ. 12.00
w siedzibie Urzędu Gminy w Pszczółkach, ul. Pomorska 18 Sala Narad.
Wadium zwraca się po przetargu.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pszczółkach, pokój nr 16, tel. 82-23-16.
Zarząd Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyny.

Gdańsk, ul. Wałowa 46

działający jako inwestor zastępczy miasta Gdańska
ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie projektu wykonawczego
pt. „Modernizacja sieci wodociągowej

=

ZETA p G]

w dz. Św. Wojciech” obejmującego:

Postępowanie będzie

ua

Ta

JADWIGA

Ę
Warunki szczegółowe udzielenia zamówienia można otrzymać w Wydziale I
£E westycji i Remontów SNG SA, Gdańsk, ul. Wałowa 46; pokój nr 18.

Składanie ofert na przetarg do 10.01.1997 r.

Uprawniona do kontaktów z oferentami
- Helena Korzeniowska, tel. 31-30-91 wew. 378.
;
Postępowanie przetargowe będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji

ANG w:
10019240/20/55

lat 80
Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu Srebrzysko
7 stycznia 1997 r. o godz. 13.30.

Pogrążona w smutku

URSZULĄ KULKOWSKĄ
i Jej Rodziną po stracie

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

MATKI

odszedł Mój Ukochany Ojciec, Nasz Dziadek

że dnia 2 stycznia 1997 r.

fp.

Rektor, Dyrekcja i Pracownicy Akademii
Muzycznej w Gdańsku.

-

Rodzina

10019312/2128/09

» Choćby i umarł dla nas żyć będzie wiecznie

ję w bóluz naszą Koleżanką

ICHILCZYK

: krajowych.
R-8852

k

10019099/1339/55

że dnia 31 grudnia 1996 r.
po chorobie zmarła nasza Matka i Babcia

śĘ zoru autorskiego.

||.

zzadowzwóniem obowiązkowych prleranjikrojowych.

| ganeę wj oe wt Zn © zdwich pca

- Zgłębokim żalem zawiadamiamy, —

- wymianę rurociągów g 50 i g25 w ul. Po Schodkach i ul. Wąwóz,
- likwidację przyłącza do nieczynnej studni głębinowej,
- likwidację istniejących zdroi ulicznych.

RA Z

' LOKAL UŻYTKOWY
GDYNIA DĄBROWA

Termin realizacji - 15.06.1997.

Wadium 7500 zł Spcyikaję stolnych warunków zamówienia można odebrać w siedzi:

w Pszczółkach nr 919256-286-3240-1 w terminie do dnia 22 stycznia 1997 r. do godz. 11.00.

|.

O

aktualizacji ZTE posiadanej przez inwestora.

Wadium
wynosi 628,00 złotych.
Wadium należy wpłacić w Banku Spółdzielczym w Pszczółkach na konto Urzędu Gminy

Saur Neptun Gdańsk SA

Ę

na zad. IV i V przebudowy
ul. płk. Dąbka

,

2. Działka nr 83/3 o pow. 966 m? zapisana w księdze wieczystej 17040 w Sądzie Rejonowym w Tczewie.
Cena wywoławcza
6279,00 złotych.

PSZ

_

na wykonanie dokumentacji technicznej

1. Działka
nr 83/2 0 pow. 1029 mr zapisana w księdze wieczystej 17040 w Sądzie Rejonowym w Tczewie.

LUCJAN

TRUSZKOWSKI

Msza św. żałobna odprawiona zostanie w dniu

st

Prezesowi WIKTOROWI TOMA

:

z powodu śmierci

p.

WŁADYSŁAW

Łączymy się w głębokim żalu .

Wyrazy głębokiego współczucia

Z głębokim bólem zawiadamiamy,
że dnia 2 stycznia 1997 r.
zmarł mój ukochany Mąż, Tatuś, Dziadek, Teść

emerytowany Bosman PLO

Pogrążona w żalu Rodzina

10019292/164/55

lś

LEOKADIA

O czym zawiadamia pogrążona w smutku
Rodzina

A

HENRYK

Pogrzeb odbędzie się w tym samym dniu

z powodu tragicznej śmierci

o godzinie 14.30 na cmentarzu Garnizonowym,

CHOJNACKI

fp.

TEODOR

Koleżanki i Koledzy
z Banku Gdańskiego.

*:
'$

10019267/1393/55

z powodu śmierci

w Gdańsku.

Pogrążona w smutku Rodzina

10019266/3866/23

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA

MATKI
składa

składa

wspólnota Parafialnego Gdyńskiego

wspólnota Parafialnego Gdyńskiego

Liceum Katolickiego.

Regionalnego w Gdańsku. Hi

10019248/1390/09

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek
6 stycznia 1997 r. o godz. 13.30

Pani Dyrektor mgr WIESŁAWIE ZALESKIEJ
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

składają |

Dyrekcja i Pracownicy Powszechnej Kasy
Oszczędności Banku Państwowego Oddziału -

PSZCZOŁOWSKI

na cmentarzu Łostowice

- Panu EUGENIUSZOWI ŻYTO
OJCA

w Gdańsku.

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 1 stycznia 1997 r.
zmarł najukochańszy Mąż, Ojciec i Dziadek

składają |

Żona z Rodziną

OJCA
PEITOR "Eltor" w likwidacji
10019247/1387/09

Córka z Rodziną
10019300/3876/23

OJCA

głębokie wyrazy współczucia

z powodu śmierci

Kierownictwo oraz Współpracownicy

O czym zawiadamia pogrążona w smutku

Księgarnia „Ewa”

10019278/994/55

p.

10019253/184/55/R

ul. Dąbrowskiego w Gdańsku.

ZBIGNIEWOWI GRZYBEK
oraz Rodzinie wyrazy szczerego
współczucia z powodu śmierci

Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 4 stycznia 1997 r.
o godz. 9.00 w kościele parafialnym Gwiazda Morza w Sopocie.
Pogrzeb w tym samym dniu o godz. 13.00 na cmentarzu Katolickim w Sopocie.
Pogrążeni
w smutku i rozpaczy

ZYGMUNTOWI LEWANDOWSKIEMU
składa

i

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,
że w dniu 2 stycznia 1997 r. odszedł od nas nasz
Najukochańszy Mąż, Ojciec, Teść, Dziadek i Pradziadek

p.

lat 85
Msza święta żałobna odprawiona zostanie w kościele NSPJ
w Gdyni dnia 4 stycznia 1997 r. o godz. 11.30.
Pogrzeb tego samego dnia na cmentarzu Witomińskim
w Gdyni o godz. 13.00

|5

ELŻBIETĄ GRAJEWSKĄ i Jej Rodziną

|

w Gdańsku.

10019302/2710/23

CZECHOWSKA

wyrazy współczucia

w kościele pw. św. Mikołaja w Gdańsku.

Córki MAGDALENY

składają h
Współpracownicy z PHZ Motex

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 2 stycznia 1997 r.
zmarła ukochana Mama, Teściowa, Babcia i Prababcia
sYT

z naszą Pracownicą

BAR

Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 6 stycznia 1997 r.
o godz. 13.30 w kaplicy cmentarnej w Pierwoszynie.
Pogrzeb tego samego dnia po mszy świętej.

7 stycznia 1997 r. (wtorek) o godz. 13.30

|

Liceum Katolickiego.

2002211/587/75

PZN,

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 1 stycznia 1997 r.
zmarł nasz kochany Mąż, Ojciec, Teść oraz Dziadek
7

JAN

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
iż w dniu 30 grudnia 1996 r. zmarł nasz były Pracownik
SY

p.

ADAM

SZMIDT

*

ś. r

p.

ADAM

CZARNOWSKI

Rodzinie Zmarłego serdeczne wyrazy współczucia

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że dnia 31 grudnia 1996 r.
zmarł nasz długoletni Pracownik, drogi Przyjaciel i Kolega

Pogrążeni w głębokim smutku zawiadamiamy, że w dniu 30 grudnia 1996 r. zmarł nasz
długoletni Kolega - kierownik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku
p.

JB

CZARNOWSKI

RYSZARD

Msza św. żałobna odprawiona zostanie 6 stycznia 1997 r. o godz. 10.00
w kościele pw. św. Antoniego w Gdańsku-Brzeźnie.
Pogrzeb
w tym samym dniu o godz. 11.30
na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku-Wrzeszczu.

|

składają |
Zarząd Miasta Gdańska oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego |

p.

DRĄGOWSKI

Msza święta żałobna zostanie odprawiona w dniu
4 stycznia 1997 r. o godz. 8.30 w kościele
pw. Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Mireckiego 3.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 11.30
na cmentarzu Centralnym Gdańsk-Srebrzysko.

Na zawsze pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.

Pogrzeb odbędzie się 6 stycznia 1997 r. o godz. 11.30
na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku-Wrzeszczu.

lat 70
Msza św. dnia 4 stycznia 1997 r., kościół pw. Chrystusa Króla
w Gdyni-Małym Kacku o godz. 10.15.
Pogrzeb na cmentarzu Witomińskim o godz. 11.30.

H

|$ 2002221/2829/73

Pogrążona w smutku
Rodzina

ZAPRASZANY
DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ:

Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, pon. godz. 8.00-20.00, wt. -pt. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki 61,
pon.-t 8.00-16.00; Gdynia,
jętojańska 141, pon.-pt. 8.00-16.00, Władysława IV 17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00; Elbląg, Łączności 3, pon. - pt. 8.00-16.00;
tie? _ Pruszcz Gdański, Tysiąclecia 8, pon.-pt. 8.00-16.00; Tczew, 1 Maja4, pon.-pt. 8.00-16.00; Sarogard Gdański Basztowa 3, pon.- pt. 8.00-16.00

: R-8890

w Gdańsku.

|

Rodzinie składamy serdeczne wyrazy współczucia. |
Ć R-8889

Koleżanki i Koledzy z Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku

:

10019228/1381/09

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie składa
Zarząd BPBK SA oraz Pracownicy.

:;

4, 5 stycznia
1997

Str. 14

Piłka nożna

Laury

Pierwszy trening

odejścia, powroty

białozie onych

i stało się: 32-letni Hiszpan ogłosił, że definitywnie
kończy karierę kolarza. Kontrakt Induraina z grupą Banesto wygasł 31 grudnia ub. roku, a pozyskaniem kolarza zainteresowany był hiszpański team
ONCE. Nic z tego nie wyszło.
Wertując wczoraj „Die Welt” natrafiłem na informację, że znana pływaczka światowej klasy,
Dagmar Hase z Magdeburga wraca do czynnego
życia sportowego. Na igrzyskach olimpijskich 1992
r. w Barcelonie zdobyła złoty medal, natomiast
w ubiegłorocznej rywalizacji olimpijskiej w Atlancie wywalczyła trzy srebrne medale i jeden brązowy, stając się najowocniej startującą tam niemiecką pływaczką. Pięć miesięcy temu zapowiedziała
definitywne zakończenie kariery, by przed kilkoma dniami... zmienić zdanie. Zdecydowała się
w wieku 27 lat kontynuować karierę i chce
w styczniu 1998 r. wrócić z mistrzostw świata w australijskim Perth ze złotym medalem. Tego tytułu
brak jej bowiem w kolekcji.
(Paw)

plebiscycie włoskiej „Gazzetta dello
Sport”, za najlepszych sportowców
. świata minionego 1996 roku uznani
zostali znakomici lekkoatleci: Amerykanin Michael Johnson i Francuzka Marie-Jose Perec. Przypomnijmy, że oboje startowali na tych samych dystansach 200 i 400 m, triumfując na nich na igrzyskach olimpijskich w Atlancie, przy czym Johnson
ustanowił na 200 m fantastyczny rekord świata 19,32. Za najlepszy zespół ub. roku uznano drużynę francuskich tenisistów, którzy zdobyli Puchar
Davisa, pokonując w finale Szwedów na ich kortach.
Kibice sportowi przywykli do wysokiej, smukłej
sylwetki hiszpańskiego kolarza, Miguela Induraina. Ten świetny szosowiec hiszpański był przez
wiele lat niedoścignionym idolem, aż pięciokrotnie, i to pod rząd, wygrał w latach 1991-1995 najbardziej prestiżowy wyścig wieloetapowy - Tour
de France. Ubiegły rok miał jednak nieudany

„iała

Z różnych powodów zabrakło siedmiu futbolistów, Bieniuka, Banaczka, Miłkowskiego,

Piątka, Gładysia, Rajkiewicza
i Kalkowskiego. Ten ostatni
zgodnie z zapowiedziami udał
się na testy do GKS Bełchatów.
W zajęciach uczestniczył natomiast Ariel Jakubowski, zawodnik gdańskiej Polonii. W poniedziałek przyjadą Arkadiusz Gosik (Gwardia Koszalin) i Marek
Zawada (Polonia Elbląg). Na liście życzeń trenerów znajdują
się również koledzy Jakubow-

powiedział

Żużel

„ Wybrzeże
Rafineria

Frekwencja
zadowalająca
Nadal nie wiadomo kto
wzmocni
żużlowców

Wybrzeża Rafinerii. Tymcza:
sem wszyscy zawodnicy kra»

jowi trenują pięć razy w ty-

godniu na obiektach klubowych.

Sporo biegają w terenie i ćwiczą na siłowni. Zajęcia prowadzi
Andrzej Hulko. W Gdańsku jest
już nawet Marceli Dubicki, który z powodu kontuzji cały poprzedni sezon pauzował i teraz
przechodzi okres rehabilitacji.
Na przełomie stycznia i lutego gdańszczanie udadzą się na
10-dniowe zgrupowanie do Cetniewa. Wcześniej planowane są
treningowe jazdy po śniegu na
motocyklach o kołach wyposażonych w blachowkręty. Do kolegów dołączy Jacek Woźniak
(przygotowuje się indywidualnie).
Nie podpisał kontraktu z Wybrzeżem Dariusz Stenka. Do 6
bm. ma się on jasno określić.

Żaden z polskich klubów nie
zgłaszał się po zawodników
gdańskich wystawionych na listę
transferową.
- Frekwencję na treningach
określam jako dobrą - powiedział nam trener Grzegorz Dzikowski. - Jeśli chodzi o wzmocnienia, to sporo powinno wyjaśnić się do końca przyszłego tygodnia.

(pol)

bocki. Z propozycji gry w Lechii
zrezygnował ostatecznie koszalinianin Grzegorz Kubiak.
- W sobotę 4 bm. zaplanowaliśmy spotkanie z działaczami
Polonii Gdańsk. Chcemy nawiązać z tym klubem ścisłą współpracę. Być może efektem rozmów będą wypożyczenia interesujących trenera Gładysza piłkarzy. Pojawiła się także poważna

dość!

W eleganckich wnętrzach
hotelu „Posejdon” kończyli
sezon mistrzowie i zdobywcy pucharu Polski, rugbiśc
Lechii/Beaver. Podczas uroczystości zakończenie czyn:
nej kariery zawodniczej zapowiedział Andrzej Langner.

oferta z Holandii,

6.15 Rock%roll na dziś; 6.20 Piosenka z uśmiechem; 6.55 Trójmiasto na żywo; 8.15 Radio ARnet zaprasza; 9.40 Randka z Radiem AR-

lu piłkarzy będzie chciało grać
u nas - powiedział dyrektor Lechii, Ryszard Banaczek.
Banaczek powiedział nam
jeszcze, że w najbliższy poniedziałek mają odezwać się działacze Hutnika Kraków w sprawie
transferu definitywnego Grzegorza Motyki.
Kilkoma lechistami zainteresowana jest II-ligowa Pomezania Malbork. Jej szkoleniowiec,
Jerzy Jastrzębowki, otrzymał od
Gładysza listę piłkarzy „do odstrzału”. Znalazł się na niej
m.in. Dariusz Głos, z którym
wczoraj popularny „Jastrząb”
rozmawiał.
Gładysz ma już dokładnie
opracowany plan przygotowań.
Pierwszy sparing odbędzie się

najprawdopodobniej

net; 9.55 Zapowiedzi programowe;
10.40 Konkurs dla dzieci; 10.50 Informacje kulturalne; 11.05-16.00
Długie śniadanie; 11.15 Sportowe

zapowiedzi weekendowe; 12.10
Horoskop; 13.05 Konkurs familijny; 15.15 Przegląd prasy przeterminowanej; 16.05-18.00 Wokół X Muzy; 18.05-20.00 Lista przebojów
z Trójmiasta; 20.05-2.00 Prywatka
z Radiem ARnet; 2.00-9.00 Muzyka non stop
NIEDZIELA
10.00-14.00 Złamigłówka - Jacek
Górski; 14.00-18.00 Rockarolla;

18.00-20.00 Szkolna Liga; 20.0021.00 Otwarta scena poetycka;
21.00-24.00 Słuchaj razem z-nami;
ś_ 0.05-6.00 Muzyka non stop

18 bm.

w Cetniewie z GKS Bełchatów.
W dn. 25-26 gdańszczanie wezmą udział w turnieju halowym
w Olsztynie (będzie to jednoczeŚnie eliminacja halowych mistrzostw Polski - dop. pol), po
którym udadzą się na obóz do
Zakopanego. W planach są również gry kontrolne z I-ligowymi
zespołami Amiki Wronki i Lecha Poznań.
Maciej Polny

FM-102.3 Mhz; Vectra - 72.00 MHz
studio tel./fax 33-44-16
SOBOTA
5.00 do 0.00 co godzinę Serwis informacyjny; 6.05, 8.05, 9.05, 11.05,
12.05, 14.05, 15.05, 17.05, 18.05 Lokalna prognoza pogody; od 10.40
do 17.40 co godzinę Komunikaty

;

Loftysz

;

soy

Pod

:. Działanie siły odśrodkowej P

dyktando

Wierzycy
A

Aby skręcić na nartach - zwłaszcza na małej
prędkości trzeba świadomie wykonać ciałem dwa
ruchy i skoordynować je odpowiednio z sobą
w czasie. Pierwszy z nich to

ruch odciążający

wymiana krawędzi

Atvars Trybuncov

i Mironowicz będą musieli walczyć o miejsce w składzie.
W jednym meczu może bowiem
wystąpić zaledwie czterech obcokrajowców.
Kilka słów o najnowszym nabytku. Mironowicz jest obrońcą.
Pochodzi, podobnie jak Trybuncov, z Rygi. Ma 20 lat i ostatnio
występował w Podhalu Nowy
Targ. Wczoraj obchodził urodzi-

Rozegrany w hali ZSM
w Gdańsku Nowym Porcie świąteczno-noworoczny turniej piłkarski młodzików wygrała Wierzyca Starogard (podopieczni
Marka Jankowskiego), zdobywając puchar głównego sponsora imprezy - Zakładów Nawo-

ny. Zdaniem trenera Stoczniowca, Henryka Zabrockiego jest
zawodnikiem o dobrych warunkach fizycznych i powinien stanowić silny punkt gdańskiego
zespołu.
I jeszcze jedno. Nie wiadomo
co się dzieje z Igorem Leonowiczem. Po powrocie z turnieju
w Toruniu, Białorusin wyjechał :
:
wraz z rodziną do domu. Miał
>
pojawić się w Gdańsku po Nowym Roku, ale na razie go nie
ma.
- Może uznał, że nie podoła
rywalizacji o miejsce w składzie
- snuł domysły trener Zabrocki.

21.05 Mój dzień - koncert życzeń;

nart lub boczne wychylenie ciała, tak jak
przy rowerze. Występujący przy wymianie krawędzi tak zwany „efekt szyny” - przypominający działanie szyny ułożonej w łuku - tylko pomaga przy wykonaniu skrętów i to przy większych prędkościach. „Efekt szyny” uzyskiwany
jest albo przez „taliowanie” to jest specjalne
oprofilowanie nart zwężonych pod wiązaniem
a poszerzonych w dziobach i piętce, lub przez
umieszczanie pod podeszwą buta na narcie tak
zwanych „punktów siłowych”, zwiększających
tukowe ugięcie nart przy przeciążeniu ich
w skręcie przez dużą siłę odśrodkową. „Efekt
szyny” przy małej lub umiarkowanej prędkości
nie zastąpi rotacji i poza drobną pomocą nie ma
większego znaczenia. Renomowane firmy muszą jednak z czegoś żyć, stąd wprowadzane
przez nie nowości są istotne tylko w jeździe zawodników.
Pogódźmy się więc z tym, że wychylenie
boczne narciarza bez rotacji nie da skrętu na
umiarkowanej lub małej prędkości i że nieuchronnie prowadzi do upadku. Narciarz skręcając w następstwie rotacji jest pod działaniem
siły odśrodkowej, która go utrzymuje w równo-

Rys. Julian Kwaśniewski

moment obrotu.
Bez niego nie ma w ogóle skrętu. Zapamiętajmy: nie ma skrętu na nartach równoległych bez intuicyjnego, a lepiej bez świadomego ruchu ciała
narciarza, którym jest rotacja.
Mamy więc wykonać i właściwie skoordynować
w czasie dwa ruchy: odciążenie i rotację. Z tą koordynacją jest na ogół duży kłopot. Najlepiej byłoby gdyby o tym narciarz nie musiał w ogóle pamiętać.
W proponowanej technice skrętu zachodzi właśnie taka możliwość. Głównym bowiem motorem
„odciążenia” i „rotacji” jest dynamiczny ruch sprężonych kolan. One są najbliżej nart. Dlatego ten
ruch jest najbardziej skuteczny bo przenosi się
bezpośrednio na narty. Precyzując nieco dokładniej jest to „energiczne ugięcie sprężonych kolan
do przodu, w dół i w skręt” w kierunku zamierzonej krystianii. Zanalizujemy więc po kolei elementy tego ruchu. Zacznijmy od czynnika: „w dół”,
powodującego odciążenie. Amplituda i obszerność
jego ograniczona jest niestety konstrukcją buta,
w którym noga jest zamocowana. Poluzujmy więc
trochę klamry - jeśli brak innej możliwości w ich
konstrukcji. Ale zróbmy to z czuciem.

św.; 22.15 Ewangelia z komentarzem; 0.00 Noc z Radiem Bis

Zatwierdzone

„AADIO
ESKA
NORD

W najbliższą środę wznowią
rozgrywki piłkarki ręczne ekstraklasy. Nata AZS AWF zmierzy się w Gdańsku z akademiczkami z Wrocławia.
W ostatnich dniach grudnia
do drużyny prowadzonej przez
Jerzego Cieplińskiego zostały
zatwierdzone dwie szczypiornistki. Są to Julita Rymarczyk
i Joanna
Żegis, sprowadzone
do Trójmiasta z Gubina i Kętrzyna przez działaczy II-ligo-

wego
Gdańsk.
)

Mimo

SOBOTA

6.30-19.30 Wiadomości - co godzi-

Styroplastu

>>

)

Julian Kwaśniewski

88:87, Miami
101:91,

96:94,

- New

Orlando

Jersey

- Toronto

Washington

- New

Wiadomości drogowe; 0.00, 7.05

ŚĆ

Horoskop; 6.40 Para w gwizdek konkurs; 7.35; 21.35 Wyniki Losowania Totalizatora Sportowego;

AZS AWF nie przedstawia się
najlepiej. Po urazach w miniony
czwartek treningi wznowiły Re-

7.45 Przegląd prasy; 9.15 Pół pacz-

nata Wychowaniec i Elżbieta * :

ki z rana - konkurs; 10.50 Kalen-

Krakowiak. 7 bm. wyjaśni się *
sprawa z Katarzyną Poleszak,
której odnowiła się kontuzja ko- --

darium muzyczne; 11.35 Złoty
kwadrans Eski - muzyczny NonStop; 11.50 Twoja szansa - konkurs 45 sekund; 16.35 Srebrny
Kwadrans Eski - muzyczny NonStop; 18.35-19.30 Muzyka, którą
kochacie; 19.45 Wiadomości sportowe; 20.00-1.00 Impreska - muzyka non stop;
NIEDZIELA
; 6.30-23.30 Wiadomości - co godzi-

lana. Zostanie poddana specjali-

stycznym badaniom u dr. Pawła
Cieśli.
(pol)

- nę; 0.00-23.00 Pogoda - co godzinę; 1.05 Muzyka, którą kochacie;
0.00, 7.05 Horoskop; 6.40 Para
w gwizdek - konkurs; 7.15, 11.15

ś:

Wiadomości drogowe; 7.35, 21.35
Wyniki losowania Totalizatora
Sportowego; 9.05 Wiadomości
sportowe; 10.00 Bajkowy Kącik
Eski; 10.10 Paczuszka z rana konkurs; 10.50 Kalendarium muzyczne;

11.35

Złoty kwadrans

Eski; 11.50 Twoja szansa - konkurs 45 sekund; 13.00 Trzynastka mag. satyryczno-literacki; 16.35
Srebrny kwadrans Eski - muzyczny Non-Stop; 17.05 Serwis muzyczno-filmowy; 18.45 Magazyn

sportowy; 20.35-21.10 Poezje, które lubisz - audycja Adrianny Niecko i Marzeny Szymańskiej; 22.35-

23.30 Muzyczna godzina miłości

lodowisko Checzy
Na obiekcie

TKKF

ne zostało oświetlone i zradiofo-

York 80:92, Houston - Portland 96:112, San Antonio -

Utah 83:80, Seattle - Philadelphia 96:82, Sacramento - LA
Lakers 83:90.

Ogniska

(us)

nizowane lodowisko o wymiarach 48 x 26 m. Czynne jest codziennie w godz. 10-19. Wstęp wolny. Na miejscu można korzystać odpłatnie z wypożyczalni
butów z łyżwami, czynnej codziennie w godz. 14-18, a w soboty i niedziele w godz. 12-18.

(Paw)

13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 17.45
Wiadomości 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 Na
twardo, na miękko; 10.05 Nieustrą-

szeni łowcy nagród - zabawy, konkursy z telef. udziałem słuchaczy;
12.05 Minął tydzień - wydarzenia
mijającego tygodnia ; 13.30 Z polskiej fonoteki; 14.10 Ulica Kwietna
- serial radiowy; 15.05 Smak życia;
16.05 Z boisk i stadionów; 17,05
Salon radiowy; 18.05 Na początku

była ballada; 19.05 Magazyn filmowy;

20.05 Niedzielny

koncert;

21.05 Z boisk i stadionów; 2130
Mag. kaszubski; 22.00 Radio BBC;
23.05 Prywatne rozmowy; 0.05 Radio nocą

NA SOBOTĘ I NIEDZIELĘ
6.30 Rozpoczęcie programu; 6.50
Jutrznia; 7.15 Różaniec św.; 7.50

Godzinki ku czci Niepokalanego
Poczęcia NMP; 8.15 Katecheza li-

turg.; 9.00 Msza święta Niedzielna;
10.00 Z życia Kościoła; 10.45 Roz-

mowy nie dokończone; 12.00 Anioł

Pański z Ojcem Świętym; 12.10

Różaniec św.; 13.00 Audycja dla
chorych; 14.00 Modlitwa Popołudniowa z Liturgii Godzin; 14.15 Fascynacje muzyczne; 15.00 Koronka
do Bożego Miłosierdzia; 15.30 Au-

dycja literacka; 16.00 W Rodzinie
RADIA MARYJA; 16.15 Serwis
informacyjny Radia Watykańskiego; 16.30 Telefoniczny koncert życzeń; 17.00 Aktualne sprawy Kościoła; 18.00 Anioł Pański, Nie-

szpory; 18.20 Piosenki na życzenie;
19.00 Audycja dla młodzieży; 19.25
Wiadomości; 19.30 Audycja dla
dzieci; 19.45 Modlitwy dla dzieci;

20.00 Audycja Radia Watykańskiego; 20.20 Różaniec św.; 21.00 Apel
Jasnogórski; 21.15 Rozmowy nie
dokończone;

23.30

Kompleta;

2345 Medytacja; 0.00 Rozpoczęcie
programu nocnego; WIADOMO-

ŚCI NOCNE: 2.00, 4.00, 6.00; I sobota m-ca, godz. 20.30 - Różaniec

z Ojcem św., po łacinie; III sobota
m-ca, godz. 20.30 - Różaniec z włoskim Radiem Maryja, po włosku

„zagedeBrŁQ
RMFFM
SOBOTA

Wiadomości co godzinę od 0.45

PROGRAM

TRÓJMIASTO

1005, O1215 BD AD
Traffic: 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30,
9.00, 15.00, 15.30
6.00-9.00 Ni w pięć, ni w dziewięć,
9.00-12.00 Ranna Wrona (Mar-

20.00-0.00 Wolość fm, 0.00-4.00
Technikum mechanizacji muzyki
NIEDZIELA
Wiadomości co godzinę od 0.45;
4.00-8.00 Mechaniczna mandarynka, 8.00-11.00 Szkółka niedzielna,

11.00-13.00 Planetarium, 13.0016.00 świat filmu II, 16.00-17.00
Camel planet, 17.00-20.00 Mix,

20.00-0.00 jw 23; 0.00-5.00 Rock
malowany

PLUS
UKE 67.07 MHz 101.7 MHz
PTK 106,4,
69.9 MHz
_.
SOBOTA
Wiadomości: od 5.00 do 24.00 (co

godzinę)
Skróty wiadomości: 5.30 do 7.30
i od 9.30 do 18.30 (co godzinę);
Raport drogowy: 7.07, 7.45, 8.33,
15.05, 16.05; Sport: 7.04, 8.30,
18.05, 20.05
6.43 Ewangelia z komentarzem;
7.15 „Życie” w Plusie - komentarz
polityczny; 7.25 Patron dnia; 8.10
Przegląd prasy; 11.40 Wideokino
13.40 Propozycje kulturalne; 14.35
Konkurs: „Turniej książkowy”;
16.05 Nowości PLUS Płyty - Edi
Frenkler i Piotr Felgentreu; 18.40
Wiadomości z życia Kościoła;
19.40 „Pluszowy kącik” - dobra-

nocka; 20.35 Lista Przebojów Radia PLUS; 22.15 Ewangelia z komentarzem

NIEDZIELA
Wiadomości: od 7.00 do 17.00 i od
19.00 do 0.00 (co godzinę)
7.43 Ewangelia z komentarzem;

€:

Checz przy ul. Zamenhofa
w Gdyni Leszczynkach urządzo-

Rakiety
- Dal-

nę; 0.00 - 23.00 Pogoda - co godzi-

Startu ;** nę; 7.15, 8.15, 11.15, 15.15, 16.15

to sytuacja kadrowa

Orkiestry

cin), 12.00-15.00 Gdzie baba nie
może..., 15.00-16.00 Planetarium,
16.00-17.00 Planet life, 17.00-20.00
Wasza muzyka na naszej antenie,

Gdańsk - UKF68.63196.4
Gdynia - UKF72.92i106.7

do INaty

Wypalone
Charlotte

15.20 Biblia i Ty - słu-

chowisko radiowe; 16.05 Konkurs

biblijny; 17.30 Transmisja Mszy

REYMEREUZTNĘH

Wyniki:

7.10

Patron dnia; 7.20 Przegląd prasy;
8.10, 18.10 Kalendarium muzyczne;
10.05 Lista pokornych - magazyn
muzyki religijnej pod red. Teresy
Szopkówny; 12.15 Kalendarium hi:

W decydującym o 1. miejscu
spotkaniu młodzi starogardzianie pokonali drużynę o nazwie
Handel Puck 4:1. W meczu o 3.
pozycję Bałtyk Gdynia wygrał
ze Spartą Wiślinka 4:0, w spotkaniu o 5. lokatę Wisła Tczew
zwyciężyła karnymi 3:2 (w normalnym czasie było 0:0), zaś
w pojedynku o 7. miejsce Polonia Gdańsk wygrała z Cartusią
Kartuzy 1:0.
Miano króla strzelców zdobył
Piotr Wiśniewski z Wierzycy 12 goli, a najlepszym bramkarzem uznany został Krystian
Grzenkowicz z Pucka.
Turniej zorganizowała Sparta
Wiślinka, a najbardziej napracował się Stefan Dutko.
(Paw)

las107:97, Cleveland - Phoenix 103:94, Detroit - Boston

6.30 Konkurs AXEL-TAXI;

storyczne;

(kast)

zów Fosforowych „Fosfory”.

wadze mimo pochylenia do środka skrętu (na
rysunku sita P.). Rotacja wywołuje tak zwany
w mechanice

22.15 Ewangelia z komentarzem;
0.00 Noc z Radiem Bis
NIEDZIELA
6.05, 8.05, 9.05, 11.05, 12.05, 14.05,
15.05, 17.05, 18.05 Lokalna prognoza pogody; 6.20 Kronika policyjna;

Piłka ręczna

Adam Suska

Halowy futbol

ozusuj razem z nami

.

ryczne; 16.05 Płyty Bis Hity - audycja pod red. Tadeusza Piotrowskiego; 17.00-19.00 Popołudnie z Radiem Bis; 20.05 -21.05 Stawka
większa niż życie - konkurs interdyscyplinarny Michała Weissa;

nowicz.

Leonowicz,

9.30, 17.15 Notowania wa-

lut;10.15, 17.15 Informacje kulturalne; 12.15 Kalendarium histo-

Gdańsk. Wczoraj przyjechał swiety już
nik pochodzący zza wschodniej granicy - Łotysz Aigars Miro-

- Myślałem, że pan już nigdy

bo wtedy zmniejsza się tarcie nart o Śnieg.
Ułatwia to narciarzowi wykonanie skrętu nart po
śniegu. Ruch ten zwany jest odciążeniem. Drugi
ruch, wykonany w chwili największego odciążenia to ruch obrotowy wprowadzający narty
'w skręt. Ruch ten zwany rotacją polega na nieznacznym obrocie sprężonych w tym momencie
ugiętych nóg lub całego ciała narciarza w kierunku zamierzonego skrętu. W tym miejscu należy
od razu zwalczyć wyrażany nawet przez wybitnych narciarzy pogląd, że aby skręcić wystarczy
tak zwana

mi dzień; 8.10, 18.10 Kalendarium

;

Jeszcze nigdy w gdańskim
klubie nie było tylu zagranicznych hokeistów. Pozycja dobrze
już znanych Aleksieja Szczebłanowa i Wiaczesława Czerczesa
wydaje się być niepodważalna.
Pozostali - Siergiej Iwljew, Igor

7.10 Patron dnia;

;_ muzyczne; 8.45, 17.15 Serwis sportowy;

nie przestanie grać w rugby zwróciłem się do 46-letniego zawodnika.
i
- Ja też tak myślałem, gdyż
Andrzej Langner postanowił zakończyć sportową karierę.
Fot. Robert Kwiatek
wszyscy wokół mówili mi, że jestem niezniszczalny. Niewiele
wili mnie, abym przystał do
uprawianiem sportu może być
brakowało, a sam bym w to
nich.
niebezpieczne?
uwierzył. A tak poważnie, mógł- Wiem, że w drużynie był
- Toteż ja nie zamierzam zrybym jeszcze trochę pograć, ale
pan jej „dobrym duchem”, ale
wać z czynnym uprawianiem
postanowiłem, że nie będę zasędziowie nie darzyli pana zbytsportu. Minimum dwa razy w tybierał młodzieży miejsca w drunim sentymentem?
godniu będę przychodził na treżynie.
- Ja też ich nie kochałem.
ningi rugbistów. Nie będę już
- Czy jest to pana ostateczna
Uważam, że są najsłabszym eletylko grał meczów.
decyzja?
mentem w krajowym rugby.
- Do rugby trafił pan dosyć
- Na 99,9 procent ostateczna.
- Szkoda, że pan podjął taką
późno?
Chyba, że znów zawieszą nam
decyzję. Swoimi występami do10 zawodników i nie będzie ko- Wcześniej uprawiałem
starczał pan kibicom rugby wiemu wyjść na boisko. Wtedy mow Lechii podnoszenie ciężalu emocji, a dziennikarzom
że dam się jeszcze namówić do
rów. Przewlekła kontuzja
wdzięcznych tematów. Myślę, że
występu w meczu ligowym.
uniemożliwiała mi dźwiganie
jednym i drugim będzie pana
sztangi na wysokim poziomie
- Przy pańskiej posturze (120
i koledzy z sekcji rugby namókg wagi) zerwanie z czynnym

Zgodnie z zapowiedzią podaną w części
pierwszej omówimy teraz kolejno łe czynni:
ki, od których zależy wykonanie krystianii,
to jest skrętu na nartach równoległych.

AXEL-TAXI;

17.20 Przegląd prasy;7.40 Przed na-

ryk Woźniak (jest także prezesem Lechii) oraz członek Zarządu Miasta, Marek Kostecki. To-

i ogłoszenia drobne;

10.40, 15.40 Giełda pracy; 7.05,
10.05, 13.05, 16.05, 19.05 Power
Play
5.05-9.00 Budzik Radia Bis; 6.20
Kronika policyjna; 6.30 Konkurs

Jeszcze jeden

asty za pomyślność i kolejne
sukcesy gdańskich rugbistów
wznoszono w umiarkowanych
ilościach.
Na zakończenie kariery zdecydował się Andrzej Langner,
który był jedną z najbardziej
barwnych postaci wybrzeżowego
rugby. Popularny „Tata” otrzymał od kolegów liczne gratulacje, kwiaty i pamiątkowy dyplom.
ę

Wielkiej

RAMÓWKA

Hokej: Słoczniowiec Gdańsk

Michał Bidas i Hen-

Studio

Świątecznej Pomocy: 11.45, 12.45,

Ń

reklamowe

Spotkanie przebiegało w miłej, niemal rodzinnej atmosferze.
Wśród wielu znakomitych gości
obecni byli wiceprezydenci
Gdańska,

która może

doprowadzić do sytuacji, że wie-

Poradnik technik narciarskich (2)

e

biało-zielonych, Jacek Grem-

+

nie; 6.05 Piosenka dla solenizanta;

się 15 zawodników, w tym jeden przedstawiciel Ili-ligowej
Polonii Gdańsk, Ariel Jakubowski.

Szymura i Maciej Spyra oraz
Marek Piotrowicz, z którym niegdyś w zabrzańskim Górniku
występował obecny drugi trener

KE

SOBOTA
Serwisy lok. : 10.35, 12.35, 14.35.
6.00-11.00 Przebudzenie na życze-

Wczoraj na pierwszym oficjalnym treningu spotkali się
piłkarze Il-ligo wej Lechii Gdańsk. Na sali kiubo

skiego, Dariusz Patalan, Adam

Rugby: Andrzej Langner

UKF 71.09 i 90.70 MH

Gdańsk; 13.15 Babskie gadanie;
14.15 Mag. turystyczny; 15.05 Lista
przebojów; 20.05 Prywatka z Radiem Gdańsk; 0.05 Radio nocą
NIEDZIELA

5

UKF

67.85, 103.7
MHz stereo
SOBOTA
Wiadomości co godzinę; 7.10,
12.10, 16.10, 19.10 Wiadomości

sportowe; 5.15, 5.45, 6.15, 6.45,
7.15, 7.45, 8.15, 8.45 Inf. miejskie;

8.08, 10.10, 12.12, 14.14, 17.17 Serwis turystyczny; 5.00-9.00 Studio
Bałtyk; 6.21 Kronika policyjna;
9.00 Zabawa ze sponsorem; 10.30
Video relaks; 9.30 Mag. motoryza-

.

cyjny;

12.15

Ranking

Radia

8.10 „Uczta miłości” - audycja ks.
Jerzego Kownackiego i Andrzeja
Urbańskiego; 14.10 Głośne myślenie - ks. abp. Tadeusz Gocłowski;

14.30 Konkurs religijny; ; 15.35
Goście redakcji religijnej; 17.30
Transmisja mszy świętej; 18.40
Wiadomości z życia Kościoła;
19.05 Auto Plus Radio; 19.40
-„„Pluszowy kącik” - dobranocka;

20.10 Sport; 20.30 Jazz Pizza - Tomasz Brajer i Przemek Dyakowski; 22.15 Ewangelia z komentarzem

