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Banderola na rynku

E DOPtA

A

Okazyjna wyprzedaż papierosów
Ocl clzlsiai na rynku legalnie moina hancllować tylko pa•
plerosaml I alkoholem, posiadającymi banderole. Dotyczy to
towarów Importowanych. Krajowe wyroby mu11ą mieć nato•
■last oznacunie, ie zostały wyprodukowane w Polsce. Ban•
derole pomyślane zostały, aby ograniczyć przemyt i nielegalny hanclel. Kara wymlenona „sza,e111u biznesowi" cło
tknie takie klientów,
Wczoraj można było kupić
taniej papierosy importowane.
Handlowcy chcieli bowiem
opróżnić lady i magazyny z zapasów (towaru jeszcze nie
obanderolowanego). Od dti~iaj
papierosy produkowane za granicą będą prawdopodobnie już
droższe. Paczka marlboro ma
kosztować o ok. IO tys. zł w1-:cej. Natomiast markowe alko-

hole zachodnie mogą podrożeć
o kilkaset złotych. Jest to efekt
fiskalny. Od dzisiaj podmioty
prowadzące działalność gospodarczą będą płacić podatek akcyzowy. Obejmuje on towary
spisane do wczoraj w stan zapasu oraz już nowe partie artyk ułów importowanych. Do
wczoraj wszystkie placówki
handlowe miały obowiązek

spisania stanu posiadania importowanych towarów alkoholowych i tytoniowych. Do 15
października spisy te należy
przekazać urzędom skarbowym.
Jak zwykle, każda akcja wywołuje reakcję. Przemytnicy
ponoć już znaleźli wyjście

awaryjne i zachodnie papierosy
mogą pojawić się na rynku
w opakowaniu krajowym. Do
końca tego roku nic podlegają
bowiem obowiązkowi baderolowania wyroby spirytusowe
i tytoniowe produkowane lub
rozlewane (pakowane) w Polsce. Muszą one jednak posiadać etykietkę (opakowanie)

wyraźnie wskazujące krajowe
pochodzenie produktu finalnego.
Jak powiedziano nam
w MF, zapowiada się ostra
walka z przemytnikami i lewym handlem. Urzędnicy skarbowi. policjanci oraz PIH mają
od dzisiaj nowe zadanie · będą
kontrolować sklepy, a także
targowiska. Celem jest wyłapa
nie towarów bez banderol.
Państwo już trochę zarobiło

na wprowadzeniu banderolowania. Do wczoraj sprzedano
importerom banderole o łącz
nej wartości ponad 3 mld zł.
Z 19 firm, które dotychczas
złożyły wnioski o wydanie

Ros•i '~ks e ci

e

Gdy w państwie dwuwładza i destabilizacia, słowa prezydenta mogą znaczyć niewiele
Według

dyplomatycznych, no kt6re powofufe sft
1c.,..,,..,,••Jr6del
, ••,,,.,..
llrulcHII,
1'ougbty, Ros/11
Nlłl,olo,

n1poc1ęła

clchq kampanię dyplomatyanq malqcq na celu
przekonanie Zachodu, aby nle spieszył się 1: pnylęciem no•
WJCh, wschodnloeurapel1klch członk6w do NATO,

Korespondent zauważ.a, że jak na ironię - sprawę powięk
szenia NATO na Wschodzie
wywołał prezydent Rosji Borys
Jelcyn, który po<kzas niedawnej wizvty w Warszawie
oświadczył, że Polska ma wolną rękę w kwestii ewentualnego członkostwa w Sojuszu
Atlantyckim. Wypowiedź ta
spowodowała

rozpoczęcie

w Sojuszu Atlantyckim poważ
nej dyskusji na temat możliwo
ści przyjęcia kilku państw
wschodnioeuropejskich.

-Mięsne·

wahania
Na rynku rolnym utrzymuje
się tendencja zwyżki cen skupu
żywca wieprzowego, zaś spadku
wołowego. Obecnie średnie ceny
wieprzowiny wynoszą 192 tys .
zł za jeden kg żywca, są więc
wyższe o 100 zł w porównaniu
z cenami sprzed tygodnia, natomiast przeciętne ceny żywca wołowego spadły z 16,9 na 16,7
tys. zł. Skup żywca wołowego
nie pokrywa popytu na ten gatunek mięsa. Dlatego też zakłady
często sięgają po import bydła
i mięsa wołowego z Litwy, Sło
wacji, Niemiec i Danii.

(PAP)

Jednakże wspomniane źró
dła w Brukseli twierdzą, że rosyjskie osobistości oficjalne.
zaniepokojone, iż NATO mo-

ea

Uroczystości odbędą się

w godzinach okołopoludniowych. W AMW - w kinoteatrze .,Grom" na Oksywiu;
WSM na Skwerze Kościuszki
(przy nabrzeżu cumowania
„Daru Młodzieży"); UG w auli
im. T. Ocioszyńskiego w Sopocie; PG w auli głównego
gmachu. Przewidziane są, jak
zwyczaj każe, hymny, przemówienia rektorów, wykłady inauguracyjne, wystąpienia okolicznościowe, immatrykulacje

„Sąd Najwyższy nad katami
Litwy" • to tytuł obrazka widniejącego na serii kopert wydanych

postać Najwyższego Sędziego,
unosząca się nad zarysem kuli

przez Litewskie Stowarzyszenie
Filatelistyczne, rozprowadzanych
przez Litewską Pocztę. Na obrazku obok żołnierza hitlerowskiego
i sowieckiego stoi żołnierz polski
- wszyscy skuci kajdanami. Każ
dy trzyma w ręku buławę - hitlerowiec ze sfastyką i niemieckim
orłem, Polak - z polskim orłem
i żołnierz sowiecki - z sierpem
i miotem. Nad nimi symholiczna

obja-

ziemskiej.
Obok rysunku

Tempera111ra ,ww i 1\
noev od(fC du4"Cw
d::ień od 8°C do l1°C.
· Ciśnienie od 1020 hPa i
będzie spadać.

Wiatr wu<lJUJjqry Jo .
s11nego.
wknlnre prr.ymrova
przygnulf()"IH!.

b

widnieją

śnienia:

1920-1939 . agresja polskiego
generała L. Żeligowskiego i kolonizacja Kraju Wileńskiego;
194.1-1944. okupacja Niemiec faszystowskich;
1940-1991 • okupacja Rosji
radzieckiej. ludobójstwo i rusyfikacja narodu litewskiego.

I paf.dziemika, piątek, imieniny Danuty iJana

skrytykował stanowisko Bonn.
Niemieckie MSZ odmówiło
wszelkirh komentarzy w te_1
sprawie.
Świeża jest pamięć, kiedy
kraje wschodnioeuropejskie
były właściwie satelitami byłego ZSRR, a na ich terytoriach stacjonowały setki tysięcy żołnierzy radzieckich.
Rosja głosi, że ma nadzieję na
wejście w przyszłości do NATO, ale w istocie wie, że rzeczywiste szanse takiego człon
kostwa są znikome i nie chce
pozostać w izolacji - podkreśla brukselski korespondent
Reutera.

(PAP)

s razy czte
nowych studentów, nieśmier
telne „Gaudeamus igitur" oraz
inne atrakcje.
Mszę św. koncelebrowaną

w intencji pracowników i studentów uczelni wyższych odprawi w katedrze oliwskiej
o godz. 9 ks. arcybiskup Tadeusz Gocłowskj.
Wieczorem wojewoda gdań
ski i przewodniczący Rady
Rektorów Pomorza Nadwiślań
skiego zapraszają środowisko
akademickie do Państwowej

Opery i Filharmonii Bałtyckiej
na uroczysty koncert z okazji
inauguracji. W programie,
oprócz wystąpień oficjalnych
prof. prof. Edmunda Wittbrodta i Józefa Borzyszkowskiego,
fragmenty najsłynniejszych
oper Rossiniego, Verdiego
i Pucciniego w wykonaniu solistów, chóru i orkiestry POiFB.
Relacje z uroczystości przekażemy jutro. Inauguracje
działalności pozostałych trójmiejskich uczelni odbędą się
w przyszłym tygodniu.

deficycię ·
OJ r tku
obrad,H.n el\.S•
pertów przygotowujących pro
gram koalicji rządowej, obok
PSL i SLD, uczestniczyć bę
dzie UP • powiedzieli dziennikarzom po zakończeniu
czwartkowych konsultacj', Józef Oleksy i Michał Strąk.
Oleksy powiedział, że SLD
i PSL osiągnęły porozumienie,
iż deficyt budżetowy, w dłuż
szej perspektywie, powinien
być zmniejszany. .,Gdyby
w przyszłym roku miało zabraknąć pieniędzy na najpilniejsze potrzeby, to dopuszczamy możliwość niewielkiego,
przejściowego, bezinflacyjnego wzrostu deficytu" • stwierdził.

Lider Unii Pracy, Ryszard
Bugaj, oświadczył, że jeśli
PSL wysunie swoją kandydaturę na stanowisko marszałka
Sejmu, to może liczyć na jej
poparcie przez klub parlamentarny UP. Dodał zarazem, iż
,.nie jest możliwe", by UP po-

dio a
Z prof. dr. Piotrem Dominiakiem, dziekanem Wydziału Zarządzania i Ekonomii

Politechniki Gdańskiej, rozmawia Aleksandra Paprocka.
-Z

rozpoczynającym się

właśnie

rokiem akademickim rusza na Politechnice
Gdańskiej nowy wydział,
którego jesteś dziekanem.
Wszyscy zaciskają pasa ,
a wy tworzycie nowe struktury ...
- Właśnie dlatego, że sytuacja finansowa polskich uczelni jest kjepska, należy uatrakcyjnić ofertę, z jaką się wystę
puje wobec uczniów szkól
średnich. Minęły bowiem czasy, gdy chętnych do studiowania było o wiele więcej niż
miejsc. Dane z zeszłego roku
mówią , że na studia techniczne· w skali kraju · zgłosiło się
mniej kandydatów niż zakła
dano. W tym roku nie było lepiej.
- Czy zatem nadszedł już
moment, kiedy to uczelnie
zabiegają o studentów, a nie
odwrotnie?
• Ta sytuacja jest już baron, blisko. Rynek edukacyJny
w Polsce właśnie się tworzy
i nie można tej chwili przegapić. Studenci będą chc ie li
kształcić się w najlepszych
uczelniach i tylko takie będą
spokojne o swój byt, bowiem
system rozdziału dotacji budżetowej - cały czas mówimy
o uczelniach państwowych •
zależy w dużej mierze od liczby studentów.
- Jeśli dobrze rozumiem,
wasz nowy kierunek przysporzył zatem politechnice
środków finansowych.
- Właśnie tak. Gdy dodam
jeszcze, że nasze studia są tań
sze od tych na wydzia ł ach
czysto technicznych, to będzie
już chyba jasne, że otwarcie
nowego kierunku kształcenia

jest dla naszej uczelni dodatkową szansą, a nie obci ąże
niem. W ten sarn sposób podch odz iły zresztą do sprawy

tech n iczną

Dzisiaj, w

i

ekonomiczną.

zespołach zarzą

dzających przedsiębiorstwami

produkcyjnymi

powołania Wy dzi ału Zarzą

lu-

~

Fot.J. Rybicki

dzani a i Ekonomii władze rektorskie politechnikj.
• Jakich specjalistów bę
dziecie kształcić?
• Nasi absolwenci będą fachowcami, łączącymi wiedzę

muszą być

dzie, którzy mają pojęcie • nawet ogólne • o technologii,
a z dmgiej strony wiedzą, na
czym polega 1.arządt.a.nic firmą w sferze finansowej', handlowej, a także pod względem
Dokończenie

na str. 3
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parła kandydaturę Włodzimie

rza Cimoszewicza na to stanowisko.
Zapytany, czy kontynuacja
rozmów z PSL oznaczać może
zgodę UP na wejście do koalicji rządowej, w której znalazł
by się również SLD, Bugaj powiedział, że UP potwierdza jedynie w ten sposób swoje
wcześniejsze stanowisko, że
.,głównym ugrupowaniem" bud ującym rząd powinno być
PSL.
(PAP)

-~Teatr ,,-Wybrzeie1'-wnoWfmsezon1e

W iednym szeregu

'lachnulrzeme

anonimowość.

Dziś cmry trólmieiskie uczelnie laaugun,lą rok akademicki.
Wyisza Szkoła Morska i Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Uniwersytet Gdański I Politechnika Gdańska.

Imiona nacionalizmu

1os111tce do diizeKo z
możfrt..·1Jści4 opadów_

powinny być uważane za rodzaj carte blanche. że nie powinniśmy się spieszyć" - powiedział pewien dyplomata
NATO, zastrzegający sobie

Kola dyplomatyczne w Brukseli twierdzą, że Moskwa jest
szczególnie niezadowolona ze
stanowiska Niemiec, które najgłoby zbyt szybko rozszerzyć
bardziej zdecydowanie domasię na Wschód. zaczęły pogają się włączenia ich wschomniejszać znaczenie oświad
czenia Jelcyna i podkreślać, że dnich sąsiadów • takich jak
Rosja powinna wchodzić Polska, Węgry i Czechy • do
w skład szerszego europejskje- NATO i podjęcia decyzji w tej
go systemu bezpieczeństwa · sprawie już na najbliższym
szczycie sojuszu w styczniu.
pisze Doughty.
Według niemieckiego radia,
,.Rosjanie podejmują różne
kroki, aby dać jasno do zrozu- rosyjski minister spraw zagrami~nia~ że uwagi Jelcrn~ n~e . nicznych, Andriej Kozyriew,

G

Janusz Wikowski

I PSL - UP - SLD

Polski marsz do NATO

w

tych papierów wartościowych,
odebrało zaledwie siedem.
Sprawę komplikuje fakt, że tylko cztery urzędy skarbowe
w całej Polsce są uprawnione
do wydawania banderol. Na liście nie ma żadnego urzędu
z Wybrzeża (gdzie znajduje się
znaczna część firm importowych). Ministerstwo Finansów
szacuje, że w tym roku banderolami uda się załatać dziurę
budżetową rzędu kilku bilionów złotych. Pieniądze te zapłacą podatnicy, lecz tylko
z kieszeni palaczy i konsumentów napojów wyskokowych.

(PAP)

,,

yzwo e ·a''

,,Piotr sia

a

,,

Od lat „Shirley Valentine", sJ:tuka W. Russella, uznana · ki Toma Stopparda pt. .,Arkaw 1988 r. za nailepHą brytyjską komedię, wystawiana iest dia", którą po raz pierwszy wystawiono kilka miesięcy temu
z powodzeniem na wlelu scenach,
Także w Polsce, w stołecz
nym Teatrze Powszechnym,
gdzie tytułową bohaterkę, kobietę zbuntowaną przeciwko
dotychczasowemu życiu, poszukującą dróg niezależności,
wspaniale gra Krystyna Janda.
Widzieliśmy ją już w tej roli
w trakcie gościnnych wystę
pów w Gdyni, a teraz zobaczymy raz jeszcze w Sopocie.
Dwa spektakle polskiej wersji
„Shirley Valentine" odbędą się
w sopockim Teatrze Kameralnym w najbliższą sobotę.
A poprzedzą ją cztery przedstawienia angielskie zrealizowane w Plymouth, w Theatre
Royal. a wykonane przez Nicky Croydon. Jest to nowość.
Brytyjskie prezentacje w Sopo_cie będą spektaklami przedpremierowym i.
Publiczność
w Plymouth dopiero je zobaczy.Taką oto artystyczną kon-

frontację

proponuje nam Teatr
na początku nowego sezonu artystycznego ,
który przynieść ma wiele prezentacji gościnnych i liczne inscenizacje premierowe. Plany
repertuarowe dla trzech scen
„Wybrzeża" (dużej przy Targu
Węglowym, malej im. S. Hebanowskiego w Gdańsku, kameralnej w Sopocie) obejmują
dwanaście nowych pozycji.
Wśród autorów - Schaffer, Mastrosimone, Kafka i Shaw, Wyspiański i Fredro, Molier, Ibsen, Kleist, Gunnarson, a także
Barrie (ten od „Piotrusia Pana"), wśród tytułów - klasyka
polska i obca oraz dramaturgia
współczesna: ,, Wyzwolenie".
,,Damy i huzary", ,.Pigmalion",
,,Proces", ,,Swiętoszck", .,Piotruś Pan", ,,Tutam·•, ,,Aż do bólu". Interesująco zapowiada się
polska prapremiera nowej sztu.,Wybrzeże"

w Londynie, a którą „Wybrzeże" przygotuje na 27 marca, na
Międzynarodowy Dzień Teatru . Tekst dramatu, do którego
„Wybrzeże" otrzymało prawa
autorskie na bardzo korzystnych warunkaćh, tłumaczy Jerzy Limon, a reżyserować bę
dzie Krzysztof Babickj, dyrektor artystyczny teatru. Współ
pracować z gdańskim teatrem
będą w tym sezonie znani reży
serzy krajowi (m.in. Barbara
Sass, Andrzej Rozhin, Stanisław Różewicz, Jan Maciejowski, Ryszard Major). a także
twórcy zagraniczn i. Roger
Redfarn z Plymouth, znany
trójmiejskim teatromanom

dzięki wcześniejszej współpra

cy z Teatrem Muzycznym, zrealizuje w Gdańsku „Piotrusia
Pana" (premiera za rok, w paź
dziernik u), a K. Ragnarson .,Mistrza" G. Gunnarsona.

A.J.

Burzliwe dni w
oczami• nas eh

ośkwie
wysłanników
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KRAJ
WARSZAWA
.,.. 220 wnioskami dys
p<>nowala KraJO"' Rad
Radiofonii i Tele'\\izji do
wcze,;ncgo popołudnia
w ostatni d?ień przyjmowania wniosków o przyznanie
koncesji n& lokalne radio
i telewizję. W czwartek zostan 1e priyJętych jeszcze
ok.. 'iO w1tiosków.
• W 1994 r. PKP zalllit.·rzają uzupcłmc dotychczasową sieć połączeń pasa ,
ier..kkh tzw. połącl-Cniam1
regionalnymi \\ zimowym
rozkładzie 3azdy pojawią się
teź tzw nocne pociągi hotelowe, w j(tor)ch stosowana·
będzie preferencyjna cena
biletów obnizona o 30 proc
•
Polska jest dla nas
bardzo ważnym rynkiem
przyszłosciowym, interesują

nas ramowe i prawne wa-•
rnnki inwe towania w wa•.
szym kraju oraz struktura
polskiego rynku • podkre•
słali biznesrneni Zrzesze;nia
Niemkcldch Producentów ,
Wyrol>óv., \1.arkowych
Der Marken.crband e.V •. •
podczas
rozpoczętego
w czwartek w Warszawie
Niemiecko•Pol~kiego Forum Przedsiębiorców
• W pierwszym półro
czu br. stopniowo póppi.,,
wiała się sytnacJa finan,o-wa p~d,iębiorstw przemysłowych (zatrudniających,

ponad 50 osób) orat-. utrzy.
mywal się, obserwowany
już. w ub.r wzrost produkcji. Jak wynika z danych•
CUP, w tym samym czasie,
poprawiła się tez rentow*
ność- i zyskowność zakla-

dow.

KATOWICE
•
biur z

B fokadę dostępu do
z.,· .. J strzcbsktej

Społk1 Węglov.ej

"i.A. roz•
•li na pierwsi.ej zmia-,
ie
iązk.owcy
•. S"
Zw1ą7kU Zawodowego
,.Kontra" kopalń tej spółki
jako wyraz „czynnego
wsparcia" trwającego 8
dz1c :;trajku gó,rników ko
palni 7c-Or)''

BIELSKO-BIAŁA
• 30 wrze~rua nastąpiło
oro n s!rnźcmc potoku
Olszó<A ka, wpadająccio do
neki BiałeJ w Bielsku-Białej. Jego pu)-.:iyną był olej
· il.apędowy z bich;kicj zajez•
dni Miejskiego Przedsię';
bfor twa Kommnkacyjrtego.
Spc,.;Jalny oddział straza
kó\.\, zneutralizował skaże•

bp

Po co nam
o y o?

Jan Jakubowski

a 11a11y111 wybrzeiu I
l•st wiei• morskich la• Zmiany
tarni, wska1uiącyc h
drogę statkom. Znalą w
le dosko nale marynarze,
a 1Wla11aa kapitanowie, Tro•
chę mnl•I cl, którzy 111a(ą I ie•
Jak się dowiadujemy, wczoglowanlem CIJ nawlgaclą mor• raj złożył rezygnację redaktor
ską niewiele cło CIJlllenla. Są naczelny „Głosu Wybrzeża"
leclnak prawcl1lwi miłośnicy Zbigniew Żukowski. Walne
Zgromadzenie Udziałowców
tych obiektów.

„Glosie"
i „Morskiei"

W celu rozpropagowania
wiedzy o latarniach morskich,
przez Kaszubów nazywanych
blizami, Towarzystwo Przyja-

Nagrody za

,,wspinaczkę"
na blizy
ciól Centralnego Muzeum
Morskiego i Biuro Hydrograficzne RP ogłosiły konkurs, pt.
„Zwiedzamy latarnie morskie
polskiego wybrzeża''. Trwa! od
I czerwca do 12 września.
Uczestnicy musieli zwiedzić co
najmniej dwie latarnie z dzie·
więciu, od Krynicy do Niechorza i przystać bilety wstępu do
wymienionego wyżej towarzy.stwa..
Wpłynęło ponad 500 zgło
szeń. Rozlosowano 68 nagród.
Pierwszą • telewizor kolorowy
wylosował Krzysztof Grosse
z Krakowa . Drugą i trzecią magnetofony kasetowe - Ewa
Sucha z Kołobrzegu i Piotr Biliński z Jarosławia. Pozostali
laureaci dostaną książki, kalendarze i widokówki.
Wręczenie trzech pierw szych nagród nastąpi 18 paź
dziernika br. w siedzibie Centralnego Muzeum Morskiego
w Gdańsku.

(ken)

Gdzie są glosy na Nowaka?

C as

Sz111ery

mediacii

Wyborcy, k1órzy oddali swe glosy na SW, zaczynają się niepokoić. Im dalej
od 11yborów, tym coraz głośniej dobiegają glosy ze zwycięskiego obozu, iż cudu
nie będ:ie. Emeryci, którzy tak liczyli na poprawę warunków życia, sfyszą dziś,
że dostaną więcej, jeśli wzrośnie dochód. Bezrobotni - że być mnże będzie przy•
bywać ich mniej, co dla liub pozbawionych już pracy jest pociechą i.adną. Jedni i drudzy słyszeli te same zapewnienia od ustępującej ekipy, a nawet ll'ięcej •
bo o milionie nowych miejsc pracy -od liberałów. Obudżetowcach na razie cicho, ale i tym cudu nie ma co wrózyć. Pragmatyczni technokraci spod maku
SLD, którzy sposobią się do objęcia resortóll' gospodarczych, wzamian za premierostwo dla ludowca Pawlaka, najwyraźniej nie są skorzy do rozdawania
pieniędzy bez pokrycia. A samymi podatkami, do wzrostu których namawia ich
Unia Pracy, wyraźnego wzrostu dochodu nie osiągną. Zwłaszcza, że nie wyglą
da na to, aby obóz który przeją/ w/aazę na górze, by/ skory do odbierania profitów swoim ludziom dobrze polokowanym na Mle - w bankach, spółkach i egzystujących jeszcze miejskich i wiejskich spółdzielniach.
Wszystko to wzbudza niepokój „pańsfll'owców" spod maku OPll,, którzy
zasiliwszy SLD ai 6/. mandatami już dziś zapowiadają, że nie będą osłaniać
nowego rządu swoim parasolem. Tyle, że to już jakbyśmy przerabiali . .,Solidarność'' ogłosi/a werbalnie zdjęcie parasola w dwa lata po objęciu rządów przez
ludzi ze swego obozu, afaktycmie uczyniła to po latach czterech. Czy OPll, zechce tak długo czekać?
Jeszcze raz okazuje się, :e łatwiej rozbudzić nadzieje, niż je spełnić. Jak
zwykle też pod powierzchnią wstają najsłabsi, którzy ocknąwszy się z odurzenia pytają: po co nam to było.

N

Moskwa

powierzyło funkcję

naczelnego
dotychczasowemu zastępcy

Albertowi Gochniewskiemu.
Mówi się, że wkrótce do „Gło
su" przejdzie aktualny naczelny redaktor „Gazety Gdań·
skiej" Marek Formela, który
ma w „GW" objąć funkcję zastępcy.

Natomiast w „Gazecie Morskiej" rezygnację złożył redaktor naczelny, Paweł Zbierski.
Jego miejsce zająć ma dotychczasowy sekretarz redakcji
.,GM", Tomasz Wróblewski.

wódlłwa gdańskiego,
,,Poszłam

razem z sąsiada
do lokalu
wyborczego nr 137 przy ul.
Kołobrzeskiej w Gdańsku.
•Glosowałam na mojego sąsiada
Czesława Nowaka z listy nr I
Porozumienie Centrum, pozycja nr 2. Przy jego nazwisku
postawiłam krzyżyk i żadnych
innych znaków na kartach pozostałych nie stawiałam".
,,Razem z mężem glosowaliśmy na naszego sąsiada Czesława Nowaka z Porozumienia
Centrum. Oświadczamy, że ...".

mi
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Fijałkowskimi

Powyższe

oświadczenia

składają się

na uzasadnienie
protestu wyborczego, z którym
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Aleksander Hall, lider Partii Konserwatywnej, przewiduje, że tym razem Pawlak bę
dzie sprawował urząd premiera
,.niestety znacznie dłużej, zdecydowanie dłużej"' . Obecną koalicję Hall ocenia bardzo krytycznie . ,,To jest lewicowa koalicja i myślę, że ona nie wróży
nic dobrego polskiej gospodarce, stabilnemu miejscu Polski
w Europie, a także zgodzie
I społecznej w kwestiach świato•
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Red. naczelny Jan Jakubowski - tel. 31- 35- 60; z-,;y red. naczelnego: Ryszard Jaworski - tel. 31-35..6(), Tadeusz Skutnik - 31 73-15; I . sekretarz redakcji Grzegorz Rybiński, sekretarze: Ja.
nusz Czerwiński, Tadeusz Jabłoński. Danuta Kuta, Małgorzata
Łapińska, Dariusz Wasielewski - tel. 31 27 33. Działy: Społeczno
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dzie to najcięższy przypadek
szpiegostwa ujawniony po
zburzeniu muru berlińskiego
4 lata temu. Wywiad NRD
utrzymywał w Niemczech zachodnich około 5000 agentów..
Niemieckie organa ściga
nia wciąż mają dużo pracy
z ujawnianiem byłych agentów wschodnich. W ciągu mi•
nionego roku, od maja 1992
do czerwca 1993 prokuratura
federalna otworzyła 1178. dochodzeń przeciwko 1425 osobom podejrzanym o działal
ność agenturalną na rzecz
wywiadu enerdowskiego.
Są wśród nich tzw. nieoficjalni współpracownicy Stasi
spośród obywateli NRD, pra-

W Niemczech wybuchła kolei■a afera 11plegowska. la•
tnymana w środę 40-letnla sekretarka I Urzędu Kancler•
sklego fest podelr1ana o wleloletnl• pracę dla wywiadu
enerdowskiego.
Początkowo

twierdzono,
do tajnej korespondencji Helmuta Kohla
z mężami stanu innych
państw. W czwartek Urząd
Kanclerski skorygował, że
była pod obserwacją od dłuż.
szego czasu i na wszelki wypadek trzymano ją z dala od
ważnych informacji. Niemniej wcześniej przeszła kilka weryfikacji pod kątem
bezpieczeństwa. Zatrzymano
również jej męża, asystenta
frakcji SPD w radzie miejże miała dostęp

skiej Kolonii, a podejrzany
jest też jego brat.
Od kilku miesięcy kontrwywiad niemiecki bada listy,
na których widnieje 2000 na. z w isk prawdopodobnych
agentów Stasi z dawnych lat.
Dossiers zostały przekazane
z Berlina wschodniego do
Moskwy, potem do Waszyngtonu, a stamtąd trafiły
do Federalnego U rzędu
Ochrony Konstytucji w Kolonii.
Jeśli potwierdzą się zarzuty przeciwko sekretarce, bę-

Parlament

Gdańsk

Start 1 4 paidzi rnika
Na pierwuych poslecl1enlach obu Izb • Selm• 14 paicl1lernl•
ka I Senatu 15 paichlernlka • ukonstytuule si, parlament. Jego
czlonkowe oltelmufąc swól mandcrt lloią łlul:towanle.
Pierwsze posiedzenie Sejmu
otworzy marszałek-senior, po•
wołany przez prezydenta spośród najstarszych wiekiem posłów. Będzie nim Aleksander
Małachowski, który pełnił tę
funkcję również w Sejmie po•
przedniej kadencji. Wygłosi,
zgodnie z tradycją, mowę inauguracyjną i przeprowadzi złożenie ślubowania poselskiego.
Sejm wybierze marszałka
spośród kandydatów zgloszonych przez co najmniej l 5 posłów. Zdecyduje też, ilu chce
mieć wicemarszałków.

Zapewne jeszcze przed inaukluby

poselskie. Klub może utworzyć
co najmniej 15 posłów, zaś kolo
poselskie - najmniej 3 posłów.
Kwestia rządu - dymisji dotychczasowego i utworzenia nowego - nie wiąże się już z pierwszym posiedzeniem nowo wybranego parlamentu. Mała konstytucja przekazała prezydentowi kompetencję powołania rzą
du, co ma nastąpić po raz pierwszy. Przyszły rząd zwróci się na·
tomiast do Sejmu o wotum zaufania.
Na pierwszym posiedzeniu
Sejm wybierze · spoza grona posłów - zastępcę przewodniczące

Szef UPR Janusz Korwinprzypomniał, że przed
rokiem nie wierzył, że Pawlak
utworzy rząd. ,.Natomiast teraz
trudno mi powiedzieć, jak to
będzie. Uważam, że sytuacja
jest beznadziejna dla polskiej
gosopodarki niezależnie od te•
go, jaki będzie układ rządowy .
Jest nam wszystko jedno kto
będzie rządził" - powiedział
Korwin-Mikke.
Jacek Kozłowski z KLD
uważa, że będzie to „rząd na
dłuższy czas" i daje Pawlakowi
więcej niż 33 dni . .,Ile, to
w dużym stopniu zależy od sa·

Mikke

Hekatomba
w Khilari
W najtragiczniejszym od
półwiecza trzęsieniu ziemi, jakie w nocy z środy na czwartek
nawiedziło

W siedzibie Sejmiku Samo-

członków i 5 zastępców
członków Trybunału Stanu.
Każdy poseł otrzyma przygo-

rządowego Województwa Gdań
skiego odbyło się spotkanie
przewodniczącego sejmiku,

towane w Kancelarii Sejmu podstawowe dokumenty, m.in. małą \
konstytucję, ustawę o obowiąz
kach i prawach postów, sejmowy
regulamin, regulamin organizacyjny Kancelarii Sejmu. Posło
wie będą też poinformowani,
czego mogą oczekiwać od biur
Kancelarii Sejmu, których jest
16 (włączając Bibliotekę Sejmową i agendy finansowe). Do najważniejszych, obok Sekretariatu
Posiedzeń Sejmu, należą biura:
Legislacyjne, Komisji Sejmowych, Studiów i Ekspertyz, Stosunków
Międzyparlamen
tarnych.

Grzegorza Grzelaka, wicewoJe·
wody gdańskiego, Józefa Borzyszkowskiego, i przedstawicieli
Wschodnioeuropejskiego Centrum Demokratycznego z delegacją rosyjską reprezentującą
środowiska samorządowe i go•
spodarcze Moskwy. Celem spo•
tkania było określenie możliwo
ści współpracy pomiędzy regionem gdańskim a stroną rosyjską
w ramach zawartej w lutym br.
umowy pomiędzy województwem gdańskim a Wschodnią
Prefekturą Moskwy, skupiającą
cztery duże dzielnice stolicy Federacji Rosyjskiej.

(PAP)
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poglądowych. Nie sądzę, aby
układ, który zużyje się
błyskawicznie, to wymaga czasu" - powiedział.

subkontynent in-

zginęło około sześciu
tysięcy ludzi. Taką szacunkową liczbę ofiar przedstawiły
w czwartek władze stanu Ma-

dyjski,

harasztra.
W samym tylko rejonie mia•
sta Khilari (450 km na wschód
od Bombaju), który należy do
najciężej dotkniętych, ekipy ratownicze odnalazły już 2800
ciał. Oczekuje się, że wiele na•
stępnych pozostaje pod zwała
mi ziemi i rumowiskami do•
mów.
Według szwedzkiego Instytutu Geofizyki przy uniwersytecie w Uppsali, trzęsienie ziemi miało silę 6,5 stopnia na
otwartej skali Richtera.

(PAP)
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trzech członków obwodowej
komisji wyborczej w Nowym
Porcie. Według ich relacji
przewodniczący komisji zamkną! się w osobnym pomieszczeniu, gdzie - wbrew procedurze - sporządzi! protokół.
Zdaniem Czajkowskiego sprawa jest o tyle trudna, że pod
protokołem podpisało się 6

Gru1Jnów.

, ,wraz z zajęciem w czwar
· tek Oczamcziry, drugiego c
do wielkości miasta regionu
:Abchazi, którzy jeszcze 2 la
}a temu stanowili mniejszośc
,'.na tych terenach (jes.t ich za
dedwie 80 tys) zajmuj ·
]~nad 4/5 terytorium republi
Jkl,

spośród dziewięciu członków

komisji.
Pierwsze protesty Sąd Najwyższy rozpatrzyć ma pomię
dzy 1 a 7 października. Jeśli
SN stwierdzi ·zasadność protestu, może postanowić o powtó•
rzeniu glosowania w danym
obwodzie wyborczym.

LITWA
·• .,.. Przedstawiciele He
sskiej Komisji Ochrony śro
;dowislrn Wodnego Bałtyku
; reprezentujący 'pa1\stw
!nadbałtyckie oraz Wie
;Brytanię i Stanv Zjed.noezo
fhe, omawiali Wilnie pr
t blemy zwiqzane z bronią che
l miczną zatopioną na dnie te
,go morza.
Zdaniem komisji od za
: kończenrn II wojny ,
; wej do roku 194 na dnie,
i Bałtyku z.atopiono kilkana
śde tysięcy ton bront be
: micznej, zawierającej ok I
' tys. ton substancji toksy
nych,
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SKA
Wspólnota Euro"" ska
potwierdziła podczas debat
w Parlamencie Europejskim
nad sytuacją w Rosji. swe pe
parcie dla prezydenta Borysa
Jelcyna Belgijski ministe
ds. europejskich Robert
l.Jrbain, którego kraj pnewodniczy w tym półroczu „d
nast.:c'' przypomniał, z
EWG ma „zaufanie polu c
ne' Jo Borysa Jelcyna 1e
rów noc 1eśnic ostrzegł z
.zaufanie to nic jest n
•

I

niczonc'

USA

• PrlebywaJący \
(PAP) wym
Jorku O<! 48. sc~ji Zgn,madzen;a Ogólni:go NZ szct
pol~kicJ dyplomacji. Ktz
sztof Skubiszewski, spotkał
sii, w czwartek z prezyden
tern Litwy Algirdasem ąr
z11uskasem. Przcprowadz
Oleg Baranow repraentują
cy władze samorządowe Moteż rozmowy na temat sw
skwy przedstawi! partnerom
su~kó~},wu=nny,·h i s~n,
gdańskim propozycję zorgani- I !KJI llll.,....._yn
OWCJ z mrn
zowania do końca br. w Gdań- , . :,m · s łlMl ng
·.: '.ł'i:h
sku Tygodnia Moskiewskiego.
Ni~n11ec,_J~gos!aw11. Ka
Strona rosyjska przekazała \ za,-nstanu 1Fmland
przedstawicielom gdańskiego \
ITAUA
Sejmiku Samorządowego za.,. Jedenascte nakaz;Ó\\
proszenie do odwiedzenia Moirc~Ltc>wania wydano prze
skwy. Dyrektor generalny Ro., i"" kO L z}, nkorn Camorry
syjsko-Australijskiej Izby Gom ... , neapohtań>-kieJ osi.ar
spodarczej Aleksander Prochożonyn: ~ 7..._'11c-rdowanie mieJ
row zaprezentował koncepcję
przeprowadzenia latem 1994 r.
SC0\1.Cgl.) prz.ędslębi\lrcy
odmOW" ,,,n\:1e~nia ~.p
• 11.1.0
w Gdańsku sympozjum przy" .....,
bliżającego możliwości gospo<podatku na rzecz mafii
darki australijskiej w zakresie
Przeds•~b1orca ten został sp
kooperacji z partnerami z Eulony żywcem w swoim ~amo
ropy środkowowschodniej.
chodzi

goście

Krz_-sztof Figel 1
.
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Male firmy, duie sprawozdania

W Polsce leat obecn e ok. 1, 6 ■I• fln11 zaliczanych do
,.small buslneuu". S• to pn:edslębiorstwa rodzinne, nie•
wielkie sp4łkl oraz osoby fl11c1ne prowad1ące dllałalnoU
gospodarc1, na własny rachunek. Jaka iest Ich kondycla
ekono■luna, lak zmienia się struktura własnościowa go•
spodarki? Statystycy che• zagoali małe ffm1y do pióra • ma•
I• one pisał sprawo1da■la ...
Male firmy prywatne stanow i ą 90 proc. wszystkich
podmiotów gospodarczych, zatrudniają w sumie 2,5 mln pracowników. Większość firm korzysta z uproszczonego syste•
mu rozliczeń podatkowych.
Dotychczas nie musiały przy•
gotowywać sprawozdań finansowych. Jednakże zarządzenie
prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wprowadza dla
osób fizycznych. prowadzą 
cych biznes, nowy obowiązek •
firmy te muszą składać do
WUS sprawozdania.

SUPEREKSPREs:)
51-42-26 -
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Na Warszawskiej Gieł 
dzie Papierów Wartościo 
wych wczoraj zadebiutowała
spółka „Vistula". W pierw•
szym notowaniu kurs osią·
gną! wartość I 035 tys. zł.
Jest to aż 7 -krotnie więcej
niż wynosiła cena emisyjna
(140 tys. zł). Gracze giełdo·
wi spodziewali się, że kurs
będzie jeszcze wyższy. Akcje ostatnio drożeją . Maklerzy oceniają, że giełda nie
poddaje się nastrojom politycznym . Inwestorzy obawiają się jednak, że zmiana
przy sterze władzy może
wpłynąć na rozwój rynku
papierów wartościowych.
Oto aktualne kursy akcji
giełdowych (w tys. zł. w nawiasie
zmiana
kursu,

WSPÓLNOTA EUROPU

a·znes pod lu

mej koalicji, która tworzy ten ma ona swoje uzasadnienie" rząd. Nie wiem, czy będzie to
powiedział.
rok, czy pól roku. Pierwszym
Jan Olszewski lider RdR:
egzaminem trwałości tego rzą ,,Mam nadzieję, że po do du, koalicji i zdolności poli- świadczeniach ubiegłego roku,
tycznej zwycięskiego obozu .
jeżeli Pawlak podejmie się mibędzie debata budżetowa" •
sji tworzenia rządu, to tylko
dodał.
Ludwik Dorn z PC stwier- w sytuacji, gdy będzie pewien.
że przetrwa dłużej. Jak długo •
dził, że „nie !owi się ryb przed
niewodem" i nie chciał pro• to pytanie z dziedziny przepowiedni. Rokuję temu układowi
gnozować. ,.Jeszcze nie po•
wstała koalicja i nie wiadomo,
źle . Żle. bo układ jest całkowi
czy Pawlak będzie kandydował cie jednostronny. o sprzecz•
na stanowisko premiera. Tego nych poniekąd interesach. Wytypu przewidywania nie są daje się, że SLD jest dla pana
kwestią założeń, a tego. co
Pawlaka organizacją zdecydodzieje się w SLD, PSL i w Belwanie zbyt silną i szerszą niż
wederze. Szanse powstania koPSL".
alicji SLD · PSL są dość duże.
Politycznie i genealogicznie

cownicy etatowi, a także 689
nieoficjalnych współpracow
ników z Niemiec zachodnich.
Jeśli chodzi o tych ostatnich,
kontrwywiadowi znane są nazwiska 433 osób. Informacji
tej rząd federalny udzielił
swego czasu w odpowiedzi
na interpelację grupy parlamentarnej Sojuszu 90/Zielonych. Zarazem zastrzegł. że
nie ujawni publicznie ani nazwisk nawet osób skazanych
prawomocnym wyrokiem, ani
wysokości kary. Chodzi
o ochronę dóbr osobistych wyjaśni! przedstawiciel rzą
du.

oskiewscy

go, 22

guracją ukonstytuują się

to byt

;GRUZJA
.,.. Separatyści anlx:hasc,
przejęli W czw3:11ek kontro!
, nad całą republiką Abchazji
_zmuszając d<' ucic..zki. okoł1
'250 tys mieszkających tan

a

-ie to potrwa?
I pytaniami o 11a11se dla
koallcll n:,dowef SLD · PSL,
a takie lak długo utr11■a
się gabinet, gdyby premie■
rem został Waldemar Paw•
lak, dziennikarki PAP 1Wró•
clły się do pr1edstawlclell
partii opolJcyfnych.

do Sądu Najwyższego wystąpi!
Komitet
Wyborczy
PC
w Gdańsku. Były poseł PC po
ujawnieniu wyników glosowania stwierdził, że w obwodzie
wyborczym, do którego należy,
otrzymał zaledwie 2 glosy. Je.
de n krzyżyk postawi! sobie
sam Nowak, drugi - otrzyma!
od żony. Okazało się, że gdzieś
zniknęło co najmniej IO gło
sów oddanych na Czesława
Nowaka przez sąsiadów.
Według kierownika Wojewódzkiego Biura Wyborczego
w Gdańsku, Piotra Czajkowskiego, do Sądu Najwyższego
trafić może jeszcze protest

q

Koleina 1 ,,moskiewskiei lisfy''

Mówiq politycy z opozycii
Notowania wczorajsze,
godz. 15 (kupno/sprzedaż):
,,MAX'' (Gdańsk, ul. Ja.
giellońska IO): USD - 19
350/19 450; DM · 12 000/12
050;
korona
szw.
2 400/2450; frank fr. .
3430/3480; gulden hol. · I O
670/ I O 770; funt bryt. • 29
200/29 500; lir wł. 12,40/12.90;
.,XAMAX'' (Gdańsk, ul.
Długa 81/83, Piwna 67 /68
i Pasaż Królewski przy Targu
Węglowym ): USD - 19
420/19 480; DM - 11 980/12
030;
korona
szw.
2410/2450; frank fr. 3420/3480; gulden hol. - 10
680/1 O 720; funt bryt. - 29
300/29 400; lir w!. 12,40/1 2 ,80.

ad

Do Sądu Nalwyiszego w Wars1awie wpłynęły lui 24 pro•
testy wyborcze. Co nalmniej leden I nich pochodzi I woje•

Po spotkaniu z patriarchą
moskiewskim, Aleksijem II
Borys Jelcyn zgodził się
w czwartek na negocjacje
z konserwatywnymi parlamentarzystami • poinformowało
biuro prasowe prezydenta.
Wcześniej gotowość do
kompromisu wyrazili deputowani, którym rząd rosyjski
przedstawi! ultimatum. żąda
jąc, by do poniedziałku oddali
broń i opuścili parlament.
Aleksij wskazał na konieczność unikania przelewu krwi.
Jelcyn obiecał „poczynić niezbędne kroki w celu obrony
praw obywatelskich spo!eczeńst wa i praw człowieka".

ŚWIAT

przedpłaty.

Otrzymaliśmy w tej sprawie
krytyczne opinie przedsiębior
ców. Obawiają się oni, że wracają stare porządki i obyczaje
z czasów .,planowanej i kon trolowanej gospodarki"". Jak
nas poinformowano w gdań
skim WUS, akcja ta ma wy łącznie charakter badawczo.
statystyczny. Ten sektor rozwija się bardzo dynamicznie i ży.
wiolowo, ma on wpływ narynek pracy. Chodzi o uchwycenie aktualnego stanu rozwoju
przedsiębiorczości. Wyniki
mają posłużyć do przeprowa-

FIRMA niemiecka zatrudni sekretarkę
- wskazana znajomość języka niemieckiego lub angielskiego, tel. 53-1594
5250

JAJKA świeże - Ferma Gołębie

w proc.): BIG: 128 (+9,4),
BRE: 940 (+5,6), ELEK ·
TRIM:
1405
(+1,1),
EXBUD : 815 (-4.1), IRENA: 685 (+9,6), KABLE.
255 (+9,9), KROSNO: 190
(+9,8), MOSTOSTAL: 855
(+0,6), OKOCIM: 650 (+4),
POLIFARB: 635 (+5);
PRÓCHNIK: 525 (+9,1),
SOKOŁÓW 295 (+9,7),
SWARZĘDZ : 206 (+9,6),
TONSIL: 155 (+9 ,9), UNIVERSAL: 54 (+8), VISTULA: 1035 (debiut), WBK:
540 (+9,1), WEDEL: 1200
(•5,9), WÓLCZANKA: 496
(+10), ŻYWIEC: 900 (· 2,7),
EFEKT: 320 (+9,6). Obroty:
765,3 mld zł. Indeks giełdo
wy WIG = 6302.S (+3).

(JW)

wo Wielkie, tel. 82-83-89
K UPI Ę lampy Nissana Bluebirda,
Opla po wypadku 80-82 r. Sprzedam: Mercedesa 260 E, 90 r., Nissana Patrola GR 91 r., lady chłodnicze
używane, tel. 0-58/32-03-62, 1O.DO ·
17.00
15377

PRZEDPŁATY - Autopośre

dnictwo, 20-57-29
PRZEDPŁATY, 24-35-52

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

23-87

14156

CINQUECENTO sprzedam, 520-839
13170

DOM wynajmę, tel. 20-28-65

41\58

FIATA 126 p, 1992, sprzedam, 51 -21 ·
72
13177

(JW.)
MONTERÓW kadłubowych, spawaCZ)
PRS, zatrudnię, 374-525
POLONEZA 1992 sprzedam, 56-00
95
PRZEDPŁATY,

41 -03-06

16236

INSTRUKTORÓW nauki jazdy z "ma•
luchem", zatrudnię, 41 -50-92, 48-72·
83
14879

KAFELKOWANIE, 39-05-32

SPRZEDAM Trak GR-60, tanio. •e
57-69-23
SPRZEDAM MB 123 240 D, 1982 r..
nie oclony, tel. 39-45-02

13161

KARAKUŁY! Dzwoniłeś

· 20-86-38.
zadzwoń • 248-450, kupisz zawsze taniej.
4932

6557

SAUNY • szybko. solidnie, 81 ·

dzenia analizy i określenia potencjału produkcyjnego mal)ch
przedsiębiorstw. Nie ma to nic
wspólnego z kontrolą skarbową czy policją gospodarczą.
Obowiązek sprawozdawczy
w zakresie informacji o d21alalności gospodarczej wynika
z ustawy o statystyce - powiedział nam rzecznik prasowy
GUS. Badaniami objęto tylko
część firm. Sprawozdania nale·
ży przesiać do WUS do 15 paź·
dziernika. W całym kraju wysłano kwestionariusze do 160
tys. jednostek wybranych losowo. Przewiduje się, że polowa
respondentów nie znajdzie czasu na wypełnienie prostych
formularzy.

KROJCZEGO zatrudnię 43-10-49
KUPIĘ

3-pokojowe, 72-09-27

UNO 90 r., sprzedam. 22-35-79

,5'0l

ZATRUDNIĘ murarzy · tynkarzy. 52·
28-16

ZATRUDNIĘ panią, pana na stO!SkO
kosmetyczne, tel. 51-14-95
,·~
131 74

M-2, 27 m kw. Przymorze sprzedam,
53-52-03

ZLECĘ przekładkę szklarni, tel. 52·5~
50

16247

MAZDA 626 2.0 16 i, 1993 r., sprzedam. zamienię, tel. 52-38-66
,.,,78

ZLECIMY state uslug1 przewozo~e
z Wioch i Czech. tel. 82-35-15 sxi
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Rynek

łamania głowy

Ile za do oa, ile za proleso a?
,.CIJ wschotlnloevrepofskle unlworsytoty llędq spn:eda•
WIŃ doktoraty poclefna■łl 1ftf41?n Poci taki■ tytuło■ 1110■
młocki nStvttgarter Zeltvngn op•bllkował 1ukakufqcy arty■

bi N te.at ■l•l•..•9• spoMbv •lflkłwa■la tyh,łów HU•
kowych I ekonomii prHI ■le111locklch spoców 9ospotlar•
c11ch, 9otowych wyłolył 25 tyslłCJ ■arek H 1lo1byt uciął•
llwy, roczllJ lrun. Sprawa delyclJ vaol■I Moskwy, lutlape•
sztv, Gdaliska I • fak się 11luffcfahllo tlowloclzlollł■y • poi•
sklogo •nlworsytotu w Włlnlo.
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Prawa stała się obiektern powszechnej debaty, gdy Tony Wimther,
przedstawiciel ReńskoWestfalskiej Wyższej
Szkoty Technicznej (RWTH)
w Aachen obwieści!, że działalność Europejskiego Centrum
Maas-Rhein (ECMR), założonego Przez Wl·1fri·eda Ba"ttchera, specjalistę w zakresie stoSunko. w poli'tycznych, 1·est
w dotychczasowej postaci nie
do przyjęcia.
Rzecz dotyczy cieszących
się rosnącym zainteresowa-

Fot. Jarek Rybicki

::~~iór:,:"~~;~f

mają formę weekendowych seminariów, a prowadzone są
przez menedżerów, doradców
w zakresie polityki podatkowej' prawników, doradców
przedsiębiorstw.
,,Nawet przy wielkiej fantazji nie mogę sobie wyobrazić,
by w ten sposób dochodziło do
..
,
1neJ.
promocJ1,
porownywa
z niemieckimi uniwersytetami"
- są d z1• se k retarz genera I ny
RWTH, Josef Lang.

Replika
Atakowany profesor, orga.
:~:~je:fct~j:i~:;~
Wilfried Biittcher, broni się
sprawnie. Krytykę, 1·aka go
spotyka, ocenia dosadnie mianem typowego przejawu „niemieckiej arogancji". To zaś, co
proponuje jego instytut traktuje
na „co najmniej równym poziomie z ofertami niemieckich
uczelni".
Europejskie Centrum MaasRhein kształci ludzi gospodarki, zwłaszcza zaś tych, którzy
z racji wykonywanej profesji,
bądź innych powodów, znają
się nieco na stosunkach w Europie wschodniej. ,,Wiedzę
o gospodarkach wschodniej
Europy można zdobyć tylko
wówczas, gdy się studiuje
w danym kraju, uczy o tym
kraju i jest się nauczanym
przez ludzi danego kraju.
W przeciwnym wypadku
wszelkie wysiłki są bezcelowe" - twierdzi Biittcher.
Jednak znajomość wschodnioeuropejskich języków nie
jest przez prowadzących zajęcia wymagana. I to wytykają
jego przeciwnicy.

~~~a~~

wa do rozwiązania przez
oświatowe władze Niemiec.
Wolny rynek owocuje różnymi
inicjatywami. Właściwie postawione pytanie powinno zatem
brzmieć: Czy ECMR mieści
się w ramach prawa? Czy też
wykracza poza jego granice?
Niemniej powinno się wziąć
ECMR dokładnie pod lupę głosi półoficjalne stanowisko
ministerstwa.
Podczas gdy Reńsko-West
falska Wyższa Szkoła Techniczna nadal utrzymuje dystans
w stosunku do inSlytutu Betschera, gdy w niemieckich czasopismach pojawi_aj~ się krytyczne uwagd1, m1mhstersDtwo
spraw
Id rfigospo
· arczyc
· d w us·
sekr ~I ie me mda J~ noznaczme
ok es
onego
z
arna
o
przypadB
h
J
d ·
u etsc era. " ego prze sięwzięcie nie jest żadną państwową wyższą szkolą i dlatego nie obchodzi ono ministerstwa" - powiedziała „SZ" Monika Lengauer, rzecznik prasowy miniSlerS t wa. ,,Nawet po
tym, jak pewien rozczarowany
student Betschera wniósł skargę przeciw inStytutowi" - zauważyła pani rzecznik. ,,:Musie-

- Być może będziemy musieli zrewidować nasze postę
powanie - mówi, dodając, że
choć w przypadku UG nie byto
mowy o Master of Business
Administration, to uczelnia
otrzymała w ostatnim czasie
z Zachodu dwie propozycje
wydawania tytułów naukowych za pieniądze, ale je oczywiście odrzuciła.

Gdzie się uczyć?
Jedynymi
sensownymi
punktami odniesienia w tak
trudno porównywalnej dziedzinie, jak gospodarcze umiejęt
ności, mogą być w przypadku
uczelni stawki pobierane za naukę i jakość tej nauki.
25 tys. marek za roczny kurs
ECMR to najkrócej mówiąc
drogo, a nawet bardzo drogo.
Dla porównania: 21 miesięcy
nauki w renomowanej London
Business School dla absolwentów z trzyletnim stażem, kosztuje 12,3 tys. dolarów. Znana
w Trójmieście Strathclyde Graduale Business School proponuje roczny kurs za 10,4 tys.
dolarów, oczekując od kandydatów spełnienia podobnych
warunków co LBS. W innym
znanym brytyjskim ośrodku,
City University Business School, jest jeszcze taniej i roczny
kurs można odbyć płacąc 8,3
tys. dolarów. Na 200 miejsc
zgłasza się tam co roku ponad
5 tysięcy kandydatów.
Z polskiej perspektywy to
bardzo dużo. Ale z niemieckiej, gdzie przeciętna pensja
jest jedenaście razy większa
niż w Polsce, takie oferty mieszczą się w zupełnie innych
proporcjach. Poza tym, ukoń
czenie takich szkól gwarantuje
bardzo dobrze płatną pracę .
I jeszcze dla porównania inne kraje: We Francji, w największej bodaj w Europie
szkole biznesu, Institut European d' Administration des Affaires w Footanbleau, IO-miesięczny kurs kosztuje 22,8 tysiąca dolarów, ale to jest !NSEAD ! Najbardziej renomo-·
wane uczelnie Wioch (SDA
Bocconi), Holandii (Erasmus
University) i Szwajcarii (IMD)
także żądają mniejszych kwot.
Do najświetniejszego amerykańskiego Stanford University
ECMR nie ma sensu porównywać. To prawda, że ECMR
proponuje wartości unikatowe
- wiedzę o gospodarce wschodniej Europy. Czy jednak są
one aż tak „bezcenne"?

ir~'.:i:JwU:n~
ych przez Centrum Maas-Rhein i niektóre wschodnioeuropejskie uniwersytety, za które
Nalbarcl1lei pokłócili się emeryci.
to instytut Biittchera żąda
Emeryci są oblatani w polityce. Małą duto czasu, więc siedzą pn:ecl telewlzorami, sluchafą radia, czytaJą gazety.
w Niemczech 25 tys. DM od
Emeryci cldelą się na zwolenników lewicy, nie mówimy iui komuchów, bo to nie wypada, I na zwolenników nSolldarwo• glowy. Oferta taka została puliśmy komuś poważnie naS tą
ścin czyli solldaruchów, ale tak tei nie mówimy.
blicznie określona mianem
pić na odcisk" - komentuje na
Zatem sympatycy socfaldemokracji twlerd1ą, ie to n:qdy nSolldamoścln doprowadilły kral do n,lny, a emerytów okradły „handlu tytułami", a krytykę
gorąco sekretarz generalny
1 tego, co Im się sluS1nle naleiało. Mają w pamięci cyfry: Ile zabrał Im nąd Mazowieckiego, Ile llelecklego, Ile następ■••
taką głosi przede wszystkim
centrum.
Zwolennicy nSolidamoścl" to samo dokładnie 1an:ucają komunistom: po prostu rozkradli nasze składki.
Tony Wimther, i to nawet po
Zgadzają się co do fednego: jest ile.
tym, jak obwiniony profesor
Sprawa centrum wiąże się
Biittcher wielokrotnie groził
z trzema polskimi wyższymi
mu wniesieniem skargi o znieuczelniami, w tym z Uniwersyslawienie.
tetem Gdańskim. Prorektor
Z 7.astrzeżeniami nie wystęUG, prof. dr hab. Brunon Sypuje jedynie reńska uczelnia.
nak, przedstawia dokumenty
Na letniej konferencji rektorów
programu „Transformacja gowyższych szkół uznano, że
spodarki polskiej" , wspólnego
przedsięwzięcia UG i Centrum
program centrum jest „co najmniej dziwny". Powód: otwieMaas-Rhein. Program obejmura „studiującym" • zresztą nie•
je w Polsce 120 godzin zajęć,
kwestionowanym fachowcom
zaś w Aachen - 140.
„Transformacja" wystartow dziedzinie gospodarki i zarządzania - możliwość zdobywala w Gdańsku 22 stycznia,
ność" już swoje zrobiła, swoją
cia tytułu doktora ekonomii
po przedstawieniu koncepcji
- A będzie jeszcze gorzej, się stało. Jest związkowcem
się boją
historyczną rolę odegrała. On
w szkotach wyższych Budapezajęć przez stronę niemiecką
komuna dopiero teraz nam po- i żyje stocznią. Właśnie podWidzą. że jest tak: zachodni
sam też był w „Solidarności" sztu, Gdańska i Moskwy,
w Gdańsku i rewizycie poiczas kampanii wyborczej był
każe kły i pazury. Cimoszekapitalista przejmuje fabrykę, w 1980 roku, ale to wszystko, z którymi ECMR wspólpracuskich naukowców w Niemwicz napisał już podobno w Kopenhadze na międzynaro
zmienia profil produkcji, praczech. W programie brali
książkę „Czas odwetu".
dowej konferencji związkowej. cowników wyrzuca na bruk. to już historia, a historią żyć je.
nic można.
Cykl studiów ECMR umożudział niemieccy pracownicy
- Program wyborczy SLD I proszę co przywiózł. PokazuKapitalistom zachodnim choZwiązek Zawodowy Praliwia doprowadzenie w ciągu
O••
banków, wydawnictw, przedbardzo się podobał. Był taki je mi tabelę z której wynika, że
dzi bowiem o to przede wszy- cowników Stoczni Gdańskiej roku do godności Master of
siębiorstw, etc. Tematyka była
w Danii stoczniowiec zarabia
ludzki.
stkim, by zniszczyć konkuren- nic należy do OPZZ. Przez Business
Administration
Rozwiązania sporu na razie
szeroka: od historii Polski, po
1610 dolarów miesięcznie,
- Przecież to są demagodzy
cję. Dlatego nasze zakłady pai populiści. Mają wprawę. w Finlandii podobnie, w Niem- dają i dlatego rośnie bezrobo- przypadek zresztą. Nawet Ewa w Pradze i moskiewskiej Aka- nie widać. W trakcie „ożywio- prawne aspekty transformacji
Spychalska, która odwiedziła demii Gospodarki Rynkowej. nej'~ dyskusji rady rektorów polskiej ekonomii i możliwości
czech 2329. nawe1 na terenach
Ćwiczyli to przez czterdzieści
cie.
stocznię w maju, zdziwiła się:
B.iil!cher dopuszcza przy tym , postanowiono, _żę sprawa wy- zakładania przedsiębiorstw
pięć }at. Nie mogę jch słuchać.
by!cj NRD 1530, a w Stoczni
(.udzie, w St0czni, Gdańskiej nie jesteście? No to będziecie . , . do tytułów absolwentów, bran- maga dalszych szczegółowych w naszym kraju. Przewidziano
,.. - Aja nie mogę słuchać tego Gdańskiej 250!
A byto to tak. Po okrągłym żowych szkół wyższych, dla dociekań, którymi, na począ- wizyty w stoczniach, w prywaszego Lewandowskiego. Jak
- To jest dla mnie polityka - boją się zatem, że doprowadzi
go widzę-w telewizji, trzęsie
mówi pan Koscielski. - Nie ni- się stocznię do ruiny i potem za stole, wystąpili do sądu, bo których na niemieckich uni- tek, zajmie się w Budapeszcie watnych firmach. Zajęcia promnie po prostu. Czytam szczy się majątku narodowe- bezcen sprzeda Niemcom. Mi- chcieli z nazwy związku usu- wersytetach dojście do wy- specjalnie utworzona niemiec- wadzono w języku niemieckim
go, a to właśnie robiły kolejne nister Lewandowski powtarza nąć tego nieszczęsnego Lenina. ższych akademickich zaszczy- ko-węgierska komisja. Sprawa i angielskim. 244 miliony zł
w „Tygodniku Popularnym"
przecież: zakład tyle jest wart.
Nazwa brzmiała: Związek Za- tów jest zamknięte.
wszak jest bardzo delikatna. kosztów strony polskiej pokryli
solidarnościowe rządy. Pomysł
artykuł „Anatomia polskiego
Droga do promocji prowa- Tak bardzo, że w niemieckim Niemcy.
liberalizmu. Miedziane czoła był taki, żeby z Polski zrobić ile ktoś za niego chce dać. wodowy Pracowników Stoczni
Prof. Synak nie ukrywa
od wielkich pieniędzy." Cho- Afrykę Europy! Z Polaków ta- A ludziom włosy ze strachu im. Lenina. Zatem Lenina dziprzeztrwającewsumie360 ministerstwie szkól wyższych
stają na głowie. Na szczęście
chcieli się pozbyć, a sąd tym- dni przygotowania . Zajęcia zauważa się, że nie jest to spra- swego zaskoczenia.
Jan Kreft
nią silę roboczą po prostu.
dzi o pana Machalskiego mię
..................,..........
dyrektor Szyc został posłem czasem zdelegalizował zwią- ....~-...-------........,.....,........................,"""'"""'""'"'"""'"""'"""".........."""'....,"""'...................................."""'_ _....,....,.....,....,.,
dzy innymi, jednego z promisię
dagogiczne. Nowością jest na- mi i przedsiębiorczymi biznei do tego nie dopuści. A libera- zek, bo przecież wcześniej, Ranentnych liberałów, byłego połowie przegrali.
kowski Stocznię Gdańską im.
tomiast roczne Studium Poma- smenami.
sła z KLD. A co się dzieje
Lenina rozwiązał. Nie było
turalne, po ukończeniu którego
- Wszyscy jesteśmy ciekawi
w wałbrzyskiej „Porcelanie"?
Miało być lepiej. I rzeczyWięc jednak jakaś sprawiestoczni, nie mogło być stoczistnieje możliwość przejścia na poziomu naszych pierwszo- Czyta pan urbanowego wiście jest, ale niektórym. Afe- dliwość istnieje.
niowego związku.
drugi rok studiów inżynier- roczniaków. Sądząc po ich
szmatławca. Mnie za.
skich. Czesne wynosi tutaj pra- starszych kolegach, nie powintrzęsło, gdy zobaczyT a k sob ie
wspowie szes'c' m1·11·ono'w za sen1estr. no być źle, bowiem młodzi lud
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Barbara Szczepula ogólny" nie jest, silą rzeczy, otrzymuje
się uprawnienia pe- tacy nie mogą być przebojowyAleksandra Paprocka

Wkolebce

I

e

b

Ludzie

,,Transformacja"

pime

Ludzie poczuli
oSiukani

A

Tak ludzie

Apani

pyta, czemu
na

Str.4
1października 1993

Rosia

z Mos
Tomasi Zaiąc

• Co będzie lak runy
OMON? • pyta111 stoiącego
na barykadzie staruszka
1 długim stalowym prętem
u nogi.
• Wtedy zrobimy na•
sdyczkl • odpowiada I po•
prawla na głowie kask I napisem CCCP.
Niech iyje Majakowski!
Oficer na lotni sku d ł ugo
paszport,
spogl ądając co ch w i lę surowo
na moją twarz, jakby chciał doszukać się w niej oznak niepokoju. W końcu, po długim milczeniu, komunikuje, że niemożemy przekroczyć granicy rosyjskiej, chowa paszp ort do
kieszeni i znika w przepastnym
korytarzu . Z pewnego siebie
,,człowieka z Zachodu" przeistaczam się nagle w jedną z setek wielojęzycznych istot, zagubionych na ziemi niczyjej
moskiewskiego lotniska Szeremietiewo. Gdzieś w kącie hinduska rodzina szykuje się do
snu, układając dzieci na brudnych tobolach. Zdenerwowany
Murzyn tłum aczy urzędniczce
o c h łodnych oczach, że musi
za godzinę być w samolocie
startującym do Pekinu. Tak jak
my, nie zorientował się jeszcze, że w tym kraju jest tylko
,,jednostką" z wiersza Majakowskiego, czyli nic nie znaczącym zerem.
i

uważnie przegląda

Tł umaczymy „czekiście", że
przyjeździe informowaliśmy Moskwę przez polski

o naszym

MSZ. Wszystko na nic ...
Dopiero interwecja w ambasadzie, długie oczekiwanie
i spory plik zielonych banknotów, sprawia, że odzyskujemy
paszporty i na powrót stajemy
się ludżmi, a nie jednymi z szeregu cyfr chorego snu poety .
A może tak tylko nam się wydaje ...?

Czerwony autobus
Wypchany ludźmi autobus
wlecze się przez szerokie ulice
Moskwy, a kierowca o twarzy
Mongoła rytmicznie kiwa się
przy kierownicy, jakby chciał
pomóc zdezelowanemu „Ziło
wi" w pokonywaniu co więk 
szych wzniesień. Zmęczone
szare twarze pasażerów spoglą·
dają na równie ponure budynki. Ktoś wzniósł je kiedyś wysoko pod same chmury, by
swoim ogromem dawały świa
dectwo potęgi Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Budujemy komu nizm ! •
krzyczy do nas kamienna robotnica z młotem w dłoni, wykuta na ścianie jakiegoś gmachu. Pod spodem mniejszy, ko-

.•z

Chasbułatow

••

fot. Jarosław Rybicki

S1.erp1eń 1991, pun JanuJewu. Rusłan Chasbuła
tow zwołuje posiedzenie Rady Najwyższej, która
wspiera Borysa Jelcyna w walce z puczystami. Kilka miesięcy później Chasbulatow jeszcze raz staJe
po stronie Jelcyna, przekonując deputowanych, by
poparli trakta.t o likwidacji ZSRR
C:rerwiec 1991, na scenę wiclk1e1 polityki v.uac ~ Aleksandr Ruckoj, pułkownik lotnictwa, weteran z Afganistanu. Zo~taje wiceprezydentem i zjednuje Jelcynowi poparcie wojskowych.
Pierwsze tarcie: podczas gdy Jelcyn mow1
,o wolnym rynku. Ruckoj opowiada się za .,socjali' stycznym sposobem produkowania i dzielenia"
Grudzień 1992, koniec sojuszu Chasbułatm~
Jelcyn. Zjazd Deputowanych ogranicza uprawnie
nia prezydenta. W odpowiedzi Jelcyn oskarża
Chasbulatowa o komunistyczny spisek.
Kwiecień 1993, Rosjanie popierają Jelcyna i Jego politykę gospodarczą w referendum. Sam Jelcyn
zapowiada wprowadzenie rządów prezydenckich.
Ruckoj zarzuca mu pogwałcenie konstytucji. Poja
~iają się wzajemne oskarżenia o korupcję.
· Lato}993, wojna podjazdowa pomiędzy parła
,mentem' a prezydentem przybiera na sile. Deputo•
; wani narzucają Jelcynowi rozwiązania prawne. których tennie chce wykonywać. Konflikt staje Się
centralnym problemem Rosji.
21 wneśnia 1993. Borys Jelcyn rozwtązuJe par•
. lament, mimo że konstytucja nie daje mu takich
fuprawnień. W odpowiedzi Rada Najwyższa mianuje swojego „prezydenta". Aleksandra Ruckoja, tak
że nie mając do tego prawa: W nocy do Moskwy
ściąga elitarna dywizja MSW im. Dzierżyńskie
. go.22 września przewodniczący Rusłan Chasbula
tow zwołuje nadzwyczajny zjazd deputowanych
. i ogłasza „stan pogotowia'' • rzeczywistą okopacj~
gmachu parlamentu.
.
·
· •· 23 września, nieudana lik.cja przejęcia sztabu Połączonych Sil Zbrojnych przez „parlamentarną" bojówkę. Ginie oficer ochrony i przypadkowa kobie•
ta. W komentarzach prasowych mówi się o widmie
wojny domowej. Na drugi dzień wokół „Białego
Domu" zostaje rozciągnięty kordon żołnierzy
MSW. Moina jednak dostać się pod parlament.
gdzie trwa permanentny wiec -z udziałem kilku ty- .
$ięcy osób,
25 września. Pod parlamentem ochotnicy wrnoszą barykady. Trwa koncentracja sil MSW (OMON
i Specnazu). Rada Najwyższa i obradujący w bu
dynku. Zjazd Deputowanych wydają dekrety, ro.in
o powołaniu „swoich" ministrów obrony, spraw
,wewnętrznych i spraw zagranicznych.
27 września gasną nadzieje na kompromis: propo-zycję jednoczesnych wyborów prezydenckich
i parlamentarnych jeszcze w tym roku.
demokracją nie ma kompromisow, będziemy
walczyć do ostatniej kropli krwi . mówi Rusłan
„

29 wneśnia. Uszczelnienie blokady parlamentu

i rozpędzenie ochotniczych oddziałów obrony. Za
mieszki na alicach Moskwy tłumi OMON. Jelcyn
wyznacza deputowanym kolejne ultimatum: mają
opuścić ,,Biały Dom" do poniedziałku 4 październi
ka.

•
Borys Jelcyn, 61 • letni prez,deni Wspolnot,
Niepodległych Państw. Niegdyś człowiek Gorbaczowa. Wezwany przez niego do Moskwy w 1986
roku obejmuje stanowisko sekretarza KC KPZR
· W 1990 roku blok „Demokratyczna Rosja" zgłasu
jego kandydaturę na przewodniczącego Rady Najwyższej. Jelcyn występuje z KPZR . W czerwcu
1991 naród powienyl mu w powszechnych wybo
rach urząd prezydenta Zaprzysiężony został zgodnie z konstytucją uchwaloną za czasów Breżnic
wa, a jego dekrety mogą być zawieszone przez Radę Najwyższą. W narastającym konflikcie z deputowanymi Jelcyn korzysta z poparcia sil zbrojnych
i środków ma..<;<>wego przekazu, które są w jego rę

lorowy napis: ,,Budujemy noPrzy ognisku ktoś gra na
wą Rosję• Moskie w ski Koharmonii, a krąg ludzi trzymamercyjny Bank"...
jących czerwone flagi z sierNasz czerwony autobus ply- pem i miotem, śpiewa frontonie dalej rdzawą rzeką samo- we piosenki.
chodów, wśród których prze. Wy korespondenci? Z ja·
mykają długie czarne limuzyny
kiego kraju? • człowiek w kai najnows-ze modele volvo. sku z napisem CCCP wyraźnie
W mijającym nas luksusowym ma ochotę na dyskusję.
mercedesie widzę dwóch..--- - - - - --.,,
dwudziestolatków z wyglądu
przypominających Czeczeń 

No passaran!
Ludzie wysypują się z autobusu i dołączają do tłumu
wypływającego ze stacji metra „Barikadnaja". Jeszcze
parę dni temu można byto tu·
taj swobodnie się poruszać. Teraz chłopcy z OMON-u blokują zielonym murem pr,:ejście
w stronę okupowanego parła·
mentu.
• Riebiata, wy z nam.il Nie
będziecie do nas strzelać? wykrzykuje jakaś staruszka.
Obejmuje rękami głowę jednego z wojaków i siarczyście całuje. Ktoś podaje żołnierzowi
gorącą herbatę.

• Co zrobicie. jak padnie
rozkaz „Do ataku''? · pytam
lejtnanta w metalowym cheł
mie i w kuloodpornej kamizelce .
• Nie pójdziemy ...
· A dowódcy?
• Oni są z nami. z narodem .
Jutro w tym samym miejscu
stanie już inna formacja, tym
razem w c-zarnych beretach.
Nie będą tak rozmowni , jak ich
poprzednicy.
Kordon otaczający „B ialy
Dom" nie jest jeszcze szczelny.
Funkcjonuje „tajne" przejście
przez skwer, gdzie na oczach
żołnierzy wędrują paczki
z iywnością, benzyna i ... ludzie.
Dzień

i noc pod g machem
parlamentu koczują zwolennicy Ruckoja i obrońcy ochotnicy. Odkąd zamknięto na dobre
pierścień blokady, można już
tylko wydostać się z placu. Pod
parlament nie wpuszcza się nikogo.
Ci, którzy zostali, to komiczna mieszanka orientacji
politycznych, grup i organizacji. Przeważają dinozaury komunizmu . Piotr Semka, polski
dziennikarz, z którym zwiedzamy to panopticum, kwituj e
wszystko w dwóch słowach:
,.Park Jurajski".
Najbardziej rzucają się
w oczy Kozacy . W wysokich
futrzanych czapach , butach oficerkach i... dresach, dumnie

Aleksandr Ruck.oj, pulk-0wnfk. lotnictwa walczył
w Afganistanie, gdzie odbył 428 lotów bojowych .
Jego samolot był dwa razy zestrżelony, dostał si~
do niewoli. Dotychczas cieszył się poparciem wojskowych, jednak wydarzenia ostatnich dni wykazały, że armia w większości jest wierna Jelcynowi.
W c;zerwcu 199 l Ruckoj zostaje wybrany wice .
prezydentem. Podcz.as puczu w tym samym roku
z pistoletem w dłoni udaje s~ na Krym, by odbić
Gorbaczowa, Wzrastająca popularność sprawia, że
Jelcyn stara si~ usunąć go w cień:Jednocześnie
Ruck-Oj wraz z Chasbułatowem krytykuje posunię
cia pręzydenta.
$;.

,

Rusłan Chasbułatow ur. w 1944 r. absolwent
ekonomii i doktor habilitowany Uniwersytetu Moskiewskiego.. Posiadacz. mieszkania o powierzchni
450 m kw. po Leonidzie Breżniewie . W cza<;ie pu-

czu jako przewodniczący szybko zwołuje Radę
Najwyższą i popiera Jelcyna. Dwa następne lata to
konflikt narastający pomiędzy tymi dwoma polity

przechadzają się wśród tłumu

równie dziwacznych postaci.
Na rękawach noszą osobliwe
symbole: swastyki, wpisane
w dziewięcioramienną gwia-

kami.

Gdy prezydent rozwiązuje parlament, L"hasbula-

tow wzywa deputowanych na zjazd i wraz z nimi

kupuje „Biały Dom".

szefem NATO, wspierają Zyda
Jelcyna • naucza swoim cienkim głosik.iem. a słuchacze kiwają głowami na znak, że pojęli ...
. Go home! Do Izraela!• kobiecina wypędza nas, widząc,
że komentujemy w obcym ję
zyku.

ców. Pewnie jakiś biznesmen
z Dortmundu czy Hamburga
już pobrał odszkodowanie za
swoje skradzione auto.
Tutaj jeżdzi się albo rozklekotaną wołgą albo najnowszym mercedesem. Pośredniego wariantu nic ma.
Gdy z sześciodrzwiowej limuzyny wysiada ch ł opak
w dresie i czarnych mokasynach, możecie być pewni, że
to Wołodia „Twarda Ręka"
lub Alia „Mściciel", przed
którym drżą wszyscy uliczni
handlarze.
Handel uliczny to nowe
„kapitalistyczne" odkrycie
mieszkańców Moskwy, Co
kilkanaście metrów rozstawiają turystyczne stoliki, na
których piętrzą się butelki
,,Martela", najdroższych gatunków whisky i taniej wódki o budzących zadumę nazwach, jak ..Terminator" czy
„Czas Apokalipsy" . Za parę
tysięcy rubli można kupić sobie lekarstwo na smutek i tę
sknotę za starym dobrym komunizmem .

Park juralski

kach.

·"-;._';>
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• Aaaa, Polsza ... • kiwa gło
z uznaniem . No, wy j uż
macie lewicę u władzy. Też
zrozumieli ście, że kapitalizm
nie przejdzie . Wasz Wałęsa,
nie taki bandyta jak Jelcyn, ale
jego też musicie się pozbyć .
Będzie lepiej, tak. tnymać!
Gdy próbuję wyrwać się
z objęć nowego przyjaciela internacjon aJisty. podchodzi
młodzieniec w wytartym skórzanym płaszczu.
•
· Popatrzcie sobie na ten
wieżowiec · wskazuje nam palką, trzymaną w dłoni.
• No co·1 Już zapomnieliście
o RWPG? Stąd wysyłaliśmy
dla was surowce i żywność.
A wy co? Zdradziliście ...
Z tym Katyniem to wcale nie
wiadomo, jak naprawdę było.
Przestępca Jelcyn podsunął
wam dokumenty, a wy uwierzyliście. Zie zrobiliśmy, że
was oswobodziliśmy od g ier·
mańca. Wszystko wam dawaliśmy, ostatnim chlebem dzieliliśmy się, daliśmy uzbrojenie ...
• Nic, nic, poczekaj, oni mówią innym jęzkicm . uspokaja
go jakiś czerwonoarmista
z medalami na szynelu.
• Wy na Zachodzie myślicie
materialnie, a my duchowo •
wyjaśnia . Jeśli duszą nie obejwą

miesz, to i rozum nie pojmie ...
Przechodzimy da lej, mijając
p lakaty, na których widnieje
Borys Jelcyn z czarną grzywką
i znanym wszystkim wąsikiem.
Ręka wyciągnięta w hitlerowsk im pozdrowieniu, a pod
spodem napis : ,.Jel • cynizm
i jego twórca Je • tler."

Wszystkiemu winni i yd1i
Kobieta w plastikowej pelerynce jest chuda i ma wysoki.
krzykliwy głos . Głośno peroru•
je, rozglądając się na boki . Na
brudnej pałatce ułożyła swoją
propagandową literaturę . Za
dwieście rubli można tu nabyć
powielaczowe wydanie „Zbrodni Syjonu" albo obrazek
przedsta,viający „żydowskiego

sLczura'', którego za genitalia
pociąga Borys Nikołajewic z.
• Zydeczek Butros Ghali,
szef ONZ, pospołu z Żydecz
kicm Manfredem Werne rc111 ,

Po chwili przechwytuje nas
inny prorok - Macie dolara? Co
tam jest narysowane? Gwiazda
Dawida, no tak. czy n_1e tak~
Finansowa oligarchia Zydów.
trzyma się przy władzy i chce
doprowadzić do upadku Rosji.
Ruszkow (mer Moskwy
przyp. autora) Jelcyn i Gorbaczow im w tym pomagają, b)
za żydowskie z/oto powi,ks7al
.swoje majątki . ,
·Tak.tak. Wiemy. Rutszyld
i mni • ratujemy się z opresji
• To co? Komuniści są pneciw Żydom? • prowokuję jednak naszego rozmówcę.
• No, no, poczekaj! Oczkami przewracasz, uśmiechasz
się, a przecież wszystko pięk•
nie rozumiesz . Ci, co tutaj
przyszli, to nie komuniści, to
patrioci!

la szczęście i pokój
Przy ognisku, przykryta
płachtą folii, leży Robocza
Grupa SLczęśliwego Społe
czeństwa. Sze;l• ludzkich ciał

opatulonych w spiwory, śpi
głęboko, mimo przenikliwego
nocnego zimna. Obok, zatknię
ty dumnie transparent z na,,\\ą
i streszczeniem programu ideo•
logicznego Roboczej Grupy.
• Riebiata! • zatrzymuje nas
kobieta, która strzeże grup).
Oni przyjechali dzisiaj do Moskwy na kongres. Jutro, jak
wstaną. wszystko w am opowiedzą. Ich program poJobny
do Greenpeace, znaczy ekologiczny. Chcą tworzyć społe
czeństwo w zgodzie z naturą.
Pytanie, co robią tutaj pod
parlamentem, wydaje mi się
równie bezsensowne. jak odpowiedź, którą pewnie bym usły·
szał. Brniemy dalej wsród de·
sek, pryzm kamieni i ognisk.
otoczonych przez ludzi i sztandary .

Szagom marsz!
Oddział formuje szereg
1 pręży się spoglądając „na lewo·•. Młodzieńcy w panterkach
1 emerytowani oficerowie Za·
szc.,. szczmiele C1yli ohron,y.
uzbrojeni w stak,wc pr~ty. palki i zahytkowc miski gat0we.
To Ochotnie,) Pułk Ohron)
Parlamentu prowadzi ,, laśnie

r------------------------,,-,---------SlYBKO · solidnie i z gwarancją ukla•
danie kafelków, 32-45-36
SUPEROKAZJA!!! Papier samokopiujący! Gwarantowana jakość, 370-362,
37-37-37
R·164ł
126 p, Xl.83, sprzedam, 53-47-5130930
126 p, 90, 89 sprzedam, 51-18-99,
8.00 - 16.00
16810

NOCNE intrygi, 569-896

KAFELKOWANIE, 25-21-89 .
KAWALERKĘ

cydowanie
11 -51

• małe mieszkanie zde·
tylko Gdynia, tel. 21 ·

kupię

15483

KUPIĘ

U az-a, 57-25-18

KUPIĘ

4 tony czystego owsa, tel. 81 -

długów, 374-216,

374-417

3-129

ASCONA 1,6 D, sprzedam, 52-03-02
11032

AUDI 100 TO 87, 21-88-68
BLACHARZA • dekarza
25-36-78

15448

KUPIĘ

Stara 200, 29-07-89

MISTRZ kafelkarstwa, 41 -51 -97

tel.

1◄166

Ci$NIENIOWE mycie elewacji, 52-11 39
16<59
FIAT 126 p.'82 r., tel. 43-48-15

Elbląg,

12802

34-705894

PEUGEOT 405 GR -1991 r. 43-16-12
1 i2

PEUGEOT405. Gaz, 1988, 25-11 14
16847

GOLFA I · sprzedam, tel. 82-24-26
16225

PRZEDPŁATĘ

sprzedam,

tel. 24-02

Dzierzgoń,

5m

SKRADZIONO samochód prywatny
lekarzowi marki FSO 125, biały GKJ
68-11, tel. 377-470, 316-725
13175
SPRZEDA M

dom szeregowy,
tel. 52-58-1O 13100

16864

15389

PASSAT kombi 1992,
13

12791

Gdańsk-Osowa,

OPEL Kadett kombi 1,4 i:91 r. (0-58)
72-81 -04

142"J7

zatrudnię,

30925

74-53

15231

ODZYSK

1686<

PRACA dla mężczyzn, kobiet. Kursy
samoobrony. Agencja Ochrony 'Star".
lntormacje: 43-48-05

PILNIE sprzedam nowego Poloneza
(0·69) 247-40
15227

SPRZEDAM Poloneza 92, 51-29-41,
51 ·96·74
16<58
SPRZEDAM Audi 80 Xll/91, 72-12-62,
52-41-13
16874

SPRZEDAM 126 p/93, tel. 29-05-36

15239

TAN IE jabłka, włóczka niemiecka, du·
ży wybór sprzedam, 82-89-82 wieczorem.
13172

VOLVO 740, 1987, białe tablice, po
wypadku, sprzedam. Poważnie zainte·
resowanych proszę o kontakt · 56-01 ·
40 w sobotę rano.
30941

WYNAJMĘ

lokal 60 m kw , 41 -29-~155

ZATRUDNIĘ ekspedientkę

- sklep warzywa - owoce, tel. 56-93-42
15238

ZATRUD NI Ę

cukiernika - Orunia,

Dworcowa 22
ZATR UDNI Ę

15715

kasejra walutowego, 57·

96-71

15621

5313

SPRZEDAM Ładę 2107, 1500, 89 r.,
tel. 57-80-25
16232

ZDECYDOWANIE kupię Golfa 1,8
benzyna do 3 lat (0-69) 247-40 1522711

SPRZEDAM Fiata Croma 20 1 E,
1992. wysoki standard• 245 mln, 81 ·
12-92
8928

ZESPÓŁ · wesela, 32-05-88

2WIR, 27-01 -02
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nocne ćwiczenia musztry.
Obok trwają gorączkowe prace
prLy produkcji „koktajli Moło
towa".
- Jeśli tak chcą bronić swoich deputowanych, to długo nie
pociq~ną - _rzuca k~oś z n~s.
Nie wiemy Jeszcze, ze w „Białym Domu" czeka na swoją

godzinę kilkaset kałaszniko
wów, a za parę dni Rusłan
Chasbulatow obwieści przeciwnikowi i światu, że przygotowano już miny czołgowe
i granaty.
Na balkonie parlamentu pojawiają się jakieś postacie.
Tłum pod balkonem faluje niespokojnie. Będzie przemawia!
Ruckoj, ..
- Jako oficer - zaczyna par-

lamentarny „prezydent" Walewstydzę się za tych
generałów i oficerów, którzy
sprzedali się przestępcy Jelcy-

rij Ruckoj -

nowi.
Jest trzecia w nocy. Trzeba
do hotelu. Jutro
Jelcyn organizuje wiec na ulicy
Twerskiej przed pomnikiem
\!11azia. Będzie też koncert na
Placu Czerwonym. Zagrają
Amerykanie.
już zbierać się

Kniaź

Jurij

Dołgoruklj

dziwi się ...
Trzymają się za ręce. Wypychani przez wielotysięczny
tłum, zapierają stopy w bruk,
by nie runąć do przodu. Na

twarzach skupienie i uroczysta
powaga. Oto nadchodzi już
orkiestra i za chwilę czoło pochodu ruszy. Jest z nimi Jelcyn. Jego uśmiechnięte, przymrużone oczy spoglądają
z dziesiątek niesionych plakatów. Za Jelcyna, tylko Jelcyn,
Jelcynowi, z Jelcynem, Jelcyn ...
Niedzielna manifestacja poparcia dla prezydenta zgromadziła na ulicy Twerskiej tych,
którzy nazywają samych siebie
,,demorusamami".
Pójdą pod pomnik Jurija
Dolgorukiego i pokażą światu,
co myśli demokratyczna Rosja.
Zachodni reporterzy kręcą się
przed tłumem. przygotowując
nerwowo sprzęt. Z boku sprawozdawca CNN na żywo relacjonuje sytuację .
- Kniaź Jurij Dolgomki dziwi się z pomnika - agituje
przez tubę deputowany ze
stronnictwa Borysa Nikołaje
wicza Jelcyna - Kto by przypuszal, że tylu ich tu przyjdzie.
No zuchy, popierają demokrację I

Jelcyn albo
Siedzę

łagier

na dachu ciężarówki,
z której „demokratyczni" deputowani po kolei, przemawiają do narodu. Jak Lenin
w Zakładach Putilowskich
w siedemnastym roku - myślę

sobie i nasłuchuję ... czy dach
nie trzeszczy. Ze mną wsłuchu
je się kilkanaście osób. którym
udało sie wdrapać na tę wyspę
w morzu ludzkich głów.
- Dlaczego jesteś za Jelcynem? - pytam sąsiada z naszej
pri:eludnioncj wysepki.

- Tylko Borys

Nikołajewicz

może uratować Rosję.

a tamci
samozwańcy mogą ją tylko
zgubić. Kto to jest Ruckoj?
Glosowałem na niego, bo to
oficer i „afganiec". A okazał
się zasraniec! Ja też bylem komunistą. ale o lagrach nic nie
wiedziałem. Teraz wiem i popieram_ demokrację. czyli Jelcyna. Zyczę wam i wszystkim
szczęścia. chleba na stole
i dziecięcych uśmiechów.
Wszyscy tutaj wierzą, że
„ich prezydent" zrobi nowe
wybory, które poka1.ą. kogo
popiera naród. Jelcyn już zapowiedział je na przyszły rok.
Ale na razie ci z „Białego Dom u'' muszą się opamiętać
i ustąpić ..
Wszystkiemu winien Chasbulatow - chciałby zabijać ludzi, przez niego będzie wojna
domowa! Komuniści, taka ich

mcntu łatwo zabłądzić. Atmosfera oblężonej twierdzy udziela się i nam ...
Bufet. Przy panoramicznym
oknie deputowani dyskutują
o tym, co widzą w dole, na placu i pod pobliskim hotelem
,,Mir", gdzie szaro od mundurów.

- Uderzą, czy nie uderzą? ktoś czyta na głos w myślach
pozostałych.
W pokoju za drzwiami z napisem „Frakcja parlamentarna Robotniczy Związek - Zmiany
Bez Szoku" siedzi kilka osób.
Jakaś kobieta, śmiejąc się,
przymierza maskę gazową.
- Nasza konstytucja stalinowska. ale to konstytucja. Jelcynowi nie wolno jej łamać.
Nie miał prawa rozwiązywać
parlamentu. Przecież kiedyś
sam przysięgał na tę konstytucję - mówi deputowany frakcji
..Robotniczego Związku".
- Jak myślicie? Co nastąpi
w ciągu najbiższych dni? - pytam. Zalega długie milczenie.
- Cziort znajet. .. - rzuca
w końcu deputowany i patrzy
pytająco w moje oczy ...

mać!

• Krew SFłynie

Przedwczoraj

... na głowy tych, którzy podnieśli rękę na konstytucję mówi Chasbulatow. Zwołał naprędce konferencję prasową

dla dziennikarzy, którzy dostali
się do „Białego Domu".
W otoczeniu ochroniarzy.
z przenośnym megafonem
w ręku, uśmiecha się spokojnie
do kamer i obiektywów. Jutro,
z takim samym uśmiechem,
pokaże w sali obrad co ma pud
białą koszulą. Dohr1e skrojoną
kamizelkę
kuloodporną ...
Wszyscy rozepną swoje koszule i pokażą swojemu przewodniczącemu, że na nich też jakoś to leży. Potem usiądą i bę
dą uchwalać dekrety - o podatkach, o nowych nominacjach
na ministrów.
,,Prezydent" Ruckoj porusza
się po korytarzach w towarzystwie uzbrojonej obstawy. On
też obawia się prowokacji,
a przecież w labiryncie korytarzy kręci się tyle różnych ludzi.
Stary weteran z Afganiiltanu
dobrze wie, że trzeba być czujnym.
W gmachu przebywa stale
kilkaset osób Jest jeszcze
gwardia ochrony parlamentu,
nikt nie wie illl. Za parę dni,
gdy OMON rozpędzi ,.park jurajski". wystawi<! swoje karabiny przez okna. - Będziemy
strzelać bez ostrzeicnia! - po-

telewizja

oglo~ila wyniki badań społecz
według

nych,

dziesiąt

uważa. że

Jelcyn,

których siedem-

procent moskwian
prezydentem jest
procent. że Ruc-

pięć

dwadzieścia

koj, a ponad

wie, kto rządzi

nie

Rosją.

Ale telewizja

kłamie,

jest

w rękach Jelcyna! Wcale nie,
tylko komuniści tak mówią!
Komuniści chcą

zguby Rosji.

tylko Jelcyn uratuje demokrację!

i

Jelcyn? Ten alkoholik

przestępca 7

On jest elemen-

tem struktur mafijnych
świata!

Mylisz

całego

się, największą

strukturą mafijną są Żydzi! Ży

czymy wam chleba na stole,
pokoju i

dziecięcych uśmie

chów! Budujemy komunizm!
Budujemy nową Rosję - Moskiewski Komercyjny Bank!
Krew

spłynie

na

głowy ... Bądż

miody - pij pepsi!
Dolgorukij dziwi

Kniaż

Jurij

się!

wiedzą.

A fa Idu pa Maskwie!
Dni mijują, nikt już nie wierzy w kompromis. Zresztą Moskwa żyje trochę swoim ży
ciem. Trochę. ho idąc do pracy, musi ominąc zablokowane
ulice, a czasem przystaje i patrzy na wraki trolejbusów na
Sadowym Kolcu, które jeszcze
wczoraj byty barykadami. Po
południu chod;,i też na wiece
W barze Me Donalda na
Twerskiej jak zwykle tłok. każ
dy chce spr6bo«ać. jak smakuje hamburger Wysoko bły
szczy reklama Coca-Coli,
a obok Lenin spogląda z marmurowej tablicy na miasto.

- Przyjaciele! - krzyczy znowu deputowany od Jelcyna.
Wszyscy pytają. po czyjej stronie jest naród. Dzisiaj wy pokazaliście! Amerykanie i inni
demokraci też chcą, żeby demokracja zwyciężyła, żeby Jelcyn dalej był demokratą.
Demokracja, dla demokracji, z demokracją, demokraci,
demokratycznie ...
Oklaski i długie „Urraaa!"
z tysięcy gardeł. Portrety Jelcyna wędrują ponad głowy, a niebiesko-czerwono - białe flagi
wesoło łopoczą na wietrze ...

Czekanie na Jelcyna
Dzień

piąty oblężenia.

,,Biały

Dom" czeka na „morderców od Jelcyna". Chłopcy
z OMON-u zajęli już pobliskie
parki i podwórka kamienic.
Autobusy, karetki i transportery stoją w pogotowiu. Dzisiaj
w nocy miał być atak, ale nie
wiedzieć czemu odstąpili ...
Oficer z automatem tłuma
czy coś zawzięcie ludziom,
którzy tłoczą się pod jednym
z kilkudziesięciu wejść do parlamentu. Sam nie wiem. jak
udaje nam się przepchać przez
tłumek i przekonać żołnierza.
by nas wpuścił do środka.
Po marmurowych schodach
pniemy się w górę, mijani
przez podnieconych ludzi
z krótkofalówkami i latarkami.
Bez tego w niezliczonych
ciemnych korytarzach parła-

I

• ,,El Pais": Fujimori -poprzednik Jelcyna?

• CNN: ,,Jelcyn musi wytrwać, przetrwać i postawić na swoim"
tym tygodniu oczy całego świata są skierowane na Moskwę. A w związku
z tym, że przez pewien czas w sporze międą parlamentem a prezydentem
wytworzy! się jakby zastój i sytuacja patowa, większość tytułów
światowej prasy zaczęła sięgać do historii i przypominać przebieg karier
obu głównych antagonistów - Borysa Jelcyna i Rusłana Chashułatowa.
Hiszpański ,,El Pais" wybrał chyba najoryginalniejszą drogę i począł się
zastanawiać, ile razy i gdzie, w przeszłości. doszło do sytuacji podobnej
do tej z Moskwy, i ilu prezydentów - w imię obrony demokracji i reform zdecydowało się na podobnie dramatyczny krok i wypowiedziało wojnę parlamentom,
doprowadzając do ich rozwiązania. W analizie pominięto te wszystkie przypadki, gdzie
prodemokratyczna i proreformatorska retoryka była tylko wątłym pretekstem do
wprowadzenia rLądów quasi -dyktatorskich i po przeprowadzeniu takiej selekcji za okres
ostatnich kilku lat - ku zdumieniu autorów tego studium - na placu boju pozostała tylko
jedna jedyna postać - skośnooki, wywodzący swe korzenie z Japonii, aktualny prezydent
Peru - Alberto Fujimori.
Po kilku akapitach głębszego zastanowienia ,.El Pais" nazywa go wręcz
„poprzednikiem Jelcyna". I choć wyciągnięta na światło dzienne przez madrycką gazetę
analogia jest być może nieco naciągana, warto chyba rozważyć powody. które skłoniły ją
do wyciągnięcia aż tak daleko idących wniosków. Przypomnijmy: 5 kwietnia 1991 roku
Alberto Fujimori dokonał tzw. ,,autogolpe" - czyli „autozamachu stanu", rozwiązując
peruwiański parlament i mianując się najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych. Do

ponieważ zdecydowana.większość społeczeństwa peruwiańskiego uwierzyła słowom
iż rozwiązuje

WIG

pod redakcią Romana Warszewskiego

kroku tego doszło w sytuacji, gdy jako prezydent nie by on w stanic uzyskać ze strony
parlamentu poparcia dla swej polityki sanacji kraju . W Peru sytuacja była wtedy chyba
jeszcze gorsza. jeszcze bardziej krytyczna niż obecnie w Rosji (a jedyne „pocieszenie''
wynikało z faktu, iż kraj ten nigdy nie aspirował ani do rangi supermocarstwa, ani
mocarstwa regionalnego. a poza tym nie był położony w Europie, lecz o tysiące
kilometrów od Paryża. dosłownie na rubieżach współczesności). Inflacja wynosiła
20 OOO proc. rocznie. Bezrobocie w miastach przekroczyło granicę 40 proc. Lawinowo
narastało zagraniczne zadłużenie, a jednocześnie kraj zerwał stosunki ze wszystkimi
światowymi instytucjami finansowymi. I tak niezbyt zamożne społeczeństwo. z dnia na
dzień stawało się coraz biedniejsze." a powszechna nędza stanowiła wysokokaloryczną
pożywkę dla działalności dwóch bardzo bezwzględnych organizacji terrorystycznych.
Co prawda w Limie nic ma aż tak monumentalnego budynku parlamentu jak w
Moskwie, który z łatwości~ można by przekształcić w fortecę, ale tamtejsi deputowani podobnie jak uczynili to zwolennicy Chasbułatowa - po ogłoszeniu decyzji przez
Fujimoriego, taki.e próbowali się zbierać i obradować mimo obowiązującego zakazu. a
nawet spośród własnego grona wybrali nowego prezydenta. Teoretycznie biorąc prawo
było po ich stronie. ponieważ pozbawiając parlament władzy ustawodawczej, prezydent
naruszył konstytucję (dokładnie tak jak Jelcyn) . Fakt ten jednak na niewiele się zdał.
.,zamachowca•·, który twierdzi! ,

•

parlament

głównie

po to. by skuteczniej

móc walczyć z szerzoną przez niego korupcją (następna plaga nękająca kraj) i poparła
jego quasi-dyktatorskie posunięcia.
W ciągu dwóch lat polityka ta przyniosła wymierne efekty. Główni przywódcy
organizacji terrorystycznych znaleźli się za kratkami. odniesiono szereg spektakularnych
sukcesów w walce z narkotykową mafią, inflacja znacznie się obniżyła, a kraj zaczął
powoli spłacać swoje zagraniczne długi . Mimo nadzwyczaj twardego fiskalnego reżi mu ,
posunięcia prezydenta spotkały się z milczącym przy zwoleniem społec ze ństwa
wierzącego, iż Fujimori jest w stanie wyprowadzić nękany nieszczęściami kraj na prostą.
Na koniec października zapowiedziano już referendum nad nową konstytucj ą, po której
przyjęciu mają nastąpić parlamentarne wybory; powrót do demokracji został więc
zabezpieczony. I tak się akurat złożyło, iż wczoraj wieczorem, krótko przedtem zanim w
Moskwie doszło do starć wojska ze zwolennikami parlamentu zgromadzonymi wokół
moskiewskiego Białego Domu, w studiu amerykańskiej telewizji CNN gościem był
właśnie sam prezydent Fujimori, który aktualnie przebywa z oficjalną wizytą w Nowym
Jorku. Rozmawiający z nim dziennikarz doskonale zdawał sobie sprawę ze zbieżności
~ytuacji, w której sam prezydent znalazł się dwa lata temu, i tej, którą aktualnie przeżywa
Borys Jelcyn. Zapytany, jaką radę - gdyby mógł - przekazałby w tym krytycznym
momencie Borysowi Jelcynowi. Fujimori powiedział: ,,Prezydencie Jelcyn, oby tak
dalej. Musi pan wytrwać. przetrwać i postawić na swoim" .
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Jeden z najstarszych traktów Starego Miasta to dzisiejsza ul. Korzenna. Jel okolice,
podobnie zresztą lak I ona sama, miały w średniowiec:i:u wybinie rzemieślniczy charakter.
Sprzylało temu sąsledlłwo kanału Raduni, nad którym, poczynając od 2 poł. XIV w. zaczęły
się pojawiać: szllflernle, olelamie, kuźnice miedzi I oczywiście ów gigantyczny, kto wie czy
nie nalwiększy w ówczesne! Europie, Wielki Młyn.
,Boomerang" przypomma
klasyczną hollywoodzką komedię z całą plejadą wspaniałych gwiazd: Eddie Murphy, Robin Givens, Halle Bary, Martin Lawrence i inni.
. Film opowiada historię
uwodziciela, który odnosi
sukcesy towarzyskie i zawodowe. Je&! niepoprawnym
podrywaczem, ale nic traktuJe poznanych dziewcząt poważnie. Zwykle znajomość
trwa nie dłużej niż kilka dni.
Tak jest aż do chwili, gdy
spotyka dziewczynę górującą
,nad nim pl>-ychicznie i fizycznie. To elegancka/a zarazem
ekscentryczna kobieta, która
mężczyzn traktuje podobnie
jak on kobiety. Można powiedzieć „trafił ,wój na swego".Tylko, że w tym związ
ku to on poniesie klę~kę. Zostanie ośmieszony. a potem
. . odepchnięty. B~dz.ie to dla
Grahama zupe!me nowa sytuacja. z którą ciężko byłoby •
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Maciej Rydel, Jam dwór
polski. Wyd. 1, Gdańsk
1993, Wydaw. Fundacja
Rozwoju Uniwersytetu
Gdańskiego, 150 s,,
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szlachetny, renesansowy wystrój. Urokliwe zaułki,
skwery i przedproża, a takze
bogato zdobione fasady świad
czyły o zamożności mieszkań
ców tej części Starego Miasta.
Pod koniec minionego stulecia
zaczęły wszakże i tu dominować budowle seccsyjno-cklektyczne. Niestety. ostatnia wojna nie oszczędziła Korzennej,
z jednym - na szczęście - wyjątkiem. Miał się nim okazać
Ratusz Starego Miasta, istniejący w tym miejscu już od lat
80. XIV wieku. W roku 1587
Antoni van Obberghen nadal
otrzymały

Prowadzący z ulicy Kowalskiej ku Korzennej most był
tradycyjnym miejscem sprzedaży pieczywa. Niegdyś zdobiły go długie, drewniane ławy,
na których tutejsi piekarze rozkładali złocistobrązowe bochenki chleba, pachnące koła
cze, a może i pierniki. Mniej
więcej pięćset lat temu wokół

, ,,Boomerang"

doczekał!
Tę

dawno jui nie istniejącego kościoła św. Jerzego zaczęła się
dynamicznie rozwijać osada
określana jako „suburbium"
(podgrodzie). Z dobrodziejstwa
darmowej energii wodnej za-

Dwór polski, bielony, parterowy, ze stromym dachem,
z którego łatwo śnieg się zsuwa, z alkierzami, komorami
i spichrzem pełnym węgrzyna,
wędlin przednich i kiszonej kapusty udeptanej w beczkach
bosymi stopami dworskich
dziewek, gankiem i muślino
wymi firankami zostanie na zawsze symbolem dawno minionych, pięknych czasów, zna-

niewielki
pomniczek ucwnego. W miejscu zaś, gdzie stały wspomniane trzy kamienice, ufundowano
w trzechsetną rocznicę śmierci
Heweliusza symboliczną tablicę, przypominającą o jego zasługach dla nauki. Sądzę, ii
ten, który · o ironio! cieszy się
ostatnio (za sprawą browaru
we Wrzeszczu) sławą „króla
pma", zasłużył sobie w rodzinnym mieście na więcej.

Korzenne Miasto było niegdyś jednym z najbardziej malowniczych rejonów nadmotławskiego grodu. Zdobiące je
kamieniczki bardzo wcześnie
A w odpowiedzi słyszy:
W robocie. Albo gdy dziennikarka, która właśnie urodziła
dziecko, wypytując panią Danutę Walęsową, jak udało jej się
zachować tak wspaniałą figurę,
dowiaduje się: - Jak pani bę
dzie miała tyle dzieci co ja, to
tei tak pani będzie wyglądać.
Część ludzi przychodzi do „Belvedere" żeby się pokazać i pooglądać innych, ale są i tacy, którzy przychodzą się wyłącznie
najeść. Bo na wszystkich bankietach - chyba ie wydający ma

twaróg zawinięty w płótno, kiszone ogórki, marynowane
grzyby (na nie rzucają się na
ogół zagraniczniacy). Dla warszawiaków są szaszłyki, wyszukane sałatki warzywno-owocowe (sałata, kukurydza i winogrona) oraz owoce leśne, jak jeżyny, maliny czy borówki.
W normalny, nie bankietowy
dzień obiad dla jednej osoby kosztuje około dwustu tysięcy.
Lokal, poza salą restauracyjną, ma przepiękną oranżerię,
dodatkowo podczas bankietów

piórach I sztucznych ptakach.
impreza biznesu - królują
eleganckie lichtarze i kandelabry. Namioty bywają raz mniejsze, raz większe, a umilający
uroczystość wykonawcy i konferansjerzy zmieniają się w zależności od upodobań zapraszającego. Atrakcją może być Alicja Resich-Modlińska albo Hanna Banaszak, zawsze jednak jest
to osoba „pierwszej jakości".
Oczywiście, przy tego typu
okazjach goście otrzymują też
mate prezenciki, ale o tym co

mieszkający

w tym rejonie tka-

wełny i garbarze.
Już u schyłku wieku

cze

XIV,
tzw. Młode Miasto
trakt wiodący w stronę Wrzeszcza i Oliwy-zwykło się już
określać jako „Pfeffergasse",
co tłumaczyć można jako ulica
Pieprzowa lub Korzenna.
Dwieście lat później nazwa ta
przeszła na cały sektor Starego
Miasta, a owo „Pfefferstadt"
utrzymało się aż do końca II
wojny światowej.
Zdaniem Waltera Stephana•
wybitnego specjalisty od dziejów i nazw ulic starego Gdań
ska, miano Korzennej weszło
w użycie zbyt dawno, by mogło ono dotyczyć przypraw korzennych rodem z dalekich Indii. W średniowiecznym Gdań
sku znano już pieprz turecki
i mieloną paprykę i być może
im to właśnie ulica zawdzięcza
omijający

1•i<"
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swą nazwę.

Kuluary
- To nie są biznesmeni, to
jest po prostu towarzystwo 1 komentowała zebrany tłum na
uroczytości wręczenia „Złotych

,

,,

ac

w tym wypadku spotkać mieli
się z ludźmi kultury biznesmeni, zrzeszeni w klubie „Złotej
Karty", okazało się jednak, że
goście uroczystości to tzw. starzy bywalcy, jak goszcząca na
lamach „Twojego Stylu" Hanna Bakuła, naczelny ,,Życia
Codziennego", a przedtem
,,Szpilek" - Marek Przybylik,
wiceszefowa „Kobiety i Męż
czyzny"- Krystyna Gucewicz,
czy była miss świata, Aneta
Kręglicka. Na tego rodzaju bankietach panuje wręcz rodzinna
atmosfera, mimo że wszyscy
bacznie się sobie przyglądają.
komentując co odważniejsze
fryzury c'.ZY kostiumy. Najważ
niejsze jest oczywiście to. kogo
można zobaczyć i w czyim towarzystwie i odpowiednio zareagować. No bo jak tu nie zachwycić się wielką, noszoną zam i a st krawata, bursztynową
broszą Tony Halika, a już
szczególnie, gdy stojące obok
panienki wpatrują się w niego
z uwielbieniem i nie bacząc na
obecność :i'.ony, powtarzają: On jest boski! Trudno też nie
podsłuchiwać, gdy Maryla Rodowicz pyta Elżbietę Zająców
nę: Gdzie twój stary?

składek młodzieży

mu charakter jednego z najbardziej utrzymanych w stylu renesansu
niderlandzkiego
obiektów, jakie zaprojekto~ał
dla Gdańska ów sławny architekt.
.
Wchodząc do środka, ujrzymy starą tablicę z płasko rzeź
bioną podobizną Jana Heweliusza. Przypomnijmy, iż ów rajca, piwowar, artysta, wydawca
i drukarz, a przede wszystkim
znak-emrfy t1Afrorn,m właśnie
przy ulicy' KorzcflfieJ (53/55),
na połączonych ze sobą dachach trzech kamienic, urzą
dził, głośne w świecie naukowym, obserwatorium. Znamy
je dzięki rysunkom sporządzo
nym przez A. Stecha i XVIIwiecznym rycinom J. Saala.
Sam Heweliusz określa! swą
dostrzegalnię gwiazd mianem
„Stelleaburgum". Gościli
w niej m.in. królowie: Jan Kazimierz i Jan III Sobieski
z małżonkami. Bywali tu wielcy politycy, artyści i dyplomaci.
W roku 1679 podłożony
przez mściwego sługę astronoma ogień doszczętnie strawi!
całą nieruchomość autora ,.Selenographii". Wraz z obserwatorium spłonęła takie drukarnia Heweliusza, w której powstawał prawie kompletny nakład drugiej części dzieła „Ma-

częli odtąd korzystać także

Przemierzając Korzenną pamiętajmy na koniec i o tym, że
w okresie międzywojennym
w kamienicy nr 73 mieściła
się, wielce dla polskości Starego Miasta zasłużona, Biblioteka Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gda11sku. Urzą
dzono ją m.in. dzięki darowiźnie spoczywającego na cmen-

tarzu polskim w dalekim Bejrucie ks. Kamila Kantaka.
Przez ostatnich pięć lat istnienia tej placówki biblioteką kierowała Maria Pelczarowa.
W pierwszych dniach września
1939 roku lokal zniszczony został przez hitlerowców. Ocalało jedynie kilka broszur, które
już po wyzwoleniu odnalazł
w jednym z sopockich mieszkań dr Marcin Dra);~ Samp

monografia „Jam dwór
polski" Macieja Rydla - pełna
rzetelnej wiedzy o historii i architekturze dworu od począt
ków państwa polskiego do
dwudziestolecia międzywojen
nego, bogato ilustrowana ponad
setką zdjęć i rysunków, uzupeł
niona bibliografią i wykazem
miejscowości, w których znajdują się obiekty wymienione
w tekście. ,Jam dwór polski" to
dzieło, które warto studiować
i które należy mieć we własnej,
domowej bibliotece.

Jeżeli

anie! Day-Lewis, którego być może pamiętamy
z „Pokoju z widokiem",
a na pewno z „Mojej lewej stopy", gra tym razem Sokole Oko. Wprawdzie
ten, kto czytał „Ostatniego Mohikanina" Jamesa Fenimore'a Coopera zapewne inaczej
go sobie wyobraża. ale dlaczego nie miałby być taki, jakim
chciał go widzieć reżyser
(i współautor scenariusza) Michael Mann? Mann podszedł
do filmowej adaptacji literackiej przygodowej klasyki bardzo sumiennie, prowadząc nawet własne badania źródłowe.
Ostatecznie jednak nie traktował powieściowego pierwowzoru z pietyzmem, poczynając sobie dość swobodnie zarówno z niektórymi wątkami,
jak i postaciami.
„Ostatni Mohikanin" jest
więc przygodowym filmem kostiumowym, w którym przyroda, historia i egzotyka dają tło
opowieści o narodzinach uczucia, miłosnych perypetiach
i szczęśliwym ocaleniu kochanków, jeśli można mówić
o szczęściu w ich sytuacji.
Przyroda pokazana jest znakomicie, zaś artyzm zdjęć Dante
Spinottiego każe w sztuce operatora widzieć wartość samą
w sobie. Wspaniała, dziewicza,
malownicza, a zarazem groźna
natura, sprzyjająca tym tylko,
którzy - jak tubylcy - w zgo-
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Tadeusz Zwiefka
rozpoczyna!

jakieś

specjalne życzenia podaje się specjalności kuchni
polskiej, czyli szynki, kabanosy,

rozbijany jest ogrnmny namiot.
Jeżeli jest to impreza Harkqmna. wszystko tonie w różach,

si,; dostaje i kiedy, poplotkujemy już innym razem.

Ewa Gronkiewicz

w Po-

znańskiej Fabryce Obrabiarek.
gdzie zauważyli go reporterzy

lokalnej telewizji. Najpierw
byt tropicielem dziur w jezdni
i sznurka do snopowiązałek,
a dopiero potem było zwycię
stwo w konkursie prezenterów
telewizyjnych. Wiadomości,
które przekazuje telewidzom
o 19 .30, nie dzieli na dobre
i zie, tylko na prawdziwe i nieprawdziwe. Generalnie lubi leniuchować, przy radiowej muzyce, ale czasami pomaga
w domu: wyniesie śmieci, pozmywa naczynia, posprząta
mieszkanie i popilnuje dwójkę
dzieci - Ulę i Bartka (3 i 6 lat) w piaskownicy, A w ogóle to
bardzo lubi zjeść, wychylić kufelek piwa i grę w brydża.
Chce zmienić pracę na mniej
stresującą, ale nic myśli o powrocie do obrabiarek, tylko
o „przekwalifikowaniu się"
w ramach telewizji.

Małgorzata

Fot. G. Rogiński

pracę

Który z powszechnie znanych instrumentów muzycznych działa najsilniej, najbardziej bezpośrednio na słucha
cza? Najwięcej głosów padło
na skrzypce. A jednak ... A jednak profesor Tutka miał na ten
temat zupełnie inne zdanie.
Dlaczego? Otóż płynął pewnego razu statkiem z Genui do
Aleksandrii. Wśród pasażerów
był młodzieniec - pól-Grek,
pól-Rumun, jak sam mówił trochę ekscentryczny, trochę
wariat, ale pianista wprost fe-

nomenalny. Nadciągnęła burza
i załoga poprosiła pasażerów
o zejście pod pokład. Wówczas
ów utalentowany młodzian wyrazi! pragnienie pogrania sobie
na fortepianie. Kiedy zasiadł
już do instrumentu jego piękne
dłonie zawisły nad klawiaturą
w oczekiwaniu pierwszego
akordu, nagle ... fortepian po
prostu odjechał. Instrument
ogromnych rozmiarów i wagi
okazał się nie przyśrubowany
do podłogi. Grozę sytuacji powiększała ciemność, w której
szalało pudło fortepianu.
W końcu ktoś z załogi zdoła!
wybawić przerażonych amatorów muzyki z opresji.
,,Proszę państwa - mówi!
Profesor Tutka - nic skrzypce,
nie wiolonczela - ale fortepian,
właśnie fortepian zrobi! na
mnie najpotężniejsze wrażenie
w mym życiu ...".
Najzabawniejsze w opowiadaniach Jerzego Szaniawskiego o Profesorze Tutce jest to,
że od kiedy przestały być dla
nas lekturą obowiązkową
z długiej na kilometr listy - nabrały cudownej lekkości, czaru, finezji i humoru. Nie wierzycie? To przeczytajcie! Bez
przymusu, bez „co autor chciał
przez to powiedzieć", bez szukania „nieprzemijających wartości" i bez świadomości. ie to
lektura zadana „na jutro".
opowiadania Szaniawskiego od
razu odzyskują właściwy sobie
szlachetny blask.

„Ostatni ohikanin"
nią żyją, mogłaby oczywiście nie tylko urzekać nas
swym pięknem i współtworzyć
nastrój, lecz także stanowić

dzie z

element szerszej refleksji. Tej
refleksji w filmie Manna jednak nie ma, a jeśli nawet na
upartego postaramy się ją odnaleźć, to okaże się równie

Szelewicka

ma zaledwie 158 cm wzrostu, czego na małym ekranie
nie można zauważyć. Jest
dziennikarką od dwunastu lat,
od ośmiu - mężatką, żoną Marka, tez dziennikarza, i matką
dwóch synów. Rodzina Szelewickich mieszka w małym
i ciasnym M-3 na warszawskim Mokotowie. Prezentowanie ,.Wiadomości'' nie jest
wcale podstawowym zajęciem
pani Małgorzaty. bowiem jej
prawdziwym żywiołem zawodowym jest radio.
Trzy lata temu, gdy po raz
pierwszy wystąpiła w ,.Wiadomościach", była z siebie bardzo zadowolona. uważając, że
wypadła świetnie. Wróciła do
domu i czekała na pochwały
męża. A on westchnął: ,.No
tak ... Czeka nas długa i ciężka
praca".

stanie Nowy Jork, w amerykoloniach, podczas
wojny angielsko-francuskiej.
O tej wojnic, o statusie tego terytorium, o panujących tu
skomplikowanych stosunkach
etnicznych i konfliktach na
tym tle powstających, dowiemy się tyle tylko, ile trzeba dla

\V

kańskich

nym śmierci i nieszczęść Indianina. Gdyby nie zdrada ogarniętego żądzą zemsty Magui,
panny Munro pod opieką ma•
jora Duncana zapewne szczę
śliwie dotarłyby do ojca. I kto
wie, czy panna Alice nie była
by jednak skłonna obiecać mu
swej ręki. Ale zasadzka Magui
stawia na jej drodze Mohikanina ojca wraz z synem Unkasem
oraz ich przybranego syna
i brata - Sokole Oko. On to
właśnie okaże się jej przeznaczeniem, podczas gdy Duncan
zdyskredytuje się w jej oczach
fatalnym postępowaniem. Miłość panny i Mohikanina z wyboru musi napotkać na przeszkody,

osiągające swą

kulmi-

wfinale. Panna Alice
utraci' najbliższych, ale ofiara
niedoszłego narzeczonego,
zdeterminowanego w obliczu
odtrącenia i wojennych niepowodzeń, ocali dla niej Sokole
Oko. Złudzeń co do tego, że
iyć będą wraz z mohikańskim
ojcem „długo i szczęśliwie",
wprawdzie mieć nie warto,
ale żywić je można. bo zakoń
czenie i taką ewentualność dopuszcza.
Nie da się ukryć, że takie kino też ma swój urok, zwła
szcza gdy dziewczyna. piękna
(a gra ją Madeleine Stowe),
a jej ukochany - nieustraszony,
tajemniczy i czuły ...

nację

prosta, niemal infantylna, jak
film. Egzotyka ma w nim
bowiem walor przede wszystkim widowiskowy podobnie
jak i historia. Oto jesteśmy
cały

Radio tele plotki

elv dere'' ••

Pndczas bankietów rozbijany jest dodatkowo ogromny namiot ...

nieszczęsną,

śnie

D

-=-·(ap)

B

właśnie

wstydliwą lukę uzupełnia wła

F I LM

Fabuła filmu nie jest no•
, wa, ale w zupełnie nowej
oprawie. Bowiem wszyscy
•bohaterowie są tu czarnoskórzy: Graham, jego kochanki
i koleżanki, przyjaciele, są" siedzi. szefowie, wszystkie
piękne pracownice w fmnie,
a nawet ludzie na ulicy. Tylko czasem mignie w tle jakaś
biała twarz w niezbyt chlub·
nej roli (aż trudno uwierzyć,
że to Ameryka, a nie Afryka). Ta komedia, pod wieloma względami urocza i dowcipna, różni się nieco od tradycyjnej kome<lii h0Uywoódz\:1ej:Jak na mój gust, jest
nieco zbyt wulgarna. Cieka•
'. we czy się ze mną zgodzicie';

Jerzy Szaniawski, Profesor Tutka~ Wyd. 4, Kra·
ków 1993, Wydawnictwo Literackie, 204 s.

nictwem obcych wpływów, są
stosunkowo dobrze opisane,
natomiast dwór polski - prosty
i niewymyślny, tworzony zazwyczaj przez lokalnych cieśli
i muratorów - żadnej większej
powojennej publikacji się nie

r kąś nauczkę?

Kart". _nagród dla ludzi sztuki
ufundowanych przez polski kapitał, jedna z dziennikarek.
Uroczystość miała miejsce
w mieszczącej się w warszawskich Łazienkach restauracji
„Belvedere", obecnie jednym
z najmodniejszych miejsc bankietowych stolicy. Mimo że

nych nam przeważnie tylko
z filmów i lektur szkolnych.
No właśnie. Nasza wiedza
o dworach i dworkach opiera
się na ogół na ich opisach
w lekturach obowiązkowych
i filmach. które będąc najczę
ściej adaptacjami klasyki speł
niały dotąd ogromną rolę cdukacy j ną. Wystarczy przypomnieć sobie choćby dworek
z „Nocy i dni'' czy .,Panien
z Wilka".
Paradoksem - jak pisze autor we wstępie do swojej książ
ki - jest fakt, i.e pałace i zamki,
będące najczęściej naśladow

china Coclcstis''. Leciwy uczony wszelako nie załamał się.
Pomoc materialna, jaką otrzyma! od Sobieskiego oraz Ludwika XIV pozwoliła mu odtworzvć obserwatorium. Wielu
ówczesnych badaczy ofiarowało mu własny sprzęt. Wkrótce
gdański astronom kontynuować mógł swoje systematyczne
obserwacje ciał niebieskich.
Jednej z konstelacji nadał nawet miano „Scutum Sobiescianum•· (Tarczy Sobieskiego).
Dwadzieścia lat temu nie
opodal Ratusza Staromiejskiego wzniesiono ze skromnych

. mu Śóbie poradzić; gdyby me
. śliczna koleżanka po fachu Angela. Jest młoda, wy
kształcona; kulturalna, ma
klasę, wspaniale maniery
i serce. Pomoże Grahamowi
w trudnych chwilach. I tak
zrodzi się między nimi uczu·
cie, które Angela potraktuje
, serio, a Graham jak lek na
· swoją chorobę. Gdy choroba
minie/lek odstawi. Ale An
gela nie jest jedną z jego
wielu dziewcz.ąt. Zna swoją
wartość i dlatego to ostatecznie ona porzuci Grahama.
,1 Czy pewny siebie uwodziciel
: wyniesie z tego związku ja-

•

e

Katarzyna Figura
jest już

dziś aktorką na skalę
europejską, co nie wszyscy
chcą dostrzec. Pani Kasia jest
kobietą rozdwojoną, dosłownie

i w przenośni. Ta pierwsza biegnie rano z Alkiem do szkoły
(syn, lat 5 i pół, ucze11 „podstawówki" francuskiej), a potem
pożyczonym od ojca samochodem pędzi na zdjęcia filmowe.
Ta druga Kasia nieustannie
gna przed siebie i zachowuje
się jak businesswoman. Marzyła oczywiście o filmie w Ameryce. Więc pojechała do Hollywood., potem dość niespodziewanie wpadła na bankiet w Los
Angeles i to właśnie przyjęcie
.,zagrało" potem w filmie Altmana. Toteż wśród sław pojawia się w .,Graczu'' nazwisko
Figury. chociaż tylko przemknęła przez ekran. Złośliwi
mówią. ie jej najnowszy film
będzie nosił tytuł „Samolotem
do Hollywood".

Danuta Rinn
czyli „polska baba". A tak
na co dzień uosobienie wdzię
ku, żywiołowości i dowcipu.
Trochę zwariowana, nieco zagubiona. z tysiącem rad i pomy słów dla tysiąca osób.
Wśród znajomych znana z tego. że moi.na do niej, jak do
konfesjonału, zanieść każdy

kłopot.

Pytana o ideał mężczyzny ,.No gdzie te chłopy?" - wymienia jednym tchm: CarrerasPavarotti-Domingo i żeby nic
było wątpliwości podkreśla:

,.Oczywiście, wszyscy trzej!"
się jednak waha, że może być Clark Gable i Clint Ea-

Potem

stwood, a najlepiej ktoś niekoniecznie znany, ale mądry
i z poczuciem humoru. A tak
serio o wszystkim pisze
w swoim domowym brulionie.
Podobno ma być to książka ,.Rinn story" ...

A.M.

udramatyzowania akcji. Ta natomiast rządzi się klasycznymi
prawidłami, wśród których
musi być motyw zemsty czerwonoskórego na białym, win-

I Nie

Anna Jęsiak

1aws1e nowe, ale kompaktowe .
1.1ś chciałbym

roz-

począć serię omówień możliwych
dzięki uprzejmości

Konsulatu Gencrnlncgo Repu-blik i Federalnej Niemiec
w Gdalisku, a konkretnie pana
Wolfganga Fischera, On to
właśnie sprawił, że płyty,

o których słyszalcrn, wzgl,;dnie znałem z pojedynczych
prezentacji, trafiły do moich
rąk. Mogę zatem z pełną odpowiedz.ialnością, •większośc.
z nkh pań.stwu polecić
Pierwszą będzie

krążek,

srebrny
wydany w 1986 roku

tuje niewiele
Davrd Zinman z kolei to
Amerykanin. działający od
połowy lat 60. w Europie,
głównie w. Anglii i Holandii
Jest w pewnym sensie wspól·
twórcą światowego sukcesu
Henryka Mikołaja Góreckiego. Nagrana przez LonJyńską
Sinfoniettę, pod jego właśnie
barutą, lll Symfonia polskiego
mistrza pobiła wszelkie rekor·
dy popularności. Przypomnę ·
m.in. od 30 tygodni niekwestionowana pierwsza pozycja
na liście Billboardu i najwięk
sza w dziedzinie muzyki

•I

a
przez Uvll. Pianista Chm,t1an
Zacharias i drezdeńska Staat
skapellc pod llyrekcją Davida
Zinmam1 gmją koncerty forte•
pianowe Wolfganga Amc1de
usza Mozarta. Konkretnie:
K()ncert fortepianowy. Es-dur
KV 482 i Koncert fortepianowv A-dur K\' 488. Oba 1 kadcnqami Zachariasa. oba wykonane w sposób bardzo interesujący. Wynika to z pewnokią 7 dość szcze_gólnego połą
. czcnia osobowosri artystycznv<·h wvkonawców. Zacharias
jest piai1istą niemieckim, kto
cy Jednak nigdy n ie i,ientyfi.
1:,.ow,il ~ię z niemiecką szkolą
gry na fortepianie. Jegn nau~ zycicl ami hyli Słowianie:
Irene Slavin i Vlado Perlemutt r Trzon jego repertuaru to
dzieła \1ozarta. Beethovena
Schuberta i Schumanna. Pomimo cenionego wśr6J fachu" ców nawiska - przycz.ynily si(; do tego prestiżowe nagrody fonograficzne - koncer-

współczesnej liczba spnedany,,h płyt w historii tego gatunku.
·No, i wreszcie Staat.skapdle Dresden. Zespół o wielkim
dorobku i ustalonej renomie
Świetna muz_vczna wizytówka
Niemiec.
Pozostaj; jeszcze wnętrze,
w którym dokonano nagrania
Kościół św Łukasza w Dreźnie. Miejsce z pewnością nie-

zwyczajne, jak na tego rodz~j u produkcję. Chodzi tu nie
tylko o akustykę, ale taki.e a może przede wszystkim
o klimat. Myślę, że właśnie te
cztery elementy; pianista. dy·
rygent. orkiestra i wnętrze
składają się na to, ź.c w cfck·
cie powstał Mozart niezw)"
kły. Daleki od stereotyp~,
wzruszający,' i zdecydow:m1e
różny od wielu istniejącvd1
już nagra11

Konrad Mieln&
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7 .30
7 .35
8.10
8.40

TV
6.00
9.00
9.15
C:,.25
10.00

Kawa czy herbata?
Wiadomości

Mama i ja
Domowe przedszkole
Lelouch ... i już - ,,Czy
zahila?" - film fab. prod.
francuskiej (] 02 min.),
reż. Claude Lelouch

11 .45 Rrportaż
12.00 Wiadomości
12.15 Magazyn notowań - Parada gwiazd
12.45 Dla dzieci: Ciuchcia oraz
film z serii „Reksio"
13.30-15.55 TV Edukacyjna
13.30 TV Norweska gościem
TV Edukacyjnej
16.0S Dla dzieci: Ciuchcia
oraz film z serii „Reksio"
16.50 Muzyczna „Jedynka"
17.00 Teleexpress
17.20 Automatyka
17.40 Przestrzenie nauki - Nauka a ...
18.00 Randka w ciemno
18.45 Zulu Gula
19.00 Wieczo1ynka
19.30 Wiadomości
20.15 Lelouch .. . i już - .,Czy
zabiła?" - film fab. prod.
francuskiej ( 1.2min .)
reż . Claude Lelouch
22.05 Pr. publicystyczny
22.45 Pocztówki z Moskwy
23.00 Wiadomości
23.15 Gorąca linia
23.25 Muzyczna ,Jedynka"
2330 „Na torach chwały" (1)
- film fab. prnd. austra1ij s ko -ka n ad y jskiej
(1991 r., 92 min., 2 czę
ści), reż. Marcus Cole,
wyk. Phil l\loris, Cameron Daddo, Richard
Roxburgh 1.00 Whitney Houston - koncert z Hiszpanii
2.00
Zakończenie programu

llTL"
2
5 .40 "Szeryf Lobo" - nowy serial USA 6.40 Blok filmów animowanych i programów dla
dzieci: "Dziewczynka z farmy"
7.05 \lampy 7.10 "Mała księż
\\iczka Sara" 7.35 Vampy 7.40
"Eeany i Cecil" 8.05 Vampy
8.15 ·'Alvin i Chipmunki'' (powt.)8.45 "Bob i Babette" (powt.)9. 15 "Throb" - serial 9 .45
"Wydział M" - serial 10 .20
"Szeryf Lobo" - serial (powt.z godz. 5 .40) 11 .25 "Ruck
Zuck" - teleturniej (powt.) 11.55
"Cudowne lata'' - serial 12.25
Blok filmów animowanych
i programów dla dzieci:
Vampy 12.30 "Przygody Robin
Hooda" (powt.) 13.00 ''Dziwczynka z farmy" (powt. z godz.
6.40) 13.25 Vampy 13.30 "Mała
księżniczka Sara" (powt. z godz.
7.10) 13.55 "Wspomnienia osia
Cadichona'' 14.10 Vampy 14.15
"Beany i Cecil" (powt. z godz.
7.40) 14.40 Vampy 14.45 "Alvin
i Chipmunki" 15.15 Vampy
15 .20 "Boh i Babette"' 15.50
Vampy 15.55 "Mr T" 16 .25
Vampy 16.35 "Przygody Robin
Hooda" 17.00 Vampy 17.05
"Wydział M" - serial (powt.
z godz. 09.45) 17.40 Wiadomości 17.45 "Ruck Zuck" - teleturniej 18.20 "Cudowne lata" - serial (powt. z godz. 11.55) 18.50
Wiadomości 18.55 "Klub Paradise" - serial 20.00 Wiadomości
20.lS "Pojedynek gringos
("Duell der Gringos") - western, USA 1966, reż. Richard
Thorpe, wyst.: Glenn Ford,
Angie Dickinson, Chad Everett, Gary Merrill i in. (92
min.) 22.00 "Superdome" - thriller. USA 1978. reż. Jerry Jameson, wyst.: David Janssen,
Edie Adams, Ken Howard, Van
Johnson i in. (92 min.) 23.50
"Wyścig ze śmiercią" - serial
00.45 '·Bravo TV'' (powt.) 2.20
"Superdome" - thriller, USA
1978 (powt. z godz. 22.00) 4.00
"Wyścig ze śmiercią" - serial
(powt. z godz. 23.50)

3 SAT
555 JOYrobic 6.00 Magazyn informacyjny ZDF 9.00 Wiadomo9.30 Panorama pogody 13.00
Magazyn informacyjny ZDF
13.45 "Kwestia sporna" (powt.
z czwartku) 14.15 "Zaśpiewaj to
jeszcze raz·• - niezapomniane
przeboje 15.45 "To byty szlagiery!'' - niemieckie przeboje
15.15 "Walka o przetrwanie" Indianie brazylijscy 17 .00 "Mini
ZiB" - wiadomości dla dzieci
17. IO "Przygody kaczorka Alfreda Jonatana Kwaka" - serial
17.35 "Kurier cesarzowej'' (I O) serial 18.00 "Giełda 3 SAT" magazyn ekonomiczny I 8 .25
"Propozycje i trendy" - magazyn
(dziś: moda) 19 .00 Wiadomości
19.20 "Studio 3 SAT' - wywiaści

Panorama
Przeboje „Dwójki"
Dzień dobry, tu Gdańsk
„Batman" - serial animowany prod. USA
9 .05 Studio „Dwójki''
9.15 ,,Muzea Austrii" - .,Muzeum Sztuk Pięknych
w Wiedniu" - serial
dok. prod. austriackiej
9.40 Świat kobiet

IO.OS
11 .00
11.05
11. IO
11.40
12.00
13 .00
I 3 .05
13.50
15.00
15.35
16.00
16.05

16 -10
17.20

17.40
18 .00
18.03
18.30

Międzynarodowy Dzień

Muzyki
Panorama
Studio „Dwójki"
Do trzech razy sztuka
Róbta co chceta - program Jerzego Owsiaka
Bezludna wyspa (powt.)
Panorama
„Przystanek Alaska'' ( 14)
- serial prod. USA
Program muzyczny
,,Być dla Polski, być dla
Polaków" - film d0k.
„Batman" - serial anim.
Panorama
Klub Yuppies - Świat program dla młodzieży
,,Płonące serca'' (2) - serial prod. francuskiej
Zapomniane zwyczaje
(I) - .,Chleb nasz powszedni"
Tęsknoty i marzenia
Panorama
PANORAMA
Siedem dni w Trójmieście

18.50 Nasze plany na długie
wieczory
19.00 Międzynarodowy Dzień
Muzyki - Baletowa wersja utworu I. Strawiń
skiego „Święto Wiosny"
- transmisja z Teatru
Wielkiego w Poznaniu
19.45 Muzyczny quiz
20 .00 Panorama
20.IO Archiwum Morza
20.25 A ja na to jak na lato
20.45 Magazyn przechodnia wydanie specjalne
21 .00 Panorama

dy 19.30 "Ausland" - korespondencje ze świata 20 .00 Istria wielonarodowościowy półwysep

chce zrobić ka(12) - ekranizacja powieści Hansa Fallady 21.45 Notatnik kulturalny 21 .51 Wiadomości sportowe 22.00 Wiadomości
22.15 "Spojrzenie z ukosa" kultura współistnienia 22.40
"Powodzianie" ("Los Inundados'') - argentyński film obyczajowy, 1961, reż. Fernando Birri,
wyst.: Pirncho Gomez, Lola Palombo, Maria Vera, Hector Palavecino i in. (87 min.). Zawsze
!::edy Parana występuje z brzegów, rodzina Gai tan musi opuszczać swoje nędzne domostwo
i wraz z innymi powodzianami
uciekać do miasta ...0.05 Magazyn informacyjny TV szwajcarskiej 0.30 "Giełda 3 SAT" (powt. z godz. 18.00) 1.00 Wiado20.45

"Człowiek

rierę"

mości
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5.30 "Experienc.:e The Power'' program religijny 6.00 Zakupy
w TV 6 .30 Biznes europejski
6.45 Świat interesów 7. 15
"Dzień w biznesie" - dyskusja
7.45 Biznes europejski 8.00
Wiadomości 8.30 "Agenda" magazyn informacyjny 9 .00 Zakupy w TV 12.00 Magazyn ekologiczny 12.30 świat interesów
13 .00 "Agenda'' - magazyn informacyjny 13 .30 "Scena'' - magazyn rozrywkowyl4.00 Teledyski 16.30 "Rozmowy prLy muzyce" - program na żywo (tel. 0044 71 418 17 17) 18.30 "Scena" - magazyn rozrywkowy
19 .00 "Mark Jeffries" - talkshuw
19.30 " Image" - magazyn rozmaitości 20.00 "Go 1" - magazyn
sportów motorowych 21.00
"Agenda" - magazyn informacyjny 21.30 Przegląd filmów dokumentalnych o prawach czło
wieka 22.00 Wiadomości 22 .30
Biznes europejski22.48 Informacje giełdowe 23.00 Magazyn jazzowy 0 .00 " Image" - magazyn
rozmaitości 0.30 "Kino europejskie" - filmy, reportaże z festi wali, wywiady
z gwiazdami
l 00 Teledyski 2.00 Gospodarka
Chin, Tajwanu i Hongkongu
5 .00 Teledyski

~ -EUROSPORT
---8 .30 Gimnastyka 9.00 Jeździec
two: zawody w Burgley (naj ważniejsze wydarzenia) I O.00
Kolarstwo górskie (najważniej 
sze wydarzenia) 11.00 Judo: MŚ
w Hamilton (najważniejsze wydarzenia) 12.00 Piłka nożna: Puchary (najważniejsze wydarzenia) 13 .30 Magazyn sportów
motorowych 14.30 Magazyn tenisowy 15 .00 Tenis: turniej
WTA w Lipsku 18 .00 Magazyn
sportów motorowych 19 .00 Magazyn wyścigów motocyklowych I 9.30 Wiadomości sportowe 20.00 Siatkówka: ME kobiet

Międzynarodowy Dzień

Muzyki
21.30 Krystian Zimerman gra
koncert fortepianowy Esdur op. 73 Ludwiga van
Beethovena oraz orkiestra symfoniczna Wiener
Philharmoniker pd. Leonarda Bernsteina
22.15 „Przystanek Alaska"
(14) • serial obyczajowy
USA
23.00 Teatr Sensacji: Michael
Carey „Osaczony", reż.
Witold Orzechowski,
wyk. Piotr Fronczewsld,
Małgorzata Braunek,
Gabriela Kownacka,
Roman Wilhelmi, Leon
Niemczyk (spektakl
z 1976 r, 98 min.)
0.45 Sonate księżycowa Beethcvena
I.I 5 „Płonące serca" (2) - serial prod. francuskiej
1.35 Zakończenie programu

8.10 Dzień dobry tu Gdańsk
8.40 Trójmiejski serwis informacyjny
8.45-16.00 TV „Polonia"
16.00 Program dnia
16.05 Panorama
16. 10 Nowalijki
16.15 Tip Top
16.30 Konkurs dla widzów bez
telefonów
16.40 Muzyczny quiz
17 .00 „Robin Hood" - serial
17 .50 Studio „Trójki"
18.03 PANORAMA
18.30 Siedem dni w Trójmieście

18.50 Nasze plany na długie
wieczory
19.00 Międzynarodowy Dzień
Muzyki - baletowa wersja utworu l. Strawiń
skiego „Święto Wiosny",
transmisja z Teatru Wielkiego w Poznaniu
19 .45 Pętla czasu
20 .00 Panorama
20.10 Archiwum morza

w Czechach 22.30 Futbol amerykański 23 .00 Boks: walki zawodowców 0.00 Judo: MŚ w Hamilton (finał) 1.30 Wiadomości
sportowe

DSF
8.45 Magazyn poranny: aktualności giełdowe 9.00 "Alles OK"
(powt.) 9 .30 Kolarstwo górskie
(powt.) 10.00 Magazyn sportowy 11 .55 Telegram z giełdy
12 .00 Wyścigi motocyklowe:
Mistrzostwa Niemiec (powt.)
12.30 "Fantastyczna podróż" magazyn turystyczny (powt.)
13.00 "Tele-Gielda" - aktualności giełdy frankfurckiej 13.45
Trening z DSF 14.00 Tenis: turniej ATP w Bazylei (ćwierćfina
ły) l 8 .00 Magazyn sportowy
(powt.) I 8 J() Magazyn sportów
motorowych 19 .30 Magazyn
sportowy 20.00 Tenis: turniej
ATP w Bazylei (ćwierćfinały)
22.00 "Ring wolny": wrestling
mężczyzn (WCW) 22.50 Piłka
nożna: Bundesliga (najważniej 
sze wydarzenia)00.00 Wyści gi
motocyklowe: Mistrzostwa Niemiec (powt.) O.30 "Monster
Trucks" - wyścigi ciężarówek
(powt.) 1.00 "Ring wolny"

M TV
7.00 Hity na śniadanie 10.00
Marijne przedstawia 12.00 Przeboje z lat 70 i 80-tych 14.00 Simone przedstawia 16.00 "Beavis
i Butthead" - serial animowany
I 6 .30 Raport Coca-Coli 16.45
Magazyn nowości filmowych
17 .00 Wiadomości I 7.1 5 3 From
1 17.30 Zadzwoń do MTV 18.00
Magazyn mody 18.30 Przeboje
gwiazd i gw iazdeczek 20.00
"W poszukiwaniu Madonny" program muzyczno-detektywistyczny Raya Cokesa 20.30 Najbardziej oczekiwane 22.00 Przeboje lat 70 i 80-tych 23.00 Raport Coca-Coli 23.15 Magazyn
nowości filmowych23.30 Wiadomości23 .45 3 from 100 .00
"Beavis i Butthead" - serial animowany 0.30 Marijne przedstawia 2.00 "Chili Out Zone" - nocny show MTV 3.00 Noc z teledyskami

_RAl~ UNO

6.00 "Wczoraj i dzisiaj'' (11) show 6.50-9.00 Letni Poranek
z RAI UNO 9.00 Wiadomości
9 .05 "Action on the Tiger'' - angielski film fabularny, 1957,
reż. Terenge Young, wyst.: Van
Johnson, Martin Carol, Herbert
Lom, Anna Gerber i in . (94
min.) 10.35 "Calimero" - film
animowany 11.00 Wiadomości
11 .05 "Międzynarodowy port
lotniczy" - serial 11 .40 "Buona
Fortuna" - teleturniej 12.25 Prognoza pogody 12.30 Wiadomości 12.35 "Mój wujek Buck" serial 13.30 Wiadomości 13.55

20.25 Tajemnice Wilhelma Gustloffa
20.45 Magazyn przechodnia
21.00 Nasze plany na długie
wieczory
21.15 „Perfekcjonista'' - film
fah. prod. USA
22.40 Program na sobotę
23.00 TV ,,Polonia"

T V
POLONIA
Panorama
Powitanie, program dnia
Piosenki przcbudzanki
Mama i ja - program dla
najmłodszych oraz „Domowe przedszkole"
8 .45 Serial TVP z cyklu ,.Zdaniem obrony"
9.45-10.45 „Czego się Jaś .. ." blok programów edukacyjnych
9 .45 Artyści - galerie
10.15 Vademecum teatromana
- Teatr Nowy w Poznaniu
10.45 Publicystyka
I LI 5 Program rozrywkowy
l l .30 Ekspres reporterów
l 2.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
I 2.15 Koncert finałowy Festiwalu Polskiej Twórczości Telewizyjnej
13.40 Agnieszka Osiecka zaprasza
14.40 Reporterzy przedstawiają
15 .40 Program rozrywkowy
15 .55 Powitanie, program dnia
16.00-17.00 ,,Czego się Jaś..." blok programów edukacyjnych
16.00 Ojczyzna - polszczyzna
16.1 5 O poezji z ...
16.30 Wspólnota w kulturze
17 .00 Teleexpress
17.15 „Słoneczne studio" - programy dla dzieci
18.00 Historia - współczesność
I 8.30 Program rozrywkowy
18.50 Pegaz
19.20 Dobranocka
19.30 Wiadomości
19.55 Program na wieczór
20.00 Program rozrywkowy
21.00 Panorama

21.25 TV „Polonia'' proponuje
21.40 „Urodziny po raz trzeci"
- film TVP, reż. Stanisław Jędryka

23.00
23.15
0.00
0.05
O.IO

,,Polonia"
Publicystyka
PaPorama
Program na sobotę
„Gwiezdny pyl" - film
TV, reż„ Andrzej Kondratiuk
1.05 Godzina muzyki
2.05-8.00 Przerwa

7 .30
7.35
7 .40
8.00

"Trzy minuty o ..." 14.00 "The
Cat from Outer Space" - komedia, USA 1978, reż. Norman Tokar, wyst.: Ken Berry, Sandy
Duncan, McLean Stevenson,
Harry Morgan i in. (104 min.)
15.50 "Ada" - film sensacyjny,
USA 1961, reż. Daniel Mann,
wyst.: Susan Hayward, Dean
Martin, Martin Balsa i in. (110
min.) Dzięki politycznym machinacjom dziewczyna lekkich
obyczajów awansuje na wicegubernatora północnych stanów
Ameryki. 17 .30 "Gumisie" film animowany 17 .55 Dziś
w Parlamenciel8.00 Spotkanie
w kinie 18.15 "Nie z tej ziemi" serial 18.45 "Nancy, Sonny &
Co." - serial 19.10 "Hotel Matt"
- serial I 9 .40 Almanach na jutro
19.50 Prognoza pogody20.00
Wiadomości 20.30 Wiadomości
Sportowe 20.40 "Bix - legendarna toeria" ("Bix - Un ipotesi leggendaria") - wł film fabularny,
1991, reż. Pupi Avati, wyst.:
Bryant Weeks, Ray Edelstein
i in. (115 min.) 22.35 Wiadomości 22 .40 "San Remo" 23 .30
"Piękne Lato'93 - Portofino" pr. rozrywkowy 24.00 Wiadomości i prognoza pogody 0.30
Dziś w Parlamencie O.40 Północ
i okolice 1.1 O "Zasadzka" ("Ambush") - western, USA 1949,
reż . Sam Wood (89 min .) Samotny jeździec wyrusza w pościg za grupą Apaczów, którzy
uprowad zili kobietę ..2.35 Wiadomości 2.40 "So Long at the
Fair" - ang. dramat obyczajowy,
1950, reż. Terence Fisher, wyst.:
Jean Simmons, Dirk Bogarde,
David Bogarde, Betty Warren
i in. (85 min .) 4.05 Wiadomości
4.10 "Człowiek, który rozmawia
z końmi" - serial 4.45 Program
rozrywkowy 5 .10 "Wczoraj
i dzisiaj" - show

TV
5

6.00 "Skórka od banana" - serial
6.30 Telewizja śniadaniowa 8.00
Wiadomości tv kanadyjskiej
8 .30 "Jak się czujesz?" (powt.)
9 .00 "Czas obecny" (powt.)
10.00 "Poznawanie nauki"- mag.
popularnonaukowy 11.00 Magazyn Bernarda Rappa (powt.)
12.00 "Szansa dla piosenek'' show 12.40 Wiadomości tv
szwajcarskiej 13.00 "Skórka od
banana" - serial (powt. z godz.
6.00) 13 .30 "Rzuć i policz!" •
serial (powt. z soboty) 14.20
"Szkoła fanów" (powt. z niedzieli) 15 .15 "Talk-Show" (powt. z soboty) 16.00 Wiadomości
16.15 "Vision 5" - mag. popularnonaukowy 16.30 "Jak się czujesz?" - magazyn I 6.50 Magazyn kulinarny 17 .05 "Une peche
d' enfer" - pr. dla dzieci 17.40
Magazyn kulturalny18.00 "Pytania dla mistrza" - telet urn iej
18.30 Wiadomości 18.55 Przegląd prasy arabskiej 19 .00 "Imperium mediów" 19.30 Wiadomości tv belgijskiej 20.00 "Rozmaitości" - mag. 21.00 Wiadomości
tv francuskiej 21.30 "Stars 90" -

Gość TV

TELE

iOP

8.15 „Battaman" -film animowany (odc. 85)
8.40 „Pojedynek aniołów"
(odc.51)
9.05 „Kapitan Hawk" - fi lm
animowany (odc. 64)
9.30 .,De tek 1yw Remington
Stecie" - serial, odc. 30
10.30 „Maria'' - serial. odc. 10
11.30 „Posterunek przy Hill
Street" - serial
16.15 „Battaman ·· - filmanimowany, odc. 86
16.40 ,.Pojedynek aniołów''
(odc. 52)
17.05 „Kapitan Hawk" - film
animowany,odc. 65
17.30 Wiadomości lokalne
18.00 „Detektyw Remington
Steele" - serial, odc. 31
19 .00 ,),,!aria·• - serial. odc. li
20.00 „Camilla" - serial wioski,
odc. 49 i 50
21.40 Wiadomo~ci lokalne
22.00 .,Tydzień Sfinksa" - film
fabularny (104 min.)

_
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TV

17.30 „Klementynka" - film
anim.
18.00 „Denver - ostatni dinozaur" - fi lm anim.
19.00 .,Dance Daze" - film muzyczny
20.00 „Fort Boyard" - •gra tv
21.00 „Melodia starej miłości"
- film fab. prod. franc.
(90 min.)

show 23 .00 "Wiem wszystko'' magazyn 0 .20 Wiadomości tv
francuskiej 0.40 Przegląd prasy
wschodnioeuropejskiej 1.00 "Akta sprawiedliwości" - magazyn
prawniczy 1.20 "Bennudy" 1.50
Powtórzenia programów: ''Szansa dla piosenek" 2.30 "Czas obecny" 3 .30 "Noc ośmiornicy"
4.20 "Poznawanie nauki" 5.15
Euro-Wiadomości

-SKY

OR-UNfA
ANG
15.45 Pokaz mody
16.00 „Na własną rękę" - film
produkcji USA
17.30-20 .00 Blok programowy
TV Sky Orunia
17 .30 Wiadomości
18.40 Magazyn publicystyczny
18.30 Bajkowa dobranocka
19.00 Muzyka country
19.1 O Magazyn czary
19.50 Wiadomości
20.00 „Niewinne kłamstwo" film obyczajowy produkcji USA
21.3 Ukryta kamera - show
22.00 „Ostatni uścisk" - film
sensacyjny prod. USA
23.50-14.00 Retransmisja TV

2 1.30 "Extra 3 - prawdziwy
przegląd tygodnia'' 22.00 "Tak!"
- talkshow NOR 23.30 Europejska lista przebojów 0.00 "Beatclub - z rockowego archiwum Radia Brema" - magazyn muzyczny 0.45 Wiadomości 0.50 Telegazeta dla wszystkich

_ CARTOON ·

3
(*) - program w wersji dla niesłyszących

9.00 "Kobiety w historii'': "Helene StEcker (1869- 1942)" 9.15
"Kobiety i komputer": "To już
nie sprawia mi przyjemności"
9.30 "OAS! - studio wieczorne"
10.15 Magazyn z Północy 10.45
Dziennik brandenburski 11.00
Dziennik hamburski 11 .30 Magazyn Szlezw iku - Holsztyna
12.00 ''Halo Dolna Saksonia"
12.30 "Buten & Binnen" 13.00
"Prawo do miłości'' - serial
13 .30 "Ryby na pustyni" - reportaż 13.45 "Zwierzęta naszego
kraju" : "Ryby słodkowodne" serial przyrodniczy 14.00 "Kiernnkowy Poczdam'' - quiz 14.30
Magazyn religijny 15.00 "Niebo
i ziemia" - mag. ekumeniczny
15.30 "Punkt widzenia - zdrowie": "Menopauza kobiet" - mag . medyczny 16.15 "Danie l
Schmid - Portret" - film dok .
17 .00 Wiadomości 17 .05 "Ksią
żę żelazne Serce'' - serial animowany 17 .30 "Wszystko to codziennoś ć " (ost.) - serial dla
młodzieży 18.00 "Halo Spencer"
- pr. dla dzieci 18.30 "Piaskowy
dziadek" - serial 18 .35 Wiadomości sportowe 18.45 "DAS' studio wieczorne" 19 .30 Programy regionalne 20.00 (*) Wiadomości 20.15 Magazyn teatralny
21.00 (*) "Lindenstraśe" - serial

6.00-20.00 CARTOON NETWORK: seriale animowane dla
dzieci 20.00-0.15 Filmowy wieczór TNT na temat: ''Ten wspaniały Dziki Zachód": 20.00 "Carabine Williams" - film biograficzny, USA 1952, reż. Richard
Thorpe, wyst.: James Stewart,
Jean Hagen (93 min.) (N) 21.50
"Your Cheatin' Heart" - film
muzyczny, USA 1964, reż. Gene
Nelson, wyst.: George Hamilton,
Susan Oliver (98 min.) (N) 23.45
"A Time to Sing" - film muzyczny, USA 1968, reż . Arthur Drcifuss (91 min.)(A) 01.30 "Fastest
Guitar Alive" - film muzyczny,
USA 1969, reż. Michael Moore,
wyst.: Roy Orbison, Sammy Jackson (87 min .) (A) 03.10 "Song
of the Saddle" - western, USA,
wyst.: Dick Foran, Alma Lloyd
(58 min.) (A) 04.20 "Ride Him
Cowboy" - western, USA 1932,
wyst. John Wayne, Henry Wal- ·
thall (55 min.) (A)

.
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C.IUC heta

Bohater programu, Kulfon, dowiaduJe się, że paź-.
dziernik jest miesiącem oszczędności. W związku
z tym postanawia być bardzo oszczędny. Jego oszczędność zamienia się szybko w chorobliwe skąpstwo, co doprowadza do
konfliktów z żabą Moniką. W programie - wizyta w banku,
skarbcu i mennicy, zabawy plastyczne i film animowany.

,.

~

,,Na torach chwały"

Film produkcji USA z 1990 r. Pierwsza część
~ dwuodcinkowego filmu telewizyjnego. Major Taylor. czarnoskóry kolarz torowy. mistrz Ameryki i mistrz świata,
zostaje zaproszony na występy do Australii, gdzie jego głów
nym przeciwnikiem będzie Don Walker, mistrz tego kraju. Aby
zwiększyć zainteresowanie widzów-Hugh Me Intosh, właściciel
toru wyścigowego, sprowadza z USA kolejnego kolarza, rywala
i osobistego wroga Taylora.

Whitney Houston
Retransmisja koncertu wybitnej
' artystki, który odbył się 6 paździer
nika 1991 roku w La Corun ie
w Hiszpanii w ramach tournee promującego album ,J'm Your Baby
Tonight". Whitney Houston zaczę
ła karierę w chórze kościelnym
w rodzinnym Newark. Swój głos
szkoliła pod kierownictwem matki
- śpiewaczki gospel i ciotki - piosenkarki Dionne Warwick . Jej
pierwszy album rozszedł się w kilkunastomilionowym nakładzie i był

SAT

Pożegnanie

~

-

POL
16.30 Program dnia; 16.3S Magazyn rodzinny; 17 .00 ,,Poszukiwany: żywy lub martwy" (63) ser.; 17 .30 Tele Sport Sprint red. Andrzej Bartosik; 17.SO
„Żelazny rocznik" - ,,Wielkie
manewry" (7); 19.00 Informacje;
19.15 „Supermodelka" (39), reż .
Roberto Talma, wyst. Matu Mader, Nuno Leal Maia, Cecil Thire. Maria Zilda; 19.40 Film
anim. dla dzieci; 20.00 „Tylko
Manhattan" (7) - ameryk. ser.
obycz.; 21.00 „Gliniarz samuraj", reż . Amir Shervan, wyst.
Robert Z dar, Jan nie Farley;
22.40 Informacje; 23.00 „Siedem nocy w Japonii", reż. Lewis
Gilbert, wyst. Michael York, Hi demi Aoki. Peter Jones; 0.40
Z cyklu: Różowa seria: ,,Nawrócenie"; 1.10 Program na jutro.

., .

fi

SAT

słyszących

_NORD

."

14.00 Dzień dobry Trójmiasto
14.10 „Uroczystość rodzinna" film komedia produkcji

("') - program w wersji dla nie-

5.55 JOYrobic 6.00 Magazyn
poranny ZDF0 9.03 "Dall as" serial 9.45 Gimnastyka 10.03
"Wielkie epoki sztuki europejskiej'' (2): "Sztuka Rzymian"
11 .03 Opowieści z kraju 12.10
"Najpiękniejsza kraina'' - muzyka i krajobrazy Harzu 12.55
Przegląd prasy 13.00 Studio sport: turniej WT A w Lipsku 17 .00
Wiadomości 17 .15 Magazyn regionalny 17.55 "Schronisko dla
zwierząt" - serial I 9 .00 Wiadomości I 9 .20 Prognoza pogody
19.25 "Rodzina Sonntagów" serial 20.15 (*)"Stary" - serial
21.15 "Reportaż'': "Samotne
matki" 21.45 Wiadomości 22.15
"Aspekty" - mag. kulturalny
22.45 Reportaże sportowe 23.00
"News - sprawozdanie z podróży
w świetlaną przyszłość" - niem.austr. film sensacyjny, reż. Rainer Erler (120 min.) 1.00 Wiadomości I.OS "Przedwczesny pogrzeb" thriller, USA 1961, reż.
Roger Corman (76 min.)
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zapowiedzią późniejszej sław,

,,Batman"
,
Kolejny odcinek srrialu ani' mowanego dla dzieci o człowieku
nietoperzu, który walczy w obronie słabszych ze ziem. Rysunkowy bohater ze wszystkich opresji
wychodzi obronną ręką. Czy
i tym razem zwycięży dobro?

Muzea Austrii
Muzeum Sztuk Pięknych w Wiedniu
Serial dokumentalny. Austria, kraj o długiej i bogatej historii i rozwiniętej kulturze, ma liczne muzea, od klasycznych galerii sztuk pięknych po zbiory związane z tradycjami
strażackimi, górniczymi oraz kolekcje starych zabawek i karuzel. Dziennikarka, Elizabeth Orth, która oprowadza nas po Muzeum Sztuk Pięknych w Wiedniu, przedstawi zbiory z kolekcji
Habsburgów, związane ze stylem późnego renesansu, tzw. manieryzmem.

Międzynarodowy Dzień Muzyki
Telewizyjna „Dwójka" dla miłośników muzyki poważnej ma nie lada _gratkę. W piątkowy wieczór można
będzie wysłuchać „Swięta wiosny" Igora Strawińskiego

-oraz koncertu fortepianowego Es-dur op. 73 Ludviga van Beethovena w wykonaniu Krystiana Zimermana. Nagrywanie pięciu koncertów przerwane zostało naglą śmiercią dyrygenta, Leonarda
Bernsteina. Wspólnie nagrali więc tylko trzy koncerty . W pozostałych dwóch Zimerman wystąpił także w roli dyrygenta .

,,Płonące

serca"

.

Drugi odcinek serialu prod. francuskiej o wielkiej
namiętności i przykrych rozczarowaniach. Patricia
dowiaduje się, że jej ukochany jest bioseksualistą . Wi'adomość
ta przyspieszyła decyzję o wyjeździe do Indii, aby z dala od narzeczonego znaleźć odpowiedź na pytanie - co dalej? Wśród
wykonawców Mireille Darc .

-

.
,
,,Przystanek Alaska"
~ Do C1cely przyjeżdża Ż coroczną wizytą Nikołaj
~ l vanovich Appollanov. Rosjanin jest przyjacielem
wszystkich mieszkańców miasteczka, których oczarował swoją
muzyką i niezwykłymi opowieściami. Ed przeżywa pierwszą
wielką miłość. Chris pomaga mu pisać listy do ukochanej.

.\'.i~&:,.

wersje językowe: (A) - angielska, (Fin) - fińska, (F) - francuska, (N) - n orweska, (S) szwedzka
6.00 "Wiadomości ze świata"
7 .30 "Money line" - mag. ekonomiczny 8 .00 "Aktu a ln ości ze
świata" 8.30 "Headline News"
9 .00 "Wiadomości ze świata"
9 .30 "Headline News' 9 .45
"Czytelnia CNN"I0.00 "Wiadomości ze świata"I0.30 "Headline News" 11.00 "Wiadomości ze
świata" 11.30 "Headline News"
12.00 "Wiadomości ze świata"
12.30 "Poranek w biznesie"
13.00 "Wiadomości ze świa
ta"l3.30 "D z ień w biznesie''
14.00 "Wiadomości ze świata"
14.30 Mag. gospodarczy państw
azjatyckich 15.00 "Aktualności"
(prowadzi Larry King) 16 .00
"Wiadomości ze świata" I 7 .30
CNN & Co 18.00 "Godzina wiadomości CNN" 19 .00 "Wiadomości ze świata" 20.00 "Świat
biznesu" (prowadzi Grant Perry)
20.30 "Wiadomości ze świata"
21.00 "Międzynarodowa godzina" 22.00 "Wiadomości ze świa
ta" 23.00 "Świat biznesu" (prowadzi Grant Perry)23.30 "Show
business" 0.00 "Świat dzisiaj"
1.00 "Moneyline'' - mag. ekonomiczny 1.30 "Crossfire" 2.00
Prime News 3.00 "Aktualności"
(prowad zi Larry King) 4 .00
"Wiadomości ze świata" 5 .30
"Show business"

Program RTL TELEVISION, PRO 7, SAT 1 w tygodniowym dodatku TELE

Akcja rozgrywa się w latach 40. Głó~vny bohater, porucznik
Hutchinsen, ambitny gliniarz o czystych rękach,jest równie niebezpieczny dla przestępców, co własnych przełożonych . Przedstawienie nawiązuje do modelu czarnego kryminału, zaś rezygnacja z kolorów ma nadać sztuce autentyczność . Wśród wykonawców zobaczymy Piotra Fronczewskiego.

W dystrykcie szeryfa Dana Blaine'a (Glenn Ford), o którego
kryminalnej przeszłości wie nie tylko jego przyj ac iółk a Lisa
pojawia się niespodziewanie bandyta Ernest (Jack Elam). Obaj
mężczyżni znają się z pobytu w więzieniu . Dan popada w kłopoty ,
gdy byłemu więźniowi zabrania dalszego pobytu w mieśc ie .
Rozpoczyna się próba sil, w której tylko jeden może wygrać.

Zdjęcie do sceny z Emily Gault (HAZEL COURT) i Guy
Carrell (RAY MILLAND)
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Tego nie wie nikt

e

·Gdzie jest centrum Gdańska? I
Nasz reporter wyruszył na
poszukiwanie odpowiedzi na
to, jak się okazało, niezwykle
trudne pytanie.
Starszy pan z wąsami, mieszkaniec Gdańska:
- Centrum? Gdzieś tutaj i wskazuje na ulicę Katarzynki.
- Może trochę bliżej Motławy.
- Ale handlowe czy biurowe? - dopytuje się pani w śre
dnim wieku, mieszkanka Zaspy. - Bo jak handlowe, to we
Wrzeszczu.
Kilka osób wysiało reportera pod hotel „Hevelius", kilka
innych, przeważnie starszych,
na Długi Targ.
- Dla mnie, a mieszkam tu
od roku 1945 , centrum Gdań-

ska to Główne Miasto, Nowe
Ogrody (dawna ul. Świerczew
skiego - przyp. red.) i trójkąt dworzec, ,.Hevelius", ,,zieleniak" - mówi mieszkanka
Wrzeszcza.
- Kiedyś był dom partii,
a teraz, ja wiem? Tam, gdzie
rezyduje „Solidarność", a może tam, gdzie mieszka prezydent? - zastanawia się pan koło
czterdziestki, mieszkaniec Oliwy.
Pani, która stoi obok niego,
jest bardziej zdecydowana:
- Tylko Długa - mówi - bo
gdzie indziej zabierze pani zagranicznych gości?
- Na pewno nie tu w Gdań
sku. Wszystko można kupić

Co się d1ieie na hotelowych parkingach?

lim!~~. ii Iii ~~~I ~1 ll~lffl

Nikt nie prowadli stały•
styki samochodów kradlio•
nych przed hotelami w wof.
gdańskim. Ot, po prostu znl•
kają tak lak wszędzie.
Niewykluczone lednak, ie to
„znikanie" luł wkrótce
odbił• się niektórym wy•
brzeiowym hotelarzom pny·
słowlowt1 czkawkt1,
Lothar H. przyjechał z Niemiec, by spędzić w Sopocie
urlop. Zachęcał go do tego
przyjaciel Michał W. - z pochodzenia Polak, darzący Sopot szczególnym sentymentem.
Lothar H. przyjechał 2-letnim
volkswagenem busem i zatrzymał się w hotelu „Miramar" .
Wprowadzając się zapytał, czy
jego auto jest bezpieczne.
„Oczywiście, ten parking jest
zamykany i strzeżony, jeszcze
się nie zdarzyło, aby ktoś
ukradł stąd samochód" - usły
szał w odpowiedzi.
'Następnego dnia wieczorem
Lothar H. zaparkował swego
volkswagena w głębi parkingu,
maską do ogrodzenia. ,,Niech
pan go tam nie stawia. lepiej tu
przy bramie, łatwiej będzie
wyjechać" - powiedział mu
życzliwie stróż. Niemiec zrobił
tak, jak mu poradzono. Następ
nego dnia, rano, stwierdził, że
samochód wyparował.
W recepcji hotelu niespecjalnie przejęto się sprawą kradzieży. Lothar H. dowiedział
się jeąynie gdzie jest policja
i że portiera, który zajmował
sie w nocy parkingiem, nie bę
dzie przez najbliższe dwa dni .
_ Lothar H. stwierdzi!, że bez

rozmowy ze stróżem nigdzie
się nie ruszy. Portier znalazł
się po kilku godzinach i do powiedzenia mia! jedynie: ,,wiadomo, że na tym parkingu samochody giną co tydzień".
- Kradzieże przed hotelami
są problemem w skali całego
województwa. Tarn kradnie się
tylko drogie samochody i to
często na oczach ludzi. Zło
dzieje zastraszają portierów,
napadają na nich. Nie można
wykluczyć, że w niektórych
przypadkach w kradzieże uwikłana jest obsługa parkingów powiedział nam jeden z oficerów KWP w Gdańsku.
Zastępca komendanta policji
w Sopocie, nadkomisarz Kazimierz Konkel, dziwi się, że dyrekcje hoteli lekceważą ten
problem.
Natomiast zdaniem kierowniczki gdańskiego ,,Novotelu",
Agnieszki Kowalskiej, sytuacja
jest bardzo trudna. Za wynajęte
ajentom parkingi hotele nie odpowiadają, a zatrudnianie
uzbrojonej ochrony nie jest mile widziane.
Niewiele to jednak chyba
obchodzi Michała W., który
czuje się odpowiedzialny za
stratę poniesioną przez przyjaciela (volkswagen skradziony
przed :,.Miramarem" kosztował
35 tys. DM, a odszkodowanie
nie pokryje tej kwoty). Michał
W. postanowi! dać do kilku
niemieckich gazet płatne ogło
szenia. przestrzegające tury stów przed tym, co może ich
spotkać w jednym z sopockich
hoteli.

zoo

Minione lato przywiodło do
oliwskiego zoo ponad 200 tyi sprzedać tylko na rynku na si~cy gości, więcej niż zazwyPrzymorzu - poinformował nas czaj. Ale lato od paru tygodni
przybysz z Rosji. - Zresztą, należy tu już do przeszłości.
jeżdżę tylko tam.
Jesień w ogrodzie zooloZdesperowani, zwróciliśmy gicznym zaws,.e bowiem wysię po pomoc do fachowca:
przedza kalendarz. Przychodzi
- Eksponowanymi miejsca- I wraz ze szkolnym dzwonkiem,
mi Gdańska są z pewnością: który do codziennych obowiąz
Śródmieście, Wrzeszcz i Olików przywołuje tysiące najwa. Śródmieście będzie speł lii.:zniejszyrh i najwdzięczniej
szych bywalców. Tym razem
niało rolę centrum regionalnego, to ono przyciągnie kapitał, stało się podobnie. Uczniowie
wrócili do szkól, w alejkach
przedsiębiorców i turystów zrobiło się pustawo i cicho .
powiedział nam naczelnik WyAle dopiero teraz - jak twierdzi
działu Rozwoju Miasta UM,
Krzysztof Hueckel. - Ale żeby dyrektor oliwskiego ogrodu,
Micha! Targowski - chociaż
określić to tak od razu? Tego
zwiedzających mniej (a może
nie wie nikt.
właśnie dlatego) zoo ma urok
Alina Geniusz niepowtarzalny.
Przyroda
w pięknej jesiennej szacie.
Zwierzętom. z wyjątkiem papug przebywających już w pomieszczeniach oraz małp. które
też częściej chronią się pod dachem, dopisuje jeszcze letni
wigor. Czas spędzają na wolnym powietrzu cale rodziny
mieszkańców oliwskiego zoo.
Wiele w powiększon) m nieDzisiaj w południe w war- dawno składzie. bo minione
szawskim kinie „Luna" odbę miesiące przyniosły tu liczne
dzie sit; pierwszy w Polsce pu- radosne narodziny Czwarty
bliczny pokaz filmu Krzysztofa miesiąc życia kończv właśnie
Klementynka, kondÓr. otaczaKieślowskiego pt. ,,Trzy kolory. Niebieski", nagrodzonego ny wyjątkową troską. Rozwija
niedawno „Złotymi Lwami" na się świetnie i znakomicie czuje
się wśród ludzi. paradując
festiwalu w Wenecji.
Dzisiaj także obraz ten w pomieszczeniach administrawprowadza do swego repertua- cji ogrodu. Upłynie jeszcze
ru kino „Neptun" w Gdańsku. sporo czasu zanim trafi na wybieg i zaprezentuje ~ię publiczWiadomość tę kinomani zapewne przyjmą z zainteresowa- ności. W pełnej krasie i wdzię
niem - od weneckiego sukcesu ku przedstawia się natomiast
zwiedzającym Oliwka, kilkuminęło przecież zaledwie kilmiesięczna już dzisiaj samiczkanaście dni, a film już trafia
ka hipopotama karłowatego,
(aj) I coraz bardziej samodzidna, ale
na nasze ekrany.
jeszcze wciaż trzymająca się

Tylko dla mężczyzn

la ile się ubrać?
Zwykły

A.J.

ciół.

Wszelkie informacje, oraz bilety, można uzyskać
w ośrodku przy ulicy Maciejewicza 11, tel. 25 - O1 - 15.

(mrz)

Superkoncert
w Tea 1e Mieiski

zaprzeczyć, więc przestał ją
nosić . Rodzice młodzieży
w większo ści przypadków są
w porządku, ale zajęci pracą,
bo ktoś tym dzieciom dać jeść

musi.

poruszających się światełek,
jakieś

piski. krzyki .
Fakt zamęczenia dwóch kotów, do czego przyznaje s ię
przywódca grupy, nie jest rozpatrywany w kategorii satanizrnu . Ideologię miłości do szatana wymyśliła prasa - zapewnia pani sędzina .

A.J.

9 pażdziernika w gdyńskim
Teatrze Miejskim (na Bema
26) odbędzie się koncert K warte tu Johna Patitucci'ego. Jego
założyciel jest jednym z najwybitniejszych współczesnych
gitarzystów o renomie świato
wej. którą zdobył występując
w grupie Chicka Corea.
W kwartecie gra ponadto znakomity perkusista Vinnie Cola-

inta, który sławę zdobył wspólpracu j ąc z Frankiem Zappą.
wyśmienity saksofonista Gary
Thomas, a na instrumentach
klawiszowych - John Beasly.
Organizatorami koncertu supergrupy jest Agencja „Colosseum" i Teatr Miejski. Bilety
nabywać można w siedzibie
Agencji przy ul. Świętojańskiej
I 8 w Gdyni i w teatrze.

Na pytanie, co „Lof' może
mi wobec tego zaoferować
usłyszałem, iż powinienem
wziąć szybko taksówkę. - Na
koszt „Lot"-u, jak rozumiem podpowiedziałem mojej rozmówczyni. - Niestety nie praktykujemy zwrotu kosztów za

kilometry. Lepiej wezwać radio-taxi. Nie byto czasu na dalszą wymiani; zdań. wi;;c wezwalcm taksówkę, za którą zapłaciłem 34 tys. zł.
Na lotnisku krajowym
upewniłem się jeszcze czy jest
szansa na zwrot kosztów. Po

zem bez oporów oddala inne
żetony i poleciła sąsiedni automat z sokami. - Tamten już
paru osobom „zjadł" żetony •

i
L
miesiącach są też

antylopa sittatunga, bizon, zebra i szympans.
Ogród wzbogacił się też niedawno o nowvch mieszkań
ców, którzy prŹybyli do Oliwy
iedawno odbvwalem lot z
ryża do Gdańska
z
przesiadką
w \Varszawie .
Na lotnisku im. De Gaulle'a wsiadłem na pokład TU
154 eksploatowanego wspólnie
przez ,.Lot" i Air France. Do
Warszawy dolecieliśmy punktualnie, tzn. krótko po 20. ale
bagaże większość pasażerów
mogła odebrać dopiero po 20

minutach oczekiwania. W su mie przy wyjściu z Okęcia byłem 020.50.
Ponieważ musiałem jeszcze
dostać się na lotnisko krajowe
(odlot do Gdańska miatem
o 21.35) odlegle o ok. 3 km,
zapyta!cm panią w informacji
,.Lot"-u, gdzie oczekuje autobus tej firmy. Niewiasta obdarzyła mnie służbowym uśmie
chem i stwierdziła, że ostatni
właśnie odjechał.

Fot. M. Kostun
samiczka tapira, w której samotny do tej pory tapir (na
zdjęciu) znajdzie towarzyszkę .
Może z czasem i oni doczekają
się dzieci.

li

I nikomu nie przyszło do
wywiesLki, że

głowy umieścić

o ''-e111 dalej

takie przejazdy - znowu ujrzałem służbowy uśmiech, - Ale
przecież podróżuję waszymi liniami i mam rezerwację - próbowałem dochodzić swoich
praw . Pani bezradnie rozłożyła
ręce i poradziła, by nie brać taksówki z postoju, bo tam „mafia" i wezmą 200 tys. za te 3

raz kolejny usłyszałem. że nie
ma takiego zwyczaju. Przed
odlotem postanowiłem jeszcze
nabyć w automacie puszkę coca-coli . Niestety maszyna przetknęła 3 żetony wartości 5 tys.
zł każdy i na tym poprzestała.
Pani w kasie ,.Lot''-u obserwowała moje zmagania i tym ra-

urządzeme

jest nieczynne. Winajprostsze rozwiązania są
nieprzyswajalne dla naszego
lotniczego przewożnika. Same
zakupy Boeingów to stanowczo za mało.

dać

T. Tukals~

Prokurator ma czas

ob ze byi paserem

Kon~urs ~oewc~i
nadsyłać opatrzone godłem zestawv trzech wierszy w trzech
kopiach maszynopisów. Do zestawów należy dołączyć sygnowaną godłem zaklejoną kopertę,

gdzie powinny się znaleźć personalia autora. Liczba nadesła
nych zestawów jest dowolna.
Przesyłki kierować nakży pod
adresem - Klub Studentów
„7ak", 80-855 Gdańsk, ul. Wały
Jagielloń,kie l. Organizatorzy
proszą, aby na kopertach znalazł
się dopisek „Czerwona Róża" .

ok

cydywista, kt6rego zatrzymano w areszcie oraz Krzysztof
C1., dotąd nie karany. Trzeci sprawca, Krzyslłof ż., który
lak się przy zatrzymaniu wydało, ścigany był listem goń•
czym, nie został areslłowany, totei znikł I po11ukiwany jest
ncidal.
25 listopada Sąd Rejonowy
w Gdyni wymierzył kary bezwzględnego pozbawienia wolności dla Zenona O. w wysokości 3.5 roku oraz dla Krzysztofa Cz. -1.5 roku . Tak wysokie wyroki spowodowane
zostały wyjątkowo dużą szkodliwością społeczną popełnio

nych czynów . Natomiast wła
ścicielka punktu skupu złomu
,.Prok -Pol", położonego przy
ul. Piotrkowskiej 89 w Gdyni
występowała na rozprawie
w roli... świadka.
Jest oczywiste, że w wielu
przypadkac·h groby uniknęłyby
dewastacji, gdyby skupy złomu
stosowały się do obowiązują
cego prawa, toteż wyłączenie
ze sprawy osoby, popełniającej
przestępstwo określane przez
kodek, karny mianem paserstwa, obudziło powszechne
zdumienie, Do naszej redakcji
dotąd dzwonią ludzie oburzeni
takim stanowiskiem prokuratury, pr;:ychodzą także listy.
W prokuraturze wyjaśniono
mi . że akt oskarżenia w stosunku do dwóch sprawców należa
ło sporządzić, ze względu na
kończący się okres trzymies ięcznego aresztu jednego
z oskarżonvch . natomiast pa-

TELEFON

-~31 20 62~
:DO REPORTERA 1
Tylko dla bogatych
Jedna z naszych Czytelniczek.
;>,;: .

jeżdżąca od czasu do czasu na
trasie Gdańsk-Warszawa po prze-

Kaplica cmentarna - grobo\i'iec rodziny Herbstó11·, w której
mlod::J sopocianie grali w butelkę i urządza/i dyskotekę,
.
I studiowaniu nowego rozkładu jaFor. M . G1edz . zdy stwierdziła . iż mi1ydzy godziną 11.10 a 19.10 zlikwidowano

Na co dzie ń nie myślimy
o istnieniu szatana, więc czemu
dla picu nie napi sać na murach
kaplicy IO diabelskich przykazań? Być może był to szpan.

stwierdziła.

Nie tylko w powietrzu

Klub Studentów „Żak'' ogla- '
sza XXXIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Nagrodę Czerw011ej Roży. W or g anizację
konkursu zaangażowani są ró'wnież reprezentanci literackiego
środowiska Wybrzeza.
W listopadzie 1992 r. gdyńska policla zatnymała na go•
Zasady konkursu pozostają
nie zmienione. Do udziału rącym ucsynku spn:edawanla zrabowanych I cmentan:a płyt
w nim zaproszeni są wszyscy nagrobnych trzech męiclJln i doprowad1iła Ich do prokura•
poeci. Do l 5 I istopada można tora. Przed sądem słC!nęlo jednak tylko dwóch: lenon O. re•

y ol odwró onego krzyia
i więcej się nie pojawiła . Ci ludzie przychodzili nie po to aby
niszczyć kaplicę, tylko spędzić
wolny czas . Z gazety dowiedzieli się o kulcie szatana i dlatego wymalowali tekst modlitwy. Deklarują, że są katolikami. Zarzut uprawiania praktyk
satanistycznych jest nieslu szny . To była tylko głupota.
Prowodyr jest inteligentny, ma
cechy przywódcze, ale wszystkiernu zaprzecza . Pyta!. czy
noszenie koszulki z zespołem
,,metalik" jest elementem jakiejś tam filozofii. Nie mogłam

także

PS. Na podkreślenie zasługuje fakt, że dyrekcja Teatru Miejskiego udostępniła organizatorom swoje pomieszczenia bezplatnie.

Sopoccy wpnawcy głupoty

- Sprawa jest w toku - mówi
sędzia z Sądu Rodzinnego
w Sopocie. - To byt typowy
szpan. Oni mówili szczerze .
Nie są autorami żadnych dewastacj i , nic nie ukradli . Nikt
z nich dotychczas nie był karany. Nawet jeśli ktoś z nich był
spraw c ą jakiegoś rozboju, to
nie wszyscy. Oczywi ście, zostaną ukarani za zie postępowanie, ale nie o to chodzi. Presja społeczna oddziałuje bardzo silnie, prasa, audycja w telewizji, przesłuchania w policji, kazanie księdza. Okazali
skruchę, żal. Proces resocjalizacji trwa. Wprowadzono
wzrnożoną kontrolę rodziców,
opiekunów. Postępowanie toczy się w stosunku do I 1 osób.
Reszta była raz, przeżyła szok

ges
I

(KORD.)

Kaplica cmentarna około 5
lat temu była na koszt miasta
wyremontowana . Miała ładne
drewniane drzwi, metalową
kratę, cale o~a. Wszystko syst~rnatyczn1e dewastowa~o K1erowmczka cmcnta_r~a w1~lokrotme wzywała pohCJę, ktora od roku robiła bardzo często
obławy. Gdy policjanci się zjawiali. nikt z młodzieży do kaplicy nie wchodził. Nie wiadorno czy była to ciągle ta sama
grupa. Tę złapano, ale nie
przyznaje się do dewastacji
krzyży. A ludzie często przychodzą do kierowniczki, pła
czą, że znów grób ich bliskich
zbeszczeszczono, połamano
krzyże . Pewnej nocy pracownik cmentarza przywiózł zwloki, gdy wysiadł z samochodu
własnym oczom nie wierzył.
Między grobami pełno byto

•
tylko
le
nizowania, razem z kierownictwem ośrodka. rodzicami i sponsorami. koncertu muzyki młodzieżowej, z którego cały dochód
przeznaczony będzie właśnie na rzecz ich placówki. Już zapowiedziały swój udział zespoły ,,Jordan" i „Ziętek Acoustic
. Band" . Prawdopodobnie wystąpi także ,.Miłość" i „Variete".
Imprezę prowadzić będzie znany wszystkim szarpidrutom, nieo. ceniony Paweł Kannak ,,Konik". Bilety - cegiełki rozprowadzane są w szkołach gdyńskich przez organizatorów i ich przyja-

p;_

sklep, dla
'' -;-,~
,i ~ śre~nio sytuowanego [
~ '
męzczyzny,
Prześledżmy drogę zakupów - za ile, co,
gdzie? Oto jeden
z przykładów ze sklepu najbliższego re- ""''"'•''"'''' •
dakcji - ,,STYL" z ul.
Szerokiej w Gdańsku.
Przychodzisz, aże
by ubrać się od stóp
do głowy. A więc od
skarpetek i koszuli, po
krawat, spodnie, marynarkę (lub garnitur)
i kurtkę.
Koszula z „Wólczanki" kosztuje od
190-290 tys. zł. Spo/edi/ dnie
piękne z wełny
590 tys. z!, a gorsze
bawełniane
nawet
i 280 tys . zL Krawat
już można kupić od
70 do 120 tys. zL
a muszkę za 90 tys. zł.
Marynarki są drogie
od 600 do 1 ,2 mln zł.
towe zajęcia aktorskie oraz ta- Kurtki również mają
neczne (w grupie tańca współ godziwą cenę od 900
czesnego) z przygotowywa- do 1,5 mln zł. Pła
niem następnych spektakli. Bę szcze rodem z „Próchdzie wśród nich m.in. adapta- nika" kosztują od I ,I
cja głośnej książki „Dzieci - I ,9 mln zł. Jeśli do 1
z dworca zoo", podejmującej tego dodamy pasek do ł..
problemy narkomanii i musi- spodni za 40-70 tys. z! r
cal, do którego ,,Junior" szuka i skarpetki za 11 - 25
tys. zł, to już łatwo
właśnie dzieci w wieku od 7 do
j
12 lat. Zainteresowanych za- obliczyć za ile dzisiaj ~ - Fot. J. Rybicki
prasza na spotkanie w tę sobotę możemy się z grubsza
o godz. 11. .,Junior" nie ma ubrać, bez butów no i bielizny.
Skromnie licząc bez trzech (3) milionów nie ma co startować
ambicji kreowania gwiazd - zai
to
do prawie każdego sklepu. A przecież za średnie buty też trzeinteresowani sceną uczestniczą
w przedstawieniach, innych za- ba byłoby wyasygnować ok. 400 tys. zł. Suma 3,5 mln zł nie byłaby tu przesadą. Srednio zarabiający mężczyzna musi wydać całą
dowala poszerzanie znajomopensję miesięczną na kompletny ubiór. Czy to drogo? Z pewności teatru, możliwość rozwijaścią. Nikt też od jednego razu nie decyduje się na taki wydatc:k.
nia indywidualnych predyspo- W innych sklepach jest nawet drożej. Tylko ceny na rynku są tuzycji.
taj konkurencyjne.

Satanlstłw w Sopocie nie 111a • takt1 te1ę moina postawił po
pnelrze•lu akt •t1clowych. Właśnie zakońnone Hrlt przesłu,
cha ałocloclanych, których przyłapano 11■ clewastow■-1• cmH•
hlna ko■u-■lnego, 11ęnenlu kotów I wypisywani, 111ocllltw de
llUltaaa. Nikt I młod1leiy do niczego alt nie pnysnal•• l•I•
llCIOM obiekty I fotografie nie •• wystarclUliłlCJal dowocla■I,
Młoclzleł pochedzl I debrych dem6w I leśll w og61e polawlła ,1,
w CIHlltamel kapllcy to tyłka dla I n, nie li
ai
llllłauk Id I I ' - .1 le
zpa ' a
y WJlllff
Cl "09 ł• J911•a WIIJICJ W ciule przesłuchań, ■I•
.. ie 141 •lewl•11I, wyraiall skNCht,

I

Wenecki
laureat iui
w.kinach

iennei Góry

,,Spotkanie z Małym Księ
ciem", musical oparty na ,,Małym Księciu" Antoine de SaintExupery'ego to ostatnia z realizacji Teatru Muzycznego .,Junior" działającego z powodzeniem od paru sezonów w Teatrze Muzycznym w Gdyni. ,,Junior", którego ideę wzorowano
na doświadczeniach współpra
cującego z Gdynią Theatre Royal w Plymouth, jest jedną z form pracy edukacyjnej
TM z młodymi widzami .
,,Spotkanie z Małym Księ 
ciem" jest obecnie jedną z pozycji w bieżącym repertuarze
Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej. Młodzi człon
kowie zespołu, którym kieruje
Małgorzata Ryś, łączą z wystę
pami na dużej scenie warszta-

z innych krajowych lub zagranicznych ogrodów. Para czarnych gibbonów przyjechała
z Moskwy (ma ·stamtąd jeszcze
do nas dotrzeć stadko lemurów), z Holandii pochodzą natomiast oryksy szabliste,
a z Czech - antylopy kudu.
A z Poznania jedzie właśnie

I

,,Junior'' spod
Ka

mamv. A marna Niunia - znowu jest „przy nadziei". Dobrze
wiedzie się też cakj licznej rodzinie kangurów, która też
w tym roku doczekała się potom st w a - jednej samiczki
i dwóch samczyków. Wśród
ohwskich maluchów, które zjawiły się na świecie w ostatnich

c z pieniędzmi jest krucho - wiemy o tym wszyscy. Starcza nam ledwo ( albo i nie) do pierwszego - znowu nie
odkrywam Ameryki. Jeżeli dodam do tego niechęć więk
szości społeczeństwa do uczestnictwa w jakichkolwiek
imprezach o charakterze charytatywnym, to wszystko razem
wzięte powinno zniechęcić dzieci i młodzież z dziennego ośrod
ka adaptacyjnego dla niepełnosprawnych na gdyńskim Obłużu
do organizacji imprezy 4 października o godz. 17 w Teatrze
Miejskim. Oni jednak uważają. że świat jest inny, że jest w nim
miejsce na ludzki uśmiech i życzliwość. Podjęli się więc zorga-

ale wszystko ma swój wymiar.
Dlacze go ci młodzi szpanują
niszcząc wartości uznawane
w społecze1i stwie za najwyższe?
Maria Giedz

pociągi pospieszne zast,;pując je
ekspresami. Doskonała metoda,
aby bez podwyżek zyskać na każ 
dym bilecie kilkadziesiąt tysięcy
złotych . Druga sprawa to fakt, że

serka nie stanęła przed sądem
z powodu braku „danych osobopoznawczych". Znaczy to,
że brak było informacji o karalności tej osoby oraz o jej
stosunkach rodzinnych i mająt
kowych.
W zeznaniu złożonym podczas przesłuchania policyjnego, właścicielka skupu złomu
,.Prok-Pol'' powiedziała m.in.:
„Od około dwóch miesięcy do
skupu metali, w którym pracuję, różne osoby zaczęły przynosić do sprzedaży płyty nagrobkowe z brązu lub mosią
dzu w całości lub pocicie na
części.( ...) Do dnia dzisiejszego kupiłam od tych mężczyzn,
jeśii dobrze sobie przypomi nam, około dziesięć takich samych płyt. ( ...) Chcę dodać, że
i inne osoby przywoziły do
sprzedania podobne płyty nagrobkowe i dlatego nie dziwiło
mnie, że i oni, to jest ci trzej
mężczyżni, co jakiś czas przywozili płyty. Nie czytałam też
nigdy napisów na tych płytach
i do dnia dzisiejszego nie wiedział am, że pochodzą one
z cmentarzy wojskowych".
W rubryce ..nazwa towaru" rachunku dołączonego do akt nażaden

z ekspresów nie zarr,.ymu-

się obecnie w Ciechanowie ,
bądź co bądź mieście wojewódz-

je

kim . gdzie zawsze wsiadało lub
wysiadało sporo osób. Co na to
PKP?

Raz w miesiącu...
... sprzątana jest klatka schodowa w budynku przy ul. Kościuszki 97 we Wrzeszczu,
a sprzątanie ogranicza się ty !ko
do zamiatania. Co na to ROM nr
7?

Prośba o karty magnetyczne
W nowym osiedlu Orunia
Górna założono trzy automaty
telefoniczne. Jeden na karty magnetyczne i ten działa. Pozostałe

pisano wyrażnie: .,brąz - płyt)
nagrobkowe. 136 kg".
A oskarżony Zenon O. zeznał, że z dwoma kolegami poznanymi przypadkowo p!7y piwie zerwali trzy płyty z mosią
dzu, wywieżli je wózkiem do
lasku, tam oczyścicili z betonu
i zawieżli do skupu przy ul.
Piotrkowskiej 89. Pani prowadząca skup przyjęła płyty i wypłaciła 990 tys. zł. 17 listopada
poszli więc na cmentarz po następne płyty . Ukradli trzy, ale
w punkcie skupu złomu zatrzymała ich policja,
•
Sprawcy rabunku przyznali
się do popełnionego czynu, do
popełnienia przestępstwa przy·
znała się paserka, Były nadto
dowody w postaci rachunków
i zeznań policjantów. Dlaczego
złodziei ukarano, a paserkę puszczono wolno, pozostanie ta·
jemnicą prokuratury. Bo wyjaśnienie, że przez dziesięć miesięcy od złapania na gorący~
uczynku, nie udało się zebrac
,,danych osobopoznawczych"
zakrawa na żart i świadczy o ·
delikatnie mówiąc - braku po·
śpiechu ze strony aparatu ści
gania przestępstw. Paserka
działa nadal, ,.Prok-Pol" spo•
kojnie skupuje ziom i nikogo
nie obchodzi. co kupuje i w jaki sposób zwiększa swoje dochody. Trudno to nazwać ina·
czej. niż drwiną z prawa. .
Akt o~karżenia. według in·
formacji przekazanych przez
prokuraturę. sporządzon_y
być

sać

ma

niebawem. O sprawie p1·
będziemy nadal.

Wiesława Kwiatkowska
,.,..

dwa na żetony są stale popsute.
Wniosek, co zrobić w tej syniacji, nasuwa się sam. Po prostu...
wymienić.

Był sobie parking
Mieszkańcy ul. Chrobrego we

Wrzeszczu zauważyli, że sklep
,.Komm und Kauf' robi zakusy
na strzeżony parking. z którego
dotychczas korzystali . Sw1ad·
czyłoby to o tym, że ma_
gazyn
dobrze prosperuje i chce się roz·
wijać . Ale czy konicczme ko·
szlem „parkingowiczów'" (~)

Przypominamy, i.e telefon ~
reportera czynny jest codzieQJIIC
oprócz sobót i niedziel w godz·
10 - 13.
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Abraham - Gdynia-wieś, w g.
11-17
Galeria ..C)·ganeria" (ul. 3
Maja 27, tel. 20-87-38). wystawa malarstwa Stanisława
Olesiejuka, w godz. 10-20;
Galeria Telewizyjna (ul. Derdowskiego 11, tel. 21-91-78)
TEATRY
wystawa malarstwa Brunona
Bluma, w godz. 12-23
GDAŃSK:
BĘDOMIN. Hymnu NarodoWybrzeże, (św. Ducha 2) wego, wg. 9-15 (poniedz. Godzina Kota - Mała scena
nieczynne), niedz.: 10-15
im. Hebanowskiego. g. 19
TCZEW. Wisły, wg. 10-16,
Miniatura, (ul. Grunwaldzka
pon. - nieczynne
16) - Jak ,dobyć korzec złota,
PELPLIN. Diecezjalne, w g.
g. 10 i 12
11-16
Państwowa Opera i FilhannoPUCK.
Ziemi Puckiej, wg.
nia Bałtycka - Mi~d;:ynarodo9-15, sob., niedz. 9-13, wt.wy Dzień Muzyki - Uroczysty
nieczynne
koncert z oka;:ji Inauguracji
WDZYDZE. Park EtnograRoku Akademickiego 1993/94
ficzny, wg. 10-15
w Uczelniach Wyższych ReWEJHEROWO. Piśmiennie•
gionu Nadwiślar'Jskiego, dyr.
twa, wg. 10-16
Janusz Przybylski, g. 19 (konWIELE. Ziemi Zaborskiej.
cert zamknięty)
wg. 9-16
- Kościół Najśw. Serca Jezusowego Gdańsk- Wrzeszcz, HEL. Rybołówstwa, w g. 9-20
ul. Mireckiego 3 - Inauguracja GNIEW. Zamek. wg. 10-17
WŁADYSŁAWOWO. HalleCyklu Koncertowego „Harmorów ka, ul. Morska 6 - Ciągnie
nia Spiritualis" - Koncert
nas nad morze. Wvstawa fotoSymfoniczny, dyr. Zygmunt
graficzna o Nadm,orskirn ParRycher, g. 20.30
ku Krajobrazowym z okazji
GDYNIA:
15-lecia. pon.-piąt. 9-15, sob.
Teatr Miejski (ul. Bema 26) 9-12
„Pan Tadeusz", g. l 4; Sax
ELBLĄG. Państwowe, bulClub, g. 21
war Zygmunta Augusta. WyELBLĄG:
stawy
archeologiczne. Nim
Dramatyczny - ,,Kartoteka", g.
powstał Elbląg. Dzieje Elbląga
10
1237-1947. Elbląskie rzemiosło artystyczne XVll-XlX
MUZEA
wiek. Sztuka sakralna Elbląga
I WYSTAWY
i okolic. Truso i Elbląg - arGDAŃSK : Narodowe, ul.
cheologia olśniewa, wg. 8-16
Toruńska 1) - wystawy dziaKWIDZYN. Zamkowe, ul.
łu sztuki dawnej: 1) Średnio
Katedralna 1. Wystawy:
wieczna plastyka pomorska. 2)
Współczesna sztuka ludowa.
Złotnictwo XV-XIX wiek; 3)
Exlibris współczesny, w g. 9Kowalstwo i metale kolorowe,
15
4) Cyna XV-XIX wiek, 5) MeMALBORK. Zamkowe, ul.
blarstwo gdańskie i północno
Hibnera 17. Wystawy: Rzeźba
europejskie XV-XVIII wiek.
sakralna. Bursztyn, wg. 9-15
6) Ceramika artystyczna, 7)
FROMBORK. M. KoperniSąd Ostateczny Hansa Memka. Wystawy: Frombork w zalinga. 8) Galeria Gabinetu Rybytkach kultury materialnej.
cin, 9) Malarstwo flamandzkie
Dawne map) i atlasy. Koperi holenderskie, 10) Malarstwo
nik - biograficzna. Gabinet
polskie XIX i XX wiek. 11)
uczonego doby renesansu. PolMalarstwo gdańskie XVIXVIII wiek, 13) Meblarstwo ska grafika kaiendarzowa
XVI-XVIll wiek. Jan Kepler
w Gdańsku i na Pomorzu
(1571-1630). Kontynuacja
wschodnim w XVTil wicku.
myśli Kopernika. Historia meCzynne - w g. 9-15; Narododycyny, w g. 9- I 6
we (Pałac Opatów w Oliwie,
SZTUTOWO. r,,,1uzeum Stut•
ul. Cystersów 15) - wystawy
thof. wg. 8-15
stałe: Polska Sztuka Współ
czesna, Plenerowa Galeria IMPREZY
GDAŃSK. Hala „Olivia" Rzeźby Gdańskiej (pin częśt
parku). wystawy czasowe: ŚLIZGAWKI. sob.: godz. 17,
18.30. 20; niedz.: 12.45, 14,
Galeria Pałacowa (Pałac
15 .30, 17, 18 .30, 20
, Opatów) - Współczesne polskie szkło unikatowe oraz
KINA
w Salonie Mistrzów - Jerzy
Panek - drzeworyty z lat 1959GDAŃSK- Neptun, Jurassic
1973 - czynne: pt.. sob. 9-15
Park, USA. od 12 I., godz. 10,
i niedz.: g. 9-15; Archeolo12,30. 17.30: Ostatni Mohikagiczne , wg. 10-17 - Życie codzienne w staroźytnyrn Egip- nin, USA, od 12 I.. g. 15; Trzy
cie; Centralne Morskie. w g. kolory: Niebieski. poi., od 15
9.30-16; Żuraw, Budxnek ,.8"·, I.. g. 20
statek-muzeum ,.Soldck", wg. Helikon - Kameralne, Ostatni
9.30-16; Poczty i Telekomu- Mohikanin, USA, od 12 l.
nikacji. wg. 10-16; Pałac godz. 10; Mój kuzyn Vinny,
Opatów w Oliwie. wg. 10-16; USA, cd 15 I., godz. 12; Tr;:y
"l"iebieski,
Etnograficzne w Oliwie, w g. kolory.
9-15; \Vartownia nr I na fr./szwajc./pol., od 15 I.. godz.
14; SKSF (seanse zamknięte),
Westerplatte, codziennie
godz. 9-16; Muzeum Historii godz. 16, 18; Ucieczka nieMiasta Gdańska - 1) Zabyt- winnego, wl./fr. od 16 I, godz.
20
kowe wnętrza Ratusza, 2) ArŻak, Kiedy Harry poznał Sally
tystyczne wyroby z metalu mistrzów gdańskich, 3) Wystawa (film z Billy Crystalern), USA,
Jujki. Czynne: wt.. śr., czw. od l 5 I., g. 17: Ojciec Chrzest10-16: sob. 10-16: nicdz. 11- ny !Jl, USA,od 18 l..g. 19
ORUNIA, Kosmos. Bodygu16: pon. i pt. - nieczynne
Galeria Malarzy Gdańskich ard, USA, od 15 I., g. I 7
,.Palowa" , ul. Długa 47 - NO\'VY PORT. Nord. Dowód
I Dominikański Salon Arty- rzeczowy. USA od 15 I., godz.
styczny - wystawa malarstwa 20
WRZESZCZ: Znicz, Zakon(zbiorowa). codz. godz. 11-23
nica w przebraniu, USA, od 12
Galeria „Na
Piętrze'',
1.. g. 16; Tina. USA, od 15 I.,
Gdańsk-Morena, Nałkowskiej
3 - l Dominikański Salon Ar- g.18; Znikni~cie, USA, od 15
tystyczny - wystawa malar- l.,g.20
stwa (zbiorowa). codz. godz. Bajka, Bodyguard. USA. od
15 I., g. 15.30; Ostatni Mohi11-19, prócz sobót i niedziel
Zeidler Art Galery, ul. Długa kanin, USA, od 121.. g. 18, 20
81 - stała kolekcja dziel sztuki Zawisza. Hot Shots II, USA,
dawnej polskiego i europej- od 12 1., g. 16.30, 18; Red
Rock West. USA, od 12 I., g.
skiego kręgu kulturowego.
Ekspozycja malarstwa Kazi- 20
SOPOT: Bałtyk, Trzy serca,
mierza Pochwalskiego (18551940) ,,Portret Kazimierza hr. USA, od 151., g. 16, 18, 20
Polonia, Piękna i bestia. bo.,
Sobańskiego" .
Galeria rysunku, grafiki g. 14; Ostatni Mohikanin,
i plakatu (ul. Ogarna 65) - USA.od 121.,g. 15.30, 17.45;
ekspozycja gwaszy Eugeniu- Jurassic Park, USA, od 12 l.,
g.20
sza Markowskiego
Galerie czynne codz. w g. 10- GDYNIA: Warszawa, Jurassic Park, USA. od 12 I., g. 10,
18, sob. i niedz. wg. 11-15
12.30, 15, 17.30, 20
Galeria „Eva-Art". Gdańsk
Goplana, Wojownicze Żółwie
Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka 75
- gobeliny Marii Zdankiewicz, Ninja III, USA, od 12 I., g.
15 .30; Smok - historia Brupon.-pt. g. 11-19
ce'a
Lee, USA, od 15 1., g.
Zabytkowa Kuźnia Wodna
17 .30; Gorzkie gody, USA, od
nad Potokiem Oliwskim (Oli18 I., g. 19.30
wa, ul. Bytowska la) - czynna
Fala, Bodyguard, USA, od 15
wt.-sob. od godz. 10-15
SOPOT: Galeria Triada, So- I.. g. 17; Zapach kobiety,
pot, ul. Boh. Monte Cassino USA,od 15 l.g.19.30
36 - Wystawa malarstwa Woj- STAROGARD Gd. Sputnik,
Twin Peaks, USA. od 18 I.
ciecha Zaniewskiego, g. 11-18
Wł,ADYSŁA WOWO. AlbaGDYNIA: Marynarki Wojennej (bulwar Nadmorski), tros, Jurassic Park, USA, od
12 1., g. 23.15. Początek seanwg. 10-16; Oceanograficzne
i Akwarium Morskie (al. sów: godz. 17 i 19
Zjednoczenia 1) w godz. 10-17 PRUSZCZ Gd. Krakus, Zapach kobiety, USA, od 18 l., g.
(kasa w godz. 10-16.30); Mu16.30, 18.30
zeum m. Gdvni, Pawilon WyTCZEW, Wisła, Strzelając
stawowy, ul.· Waszyngtona 21
śmiechem, USA, od 15 I.
- Miasto z morza Gdynia w Il
godz. 16, 18: Gorzkie gody,
Rzeczypospolitej, Dary i zakupy w zbiorach muzeum, fr., od 18 I. godz. 20
Kościerzyna, Rusałka, Snajw godz. 11-17; Oceanograficzne i Akwarium Morskie, per. USA, od 15 I., g. 18.15
wg. 10-17; Dar Pomorza, ELBLĄG. Światowit. Snajper, USA, od 12 I., g. 16, 18,
wg. 10-16 (w ponied1.. nieczynny); Domek Abrahama, 20
Syrena, Jurassic Park, USA,
ul. Starowiejska 30 - Antoni

seanse przedpremierowe, g.
8.30, 11, 13.30, 15.45, 18,
20.15
MALBORK. Klubowe, Hot
Shots II, USA, od 121., g. 17,
19
IDF zastrzega sobie możli
wość zmiany repertuaru

dnie wg. 19.30-7.30. w soboty
robocze, wg. 17.30-7.30, wolne soboty, niedliele i świ~ta całą dobę.

ZASPA, ul. Pilotów 21, tel.
centr. 56-69-95, 47-82-51 - nagle zachorowania, wypadki
i przewozy chorych, ambulatorium chirurgiczne czynne całą
dobę

APTEKI
GDAŃSK. ul.Grobla IlI 1-6

WRZESZCZ, ul. Grunwaldzka 52
Apteki pracujące non stop:
PRZYMORZE, ul. Opolska
3;
Sobota i niedziela: GDAŃSK,
ul. Podbielańska 1 (hotel Monopol), godz. 10-14; ul. Piwna
9/11, godz. 9-15:
ZASPA, ul. Żwirki i Wigury
4a, godz. 10- I 3;
SOPOT, al. Niepodległości
715;
GDYNIA, apteka nr 19054,
ul. Armii Krajowej 42, tel. 2100-32
KARTUZY, ul. Kościuszki
17. tel. 81-32-13, wg. 8-20
KOŚCIERZYNA, pl. l Maja
19 (całą dobę)
STAROGARD GD., al. Wojska Polskiego 25, tel. 223-73;
ul. Chojnicka 14, tel. 249-18;
ul. Kanałowa 315, tel. 222-85;
os. Kopernika 22, tel. 283-50;
TCZEW. ul. Żwirki i Wigury
49 (całą dobę)
WEJHEROWO, Przy Rynku
(całą dobę)
ELRLĄG,

ul. Ogólna 57
MALBORK, ul. Jasna
PASł~ĘK, ul. Chrobrego
KWIDZYN, ul. Braterstwa
Narodów 52, g. 9-18; ul. Staszica 22
NOWY DWÓR GDAŃSKI,
,,Morska" (całą dobę)

OSTRE

DV~URV
GDAŃSK. Chirurgia - 7
Szpital Mar. Woj., Gdańsk
Oliwa, ul. Polanki 117; Interna - Szpital Studencki,
Gdańsk-Wrzeszcz, al. Zwycię
stwa 30; Okulistyka - Szpital
Miejski, Gdańsk-Zaspa, ul. Jana Pawła II nr 50
GDYNIA. Szpital Miejski, ul.
Wójta Radtkego 1, tel. 20-7501
Morski, Redłowo, ul. Powstania Styczniowego l, tel. 2200-51
KARTUZY. Szpital Rej onowy, ul. Ceynowy 7, tel. 81-1 O73, 81-10-10 - wszystkie oddziały dyżurują całą dobę

KOSCIERZYNA. Szpital
Rejonowy, ul. Kujacha I, tel.
86-45-04. lekarz dyźurny - tel.
86-34-52, wszystkie oddziały
dyżurują całą dobę

STAROGARD GD. Szpital
dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych, ul. Skarszewska 7,
tel. 234-21 (centrala); Rejonowy, ul. Ściegiennego 7 - wszystkie oddziały dyżurują całą
dobę

TCZEW. Szpital Kolejowy .
ul. 1 Maja 15, tel. 31-37-13;
Miejski. ul. 30 Stycznia 57,
tel. 31-10-46; Chorób Wewn.,
ul. Waryńskiego li, tel. 3 !02-16
WEJHEROWO. Szpital Rejonowy, 72-13-00 do 09,
wszystkie oddziały dyżurują
całą dobę

ELBLĄG.
.
- wewnętrzny, ZOZ, ul. Zeromskiego
.
- chirurgia, ZOZ, ul. Zeromskiego,
- anestezjologia, ZOZ, ul. żeromskiego.
- położniczo-ginekologiczny,
ZOZ, ul. żeromskiego,
- noworodki, ZOZ. ul. Żeromskiego,
- dziecięcy, ZOZ, ul. Żerom
skiego
- okulistyka, psychiatria, chemioterapia, Woj. Szpital Zespolony, ul. Królewiecka
- stacja dializ, ul. Zw. Jaszczurczego
- zakaźny, ZOZ, ul. Żerom
skiego

POGOTOWIA

RATUNKOWE
I PRZYCHODNIE

GDAŃSK, ul. Aksamitna

I-

lekarz ogólny, gabinet zabiegowy dla dorosłych w wolne
sob .. niedz. i święta - całą dobę, w pozostałe dni w godz.
19-7
- poradnia dla dzieci chorych
i gabinet zabiegowy w wolne
~ob., niedz. i święta - całą dobę w pozostałe dni w godz. I 97
WRZESZCZ, al. Zwycięstwa
48
- czynne całą dobę
- wypadki - 999
- nagle zachorowania i przewozy chorych: tel. 32-29-29,
32-39-24, 41-10-00.
Ambulatorium chirurgiczne
- czynne całą dobę.
- Laryngolog przyjmuje w dni
powszednie w g. 20-7.30,
w soboty robocze 19 .30-7 .30,
w wolne soboty, niedziele
i święta - całą dobę,
- stomatolog w dni powsze-

Przychodnia Międzyrejono
wa, ul. Startowa l - w dni robocze wg. 19-7 .30
- lekarz pediatra, lekarz ogólny
w wolne sob., niedz. i święta
w g. 8-8 oraz stomatolog
w godz. 10-16,
- gabinet zabiegowy dziecięcy
w dni robocze wg. 19-7.30,
w dni wolne od pracy wg. 8-8.
- gabinet zabiegowy ogólny,
w wolne sob., niedz. i święta
wg. 8-18.
OLIW A, Podstacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Grunwaldzka 571 - działalność zawieszona. Zespoły wyjazdowe
zostają przeniesione do Oddziału Gdańsk-Zaspa, ul. Pilotów 21
SOPOT, ul. Chrobrego 618 wejście od ul. Mieszka I. Telefony: 51-11-56, 51-24-55 i tel.
alarm. 999
GDYNIA, ul. Żwirki i Wigury
14, czynne całą dobę - nagle
zachorowania i przewozy chorych, tel. 20-00-01. 20-00-02 ambulatorium stomatologiczne
czynne wg. 20-7
OBŁUŻE - Podstacja Działu
Pomocy Doraźnej, ul. Biało
wieska 1 (tel. 25-19-99), dla
mieszkańców dzielnic: Obłu
że, Pogórze, Oksywie, gm.
Kosakowo - pediatra, lekarz
ogólny, gabinet chirurgiczny,
czynne wg. 15.30-7
WYJAZDOWA POMOC LEKARSKA, dzieci, dorośli.
EKG, 57-63-25, 56-27-40
LEKARZ DOMOWY, ALKMEDYK.31-89-53, 20-68-16
WYJAZDOWA POMOC LEKARZY SPECJALISTÓW.
WIZYTA 250 000; 57-33-33
POGOTOWIE WETERYNARYJNE - 983 (całodobowo)
POGOTOWIE DLA ZWIERZĄT, tel. 22-21-48 (czynne
całą dobę)

KARTUZY, tel. 999
KOŚCIERZYNA, ul. Skło
dowskiej 1, tel. 86-30-00
STAROGARD GD., ul. Ście
giennego, tel. 220-33. 999;
Przychodnia rejonowa, ul.
Hallera 27 w g. 8- I 6. tel. 23416
TCZEW, ul. Wojska Polskiego 5, tel. 31-32-55. 999; Przychodnia obwodowa. ul. Wojska Polskiego 5, tel. 31-37-78.
34-38-49
WEJHEROWO, tel. 72-2200, 999
ELBLĄG, ul. Berna (czynne
całą dobę); wypadki 999: Woj.
Szp. Zespolony ul. Królcwiecka 136, tel. 34-41-11, dz. pomocy ambulatoryjnej - stornatolog, g. 19-7 (soboty robocze
od g. 15-7, niedziele i święta
całą dobę), chirurg w dni powszednie, niedziele i święta
całą dobę; Woj. Przychodnia
Skórno-Wenerologiczna, ul.
żerornskiego 2, tel. 33-64-42.
dyżury wene:·ologiczny i aids
w każdy poniedziałek i czwartek oprócz dni świątecznych
_ od g. 19 do 7
Lecznica dla zwierząt. ul.
Grunwaldzka 108, tel. 33-7249 (całą dobę); Hotel dla
psów, ul. Grunwaldzka 108
(całą dobę)

BRANIEWO - wypadki 99
KWIDZYN - wypadki 999,
39-09; Lecznica dla zwierząt,
ul. Warszawska 112, tel. 3861, g. 7-15; Pogotowie wet. g.
17-7
MALBORK, ul. Słowackiego,
wypadki 999, tel. 24-75
SZTUM. wypadki 23-33
_

. PC:,~IC.IA

GDAŃSK, dyźury oficerów

Komendy Wojewódzkiej Policji, tel. 39-53-33; oficer dyżur
ny ruchu drogowego, tel. 3192-12
SOPOT, dyżury oficerów Komendy Miejskiej Policji, tel.
51-30-51,997
GDYNIA. Komenda Rejonowa w Gdyni. ul. Portowa 15.
tel. 997, oficer dyżurny 20-6343
KARTUZY. 81-00-73, 997
KO$CIERZYNA, 86-49-26,
997
STAROGARD GD., 240-21.

997
TCZEW, 31-13-00, 997
WEJHEROWO. 72-54-74 do
77, 997: Komisariat Śmiecho
wo, ul. Chmieleckiego. tel. 7239-90; Straż Miejska: 72-3020. w dni powszednie g. 7.3019.30, nicdz. g. 12-9
ELBLĄG: Dyźury oficerów
Komendy Wojewódzkiej - 3402-00

STRAi
POZARNA- GDAŃSK,SOPOT.GDY
NIA, tel. 998; KARTUZY,
KOŚCIERZYNA, TCZEW,
WEJHEROWO - 998;
STAROGARD GD. - 230-11,
998;
ELBLĄG: 33-73-53

TELEFONY
- INFORMACYJNE
INFORMACJA GOSPODARCZA AiG, tel. 57-07-80
TELEFONICZNA PORADNI A JĘZYKOWA UG Porady z zakresu języka polskiego. od pon. do piątku, wg.
13-15. Tel. 41-15-15
,,BROKER" Bank Informacji - usługi. handel, produkcja
- tel. 24-07-79 w godz. 9-17
PRZESYŁKI
KURIERSKIE, tel. Gdańsk 52-00-71
do 76
Biuro Numerów: 913; informacja miej~cowa: 911; informacja zamiejscowa: 912
Telefon Zaufania - Anonimo¼ Y Przyjaciel, tel. 31-00-00
(0d godz. 16 do 6 rano).
Telefon Zaufania „Pogotowie
Makowe", środy, piątki, I 618, tel. .'i l-59 22
Poradnia dla Rodzin Narkomanów „Powrót z U'', ~rody,
piątki, wg. 15-19; Sopot. ul. 3
Maja 71.
Gdańsk, Wojewódzka Przy•
chodnia Odwykowa - Pomoc
dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin. ul. Łą
kowa 58, tel. '.\l-51-32 czynna
codziennie od 8 do 20
Dzienny Odd·tiał Odwykowy,
ul. 3 Maja 6, tel. 32-26-52.
PRZEDSIĘBIORSTWO

POGRZEBOWE „CHARON''
Usługi pogrzebowe, telefony:
82-37-96 i 48-45-69: 48-45-68
czynne całą dobę
Zakład Usługowo-Pogrzebo

wy „Zielei1", Gd.-Wrzeszcz,
ul. Partyzantów 76: Usługi pogrzebowo-przewozowe czynne całą dobę. tel. 41-20-71 i do
godz. 15: 41-73-35.
Przewóz zwłok na terenie Sopotu. Cmentarz Komunalny,
te I.: 5 I -03-50; 51-65-06 (po
16.00)
Usługi pogrzebowe: Sleep Time. Orłowo, ul. Przemysława
4, tel. 24-80-95, czynne całą
dobę, usługi na terenie Trójmiasta; Gdynia. Cmentarz
Witomino. ul. Witorni1iska 76.
tel. 20-59-08. 23-68-93, wg.
15-7
KARTUZY - PKP; 81-01-44;
PKS: 81-01-72:
KOŚCIERZYNA - PKP: 8635-01; PKS: 86-37-14; telefon
zaufania - 86-39-{)0
STAROGARD GD. - PKP:
240-88; PKS 236-63;
TCZEW - PKP: 31 55-22;
PKS: 3i-47-52;
WEJHEROWO - PKP: 7224-54; PKS: 72-23-24
ELBLĄG. Pomoc drogowa,
ul. płk. Dąbka 75 (całą; dob~),
tel. 34-05-89; Radio El, tel.
32- 79-26. UKF 73, 1 MHz,
stereo; Wiadomości i prognoza pogody, godz. 6, 7, 8, 9, JO,
12, 14, 16, 17. 18, 19, 20, 21 i
22. Przegląd prasy, godz.
6.45, 7.15 , 7.45, Wiadomości
lokalne g. 6, 6.30, 7.30, 8.30,
9.30, 12, ł3.30. 17.30. 20

STACJE
-

BENZYNOWE

GDAŃSK. ul. Uczniowska
róg Gdai"1skiej. czynna całą
dobę, także w dni świąteczne,
ul. Dąbrowskiego 4, tel. 3204-11, ul. Długie Ogrody 33 a.
tel. 31-60-66; ul. Jedności
Robotniczej, tel. 39-45-23; ul.
Śnieżna 1 (róg Marynarki
Polskiej) - czynna całą dobę
PRZYMORZE,
ul.
Dąbrowszczaków, te I. 53-1170
OLIWA, ul. Grunwaldzka, tel.
52-18-44
SOPOT, ul. 3 Maja 51. tel.
51-39-6 I
GDYNIA (czynne całą dobę)
Śródnneśc1e, ul. Węglowa 22,
tel. 20-73-19; Cisowa, ul.
Chylońska, tel. 23-68-68. ul.
Morska. tel. 23-68-68; Kolibki, al. Zwycięstwa, tel. 24-8677; Ortowo. al. Zwycięstwa
96, tel. 24-81-75, ul. Wielkopolska, tel. 22-30-55.
KARTUZY, ul. Zamkowa,
tel 81-28-80 (całą dobę); ul.
Gdańska. tel. 81-09-58, w g. 6-22
KOŚCIERZYNA, ul Wojska
Polskiego, tel. 86-33-63 (całą
dobę)

STAROGARD GD., ul. Mickiewicza, tel. 247-86. ul. Sikorskiego 7, tel 237-86
TCZEW, ul. Wojska Polskiego 4. al. Solidarności (przy trasie Bydgoszcz-Gdańsk) - cało
dobowe, ul. 12 Marca, tel. 3107-57
KOSZWAŁY. tel. 82-2231/183/
WEJHEROWO - Bolszewo
(wyjazd· z Wejherowa na
Szczecin) - całodobowa
ŻUKOWO, nr 5, tel. 81-85-81
EI.BL,\G, ul. Nowodworska
45 (całą dobę) ul. Warszawska. Rawska (całą dobę)
BRANIE\VO, ul. Elbląska 25,
codziennie od g. 7 do 18
SZTUM. ul. Jagiełły 43, codziennie od g. 7 do 20, ,,Saro"
(wjazd od strony Malborka),
całą dobę; :\IALBORK. ul.
Łąkowa 56, codziennie od g. 7
do 20. ,.Organika" całą dobę,
ul. Marksa g. 7-20

_J;KLEPY
ŚRÓD~HEŚCIE,
Monopol, całą dobę;

hotel

STOGI. ul. Wrzosy l

(całą

WPałacu Opatów wOliwie -wystawy

dobę)

ZASPA. ul. Pilotów 25 (w
nicdz. nieczynny)
OLIWA, ul. Grunwaldzka 5 l 7
(obok pętli tram.) - całą dobę;
,,Atos", ul. Kołobrzeska 30,
codziennie całą dobę; ,,Smak",
ul. Czerwony Dwór 17, pon.sob., g. 7-24. w niedzielę
i święta wg. 11-18
SOPOT, ul. Boh. Monte Cassino. delikatesy codziennie
wg. 21-24, ¼ sob., niedz.
i święta w g. 18-24; ul. Grunwaldzka 46 - całą dobę
GDYNIA, śródmieście, hall
Dworca Głównego PKP - .,Delikatesy Banach'' (od g. 5 .30
do l); ul. Starowiejska ,,Smak Lux" (całodobowy);
Skwer Kościuszki - ,.Maxima!" (całodobowy); ul. Świę
tojańska - .,l\kta" (całodobo
wy); ,.Maxima!" - Mały Kack,
ul. Wielkopolska 30 (od g. 9
do 24): Chylonia. ul. Morska
,,Skorpius" (całodobowy).

• Henryk Staiewski •
Sztuka międzywojenna •
W Pałacu Opatów w Oliwie • oddziale gdańskiego
Muzeum Narodowego czyn•
ne są lny wystawy.

~

Znów, tym razem w innej, niż
• Kiejstut Bereźnicki
poprzednio, aranżacji, oglądać
W związku z dużym zainteretam można kolekcję prac Henrysowaniem publiczności wystawa
ka Stażewskiego. Artysta jest malarstwa i rysunku Kiejstuta
konstruktywistą i naleźy do klaBereźnickiego pt. .,Uu.ty, karnasyków sztuki awangardowej; powały w czerniach, sceny i marczątek jego twórczości przypadł
twe natury pasyjne" czynna bę
na lata dwudzieste i trzydzieste dzie do końca października. Arnaszego wieku. Kolekcja dziel
tysta, przedstawiciel tzw s..:koly
autora znajduje się w zbiorach
sopockiej zaliczany jest do grugdańskiego muzeum w charakte' py najbardziej interesujących
rze długoletniego depozytu.
współczesnych malarz} pol-

• Sztuka międzywojenna

Stala Galeria Polskiej Sztuki
Wspólczesnej zaprasza do obejrzenia w oliwskim Pałacu Opatów malarstwa - od koloryzmu.
poprzez abstrakcję ekspresyjną
i geometryczną, nową figurację,
aź do malarstwa metaforycznego

ELBLĄG

„U Dębego•· ul. L.::gionów do
2 w nocy, ul. Podgóma od g.
20 do 2 w nocy (niedziele od
g. 11 do 24), ul. Jaśminowa
całą dobę, Va Bank ul. l Maja
dog. 22, ,.U Wiśniaka", ul.
Pomorska I 9, od g. 6 do 22
(oprócz niedziel), niedziele i
święta od g. 8 do 22
K\VIDZYN, Delikatesy Karo
ul. Chopina (8-20, niedziela
I 0-20), delikatesy Dębowe
(sob. g. 13-2 w nocy)

i filowficzno-konceptualnego
Szczególnie interesuj'1cy jest
cykl obrazów polskich kol,lry
stów, w którym rna1dują się
dzieła znanych. wybimych twórców - J. Cybisa, P. Potworowskiego. A. Nachla - Samborskiego.

skich. Jego twórczości, ory ginalnej zarówno pod względem he·
ści, jak i fom1y, nic sposób zaliczyć do jakiegokolwiek obowią
zującego kierunku, czy tendencji. K. Bereźnicki jest prawdz•
wą wielką indywidualnością ar
tystyczną ( na zdjęci u jeden z_l~go obrazów)
K.K.

POGOTOWIA
GDAŃSK - ciepłownicze: 31-

20-88, 993; - energetyczne:
41 -23-23, 991; - gazowe: 3118-68, 52-14-62, 992; - techniczne PKM: 995; - wodocią
gów i kanalizacji: 31-20-67,
994: - opiekuńcze pa1istwowe:
41-10-42
SOPOT - gazowe: 51-10-68
(czynne wg. 6-22); - wodocią
gów i kanalizacji: 51-40-55,
994
GDYNIA - pogotowie ciepłownicze: 23-19-41; - pogotowie dźwigowe: 23-36-65,
25-27-27; - pogotowie energetyczne: 20-45-50; - pogotowie
gazowe: 20-44-73, 20-44-79; pogotowie wodociągów i kanalizacji: 21-90-19
Pogotowie dla zwierząt: tel.
22-21-48 (czynne całą dobę)
KARTUZY - energetyczne:
81-23"-99;991; - energetyki'
cieplnej: 81-39-14; - wodocią
gów i kanalizacji 81-22-42,
994; - techniczne: 81-18-40
KOŚCIERZYNA - energe- ,
tyczne: 86-36-42; - wodocią
gów i kanalizacji: 86-20-06 ; gazowe: 86-47-27: - techniczne: 86-47-97
STAROGARD
GD.
energetyczne 223-52;
gazowe 227-54; - wodociągów
i kanalizacji: 281-91; - techniczne - tel. 225-75
TCZEW - energetyczne: 3122- 77; - gazowe: 31-07-89; - •
wodociągów i kanalizacji: 3139-94; - techniczne - 31-51-00
WEJHEROWO - gazowe:
72-26-47; - energetyczne: 7213-87; - wodociągów i kanalizacji: 72-40-84; - energetyki
cieplnej: 72-21-69; - techniczne: 72-22-00, 72-24-91. 7244-58
ELBLĄG - energetyczne:
991, g. 6-22; - gazowe: 992,
całą dobę; - wod. kan. 994, całą dobę; - ciepłownicze 993,
całą dobę. Zarząd Budynków
Mieszkalnych tel. 33-68-47,
całą dobę. Przedsiębiorstwo
Usług Pogrzebowych-Dębica.

tel. 33-45-66, (całą dobę).
PUP .,Charon" ul. Berna 25,
tel. 33-81-66. g .8-16 (tel. całą
dobę).

TAXI

NA

TELE_F_O_N~

TRÓJMIASTO: Hallo Taxi
Gdańsk, tel. 91-91, 316-316,
31-91-91 (x 400)
Hallo Taxi Gdynia lx 3501, tel.
91-90 i 23-18-18
Taxi PLUS Gdynia lx 400/,
tel. 220-540
Radio Taxi Gdynia /taniej/, tel.
25-21-21 i 91-99
Tele Taxi Gdynia lx 4001. tel.
91-95 i 20-25-00, honoruje
karty „Clubu S"
Express Taxi Gdynia lx 3501,
tel. 24-16-24
Non Stop Taxi Radio Gdynia
/x 350/, tel. 91-98, 25-01-01
KARTUZY: tel. 81-18-40
KOŚCIERZYNA: tel. 86-4797
STAROGARD GD.: tel.
225/75
TCZEW: tel. 31-51-00
WEJHEROWO: tel. 72-2200, 72-24-91, 72-44-58
ELBLĄG: dworzec kolejowy,
tel. 33-91-1 O, pl. Jagiellończy
ka, tel. 33-94- IO, ul. Beniowskiego. tel. 34-37-54 , ul.
Okulickiego, tel. 34-27-54,
taxi bagaźowe, tel. 34-57-54,
taxi na telefon. radio Mivico,
tel. 34-54-44
BRANIEWO: tel. 27-10
KWIDZYN: tel. 36-01
MALBORK: tel. 33-20
SZTUM: tel. 24-52

~

.RADLO . . ·.

AR N E,T
6.30, 7 .00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 21.00, 22.00,
23.00, 0.00 i 1.00: Serwisy
informacyjne; 9.05 Przegląd
prasy; 6.00-9.00 Przebudzenie
na życzenie; 9.05-12.00 Drugie
śniadanie; 9.15 Kursy walut;
9.35 Kalendarium muzyczne;
950 Informacje drogowe; 10.20
Konkurs „Gorączka złota";
10.33 Trzy łyki klasyk.i:1050 Informacje kulturalne; 11.15 Konkurs „Kto śpiewał'"; 1150 Horoskop; 12.05-15.00 Popołudnie
z Radiem ARnet;lS.05-20.00
Muzyka non stop; 20.05-23.00
Piątkowa hulanka - w programie
m in. szukanie miliona złotych
oraz radiowy totolotek; 23.002.00 180 minut złamanych organów; 2.00-6.00 Muzyka non
stop

- _R_A_D_t_O___,~

EL

Tygodniowa ramówka
Pełne wydanie wiadomości:
6.00, 12.00, 20.00; Wiadomości
z kraju i ze świata: od 6.00 do
22.00 co godzina; Wiadomości
lokalne: 6.00, 6.30, 7.30, 8.30,
9.30, 12.00, 13.30, 17 30, 20.00;
Prognoza pogody: po każdym
wydaniu wiadomości; Wiadomości sportowe: 8.10, 17.10,
pon. 12.10 w południe o sporcie;
Raport drogowy (i informacje
komunikacyjne: 5.38, 6.38, 7 38,
1438; Giełda pracy: 8.36, 14.38;
Bloki reklamowe: 22 minuty po
pełnej godzinie i IO minut przed
pełną; Ogłoszenia drone: 7.50,
8.50, 9.50, 1150, 12.50, 13.50,

14.50, 15.50, 17.50
5.00 Radio EL na dzień dobry;
5.15 Przegląd wydarzeń dnia poprzedniego; 5.45 Zapowiedzi
spodziewanych wydarzeń; 6.45
Przegląd prasy; 7.08 Kalendarium historyczne; 7.15 Przegląd
prasy; 7.45 Przegląd prasy; 8,009.00 Trybuna słuchacza: tel. 32
63 54 w sprawie interwencji;
9.08 Serwis ekonomiczny, informacje ekonomiczne i gospodarcze, notowania walut, przegląd
prasy - sob. tylko notowania walut; 10.05 W dziesiątkę - magazyn publicystyczny; 11.05 Połu
dnie z radiem EL; 11.11 Konkurs I 1/11; 1135 Powieść w odcinkach; 12.10 Nie wierzę, żaba
w eterze; 12.30 Informator kulturalny - Co, gdzie, kiedy? 1238
Wędrówki z przewodnikiem (kino, wideo, teatr, książka. telewizja); 13.05 Reportel - magazyn
reporterów; 13.12, 14.12, 15.12
Relacje reporterów; 13.38 Ich
zdaniem ... - wypowiedzi przedstawicieli władz partii, ugrupowań społecznych. i innych organizacji na ich zdaniem ważny temat 15.30 pon. Pomost - infor-

rnator dla sprawnyfh inaczej
16.05 Wyda1;7,i;pf~.i:~4mt: narze
- magazyn inf.-publ. 17.30 Kro
nika miejska (wiadomości lokal
ne, kronika wypadków, raport
służb miejskich, notowania walut, zapowiedzi kulturalne; 18.05
Wydarcnia tygodnia - komentują
dziennikarze lokalnych mediów:
19.05 Serwis naukowy: 19.30
Radiowa bajka na dobranoc;
19.45 Powieść w odcinkach, powt. z godz. 11.35; 20.05 Koncert
życzeń: 21.05 TOP MIX Ma
gazyn Aktualności MuzyczncJ;
22.05 RADIO-TERAPIA - aud
muz; 0.00 Nocne muzykowanie

RAD I O
GDAŃSK
2.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
21.55, 0.00: Wiadomości; 058,
6.28, 13.05, 21.05: Rybacka
progn . pogody w pr. I; 5 .20
Rolniczym ekspresem, 5.40,
6.40 Przegląd prasy: 6.10 \1rnęła
doba; 7.10, 8.10, 16.40, 17.40
Wiadomości sportowt. 9.10
Serwis ekonomiczny:9.47. 12.47,
13A7, 14.47 Ogłoszenia na telefon; 7.47, 8.47, 17.47 Radiowa
giełda pracy; 12.10. 13.10, 14.10
Raport miejski; 12.40 Impulsy magazyn dla niewidomych i słabo
widzących; 13.40 Kto czyta nie
błądzi - konkurs;18.05 Światowa
lista przebojów; l 9 .05 Wieczór
klubowy; 21.05 Klasyczny kon
cert życzeń; 22.00 Radio BBC;
23.00 Moje fascynacje jazzem.
23.45 Noc i poezja; O.OS Amerykańska lista przebojć,w countr:,

5.50 Lektura na dzicn dobrz;od
6.00 do 0.00 (co godzinę)·
Wiadomości;6.I0 Hity z winylu,
od 6.30 do 1830 (co godzinę'·
Skrót wiadomości, 6.10, 7.10,
8.10, 11.10, 14.10, 16.10, 17.10,
20.10: Wiadomości lokalne:
6.43, 23.45 Ewangelia: 6.52
Przegląd prasy; 7 .25 Patron
dnia: 7.44, 15.44: ,.Wykop'
drogowy; 7.40, 18.10 Serwis
Sportowy; 8.40, 15.10: Ser•qs
ekonomiczny; 9.35 Gość PLUSA; 10.10, 21.10 News in fp
glish; I o_,s „Za dużo. za ma l,··
- konkurs: 12.10 Pro Arte Med
cal - konkurs 12.40 „Rozmowv
pewnej pani z pewnym k~ ,;
dzem"; 13.40 Propozycje kultu
ralne; 15.10 Auto Biznes h'nkurs 18.40 Wiadomości z żvcia
Kościoła: 1852 Religia. Etyka,
Kościół - przegląd tygodników;
19.40 „Pluszowy kącik'' - dobr;,nocka: Legendy rock' n rolla W. Zyner i W. Furmaniak ,
23.55 Lektura przed północą;
O.OS Radio PLUS Noc; 4.00 Poranek muzyczny Radia PLUS
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Kurczak w cebuli

I I •

~---- - - - - - - - - - - - - ~

8

10

16

I

Il

nieobecności

Ił

Wówczas zdarza mu się przyrządzać kurczaka w cebuli.

15

•
•

•

POZIOMO: 1/ cieplna, wodna lub jądro\\'a, 7/ jedna z me- •~
tod modelowania gospodarki, 8/ przymusowy pobór do wojska, a tak.że niewolnica, 10/ miejsce przechowywania pienię
dzy, 12/ otwór wejściowy zbiornika, 14/ bankructwo,~
16/ostatnia część utworu, 17/ wciągający do spisu.
:·
PIONOWO: 2/ trwa przeważnie 45 minut, 3/ ludożerca, 4/ ·
taniec w takcie 4/4, 5/ ssak morski z wystającym do przodu ~~
bardzo długim zębem, 6/ ustęp tekstu zaczynający się od no- .
wego wiersza, 9/ pomieszczenie zajęte czasowo przez wojsko, 10/ Disneyowski Donald, 11/ umiejętność opanowania ·
się, 13/ w łańcuchu, a także elektryczne, 15/ niewielki statek ·
sportowy.
,
Pomiędzy cyfry z lewej strony diagramu należy wpisać
symbole dzi ałań arytmetycznych (mnożenia. dzielenia, dodawania lub odejmowania) oraz rozmieścić nawiasy tak, aby
była spełniona równość .

.

-------------- ---- ------ --------

m

'B5l==P0

I

~
'l(='F,

wych szachach! Po raz drugi
- tym razem w Wiedniu rozegrano dwukołowy mecz
shoereningen, w którym
zmierzyły się szachistki
pod redakcią
z weteranami. W ubiegłym
_w Arubie (Antyle HoPiotra Sobolewskiego roku
lenderskie) zwyciężyli weteA. Alechin • H. Feldł
rani 39:33 - w tym roku paniom udał się rewanż, gdyż
Tarnopol 1916
zwyciężyły
rezultatem
40,5:31,5. A oto indywidua!ne rezultaty w obu - aż rojących się od znakomitości _
zespołach: Barwy „Dam" reprezentowały am M. Cziburdanidze (Gruzja) 9 ,O (z 12),
am Z. Polgar (Węgry) 7 ,5,
am Xie Jun (Chiny) 7 ,O, am
S. Polgar (Węgry) 6,0, am K.
Arachamija (Gruzja) 5,5, am
A. Galamowa 5,5. W zespole
Kontrola diagramu B: ,,Huzarów" wystąpili: am B.
Kgl, He2, Wal, Wf!. Gd3, Larsen (Dania) 7 ,5 am W.
Gf4. Se5, Sf3, p.a2, b2, c4, Smyslow (Rosja) 6,5, am E.
d4 Cz: Kg8, Hd8, Wa8, Geller (Rosja) 6,0, am B.
We8, Gb7, Ge 7, Sd7, Sf6. Ivkov (Jugosławia) 5,0, am
p .a7, b6, c5, e6, f5, g7, h7.
F. Olafsson (Islandia) 4,0,
Białe efektownie wygrały.
mm A. Diickstein (Austria)
za rozwiązanie przyznajemy 2,5 . W zespole pań nie wy5 pkt. Nagrodę w naszym stąpiła J. Polgar, ale i w zekonkursie otrzymuje p. F. spale weteranów udział
Marszałkowski. ul. Morawskiego 2a/ I 6, 82-400 Szrum. choćby am. M. Najdor fa
Gratulujemy! Nagrodę wy- zna~znie wzmocniłby zes~I.
Obie strony obiecały sobie
syłamy pocztą. Ponadto prarewanż za rok w Pradze widłowe rozwiązania nadea umiejętności zwycięskiego
słali także: L. Osowicki, M.
Aleksandrowicz, P. Ponie- zespołu sponsor imprezy wierski, E. Śniegórski, P. holenderski mecenas szaFernsner, R. Szymczak. J. chów -_Joop van Oosterom
„wycemł" na 3250 USD dla
Ossorya-Cierpicki.
każdej z zawodniczek. PopaDamy contra Huzary
trzmy na dwa spektakularne
Popularny polski teletur- przykłady twórczości z tego
niej - ,,Czar par", ma swój
odpowiednik ... w świata- sympatycznego turnieju.

Przepuszczenie jest groźną bronią
manewr przepu szczenia mogą odciąć rozgrywającego od
fo1t, zmylić co do położenia honorów, mogą zepsuć komunikację lub stworzyć sobie
obrońców. Wykonując

dodatkową komunikację.

A oto jak przepuszczenie
rozgrywającemu

uniemożliwiło

+ W1092

POZIOMO: 3/ pracuje głęboko
pod ziemią, 4/ małe spanie, 5/ kula
ziemska w miniaturze, 6/ przechowalnia pieniędzy.

•DW6
♦ 532
+432

przeżytek,

6/ polonista, 8/ atu, 9/ margaryna, 13/ rejterada,
17/ Lee, 18/ dekoracja, 20/ bikiniarz.
PIONOWO: 1/ Arno, 2/ Mekong, 3/
wymiar, 4/ Neptun, 6/ pomór, 7/ stypa,
10/ ryjek, 11/ ale, 12/ Akaba, 14/ elegia,
15/ teońa. 16/ realia. 19/ jura.

Zadanie 2
POZIOMO: 5/ grzesznik, 6/ podstawka, 8/ pył, 9/ ambasador, 13/ adwersarz, 17/ war, 18/ lokomocja, 20/
marynista.
PIONOWO: 1/ tńo, 2/ seksta, 3/szkapa, 4/ piekło, 6/ plaża. 7/ wydra, 10/ biwak, 11/ ser, 12/ rózga, 14/ dwojak. 15/
erotyk, 16/ słowik, 19/ jota.
Nagrody wylosowali: Leszek Dziadak, Dzierzgoń, ul. Traugutta 2/3, Barbara Duraj, Gdynia, ul. Dantyszka 4 E/5

w

s
♦ DW8

ściągnie

Rebus z odwainikami
Odp. Kolejno od lewej: IO, 5, 50/1,
2,20
Uzasadnienie: 4 x 10 + 3 x 5 + 1 x 50
= 1 X \ + 2 X 2 + 5 X 20
Nagrodę
wylosowała
Teresa
Wrońska, Kartuzy, ul. Obrońców
Poczty Polskiej 3.

Cześć dzieciaki!
Wirówka: internat, bagietka,
kanister , kryształ, inżynier, dokładka,
czupryna, cmentarz.
Który cień? Rozw.: cień nr 5 (1 głowa, 2 - lewe skrzydło, 3 - lewa noga,
4 - prawe skrzydło, 6 - prawa noga).
Nagrody wylosowali: Adrian
Ablczyński. Gdańsk, ul. Szalupowa 3
E. Wiesława Czarnecka. Tczew, ul.

[$;i

Po odbiór nagród prosimy

zgłosić się

'

w Domu Prasy, Gdańsk, Targ Drzewny ,
202

(II

Zamiejscowym nagrody

piętro). I'
wysyłamy

pocztą.

Czytelnicy, którzy w terminie do 11
października

rozwiązania

udział

nadeślą

prawidłowe

dzisiejszych

zadań. wezmą

w

losowaniu

nagród.

Odpowiedzi, pod adresem ..Dziennika
Bałtyckiego"

- 80-886

Gdańsk,

skrytka

pocztowa 419 - prosimy nadsyłać na
kartkach pocztowych, z dopiskiem
„Krzyżówka
,,Cześć

rodzinna", ,,Diagram" lub

dzieciaki".

Obrona sycylijska
E. Geller • Zso Polgar
1. e4 c5 2. Sf3 e6 3. d4 cd
4 _ Sd4 a6 5. Ge2 Hc7 6. 0-0
Sf6 7 . Sc 3 d 6 8 _ a 4 b6 9 _ f4

Ge4 19. Sf7 Kf7 20. Ge4
Whf8 21. Wdl Kg7 22. Gd3
Hc3 23. Hh4 Sh5 24. Gd2
Hd4 25. He7 Kh8 26. Wf8
Wf8 27. Gh6 Wg8 28. Ge2
Hf2 29. Ga6 Shf6 30. h3 g5

31. Wf! Hh4 32. Wf6 g4 33.
Gg7 Wg7 34. Wf8 Sf8 35.
Hh4 hg 36. gh Se6 37. Gc4

I

E zabije, to

rozgrywający

swoje lewy w karach i treflach

nie może dokonać redukcji
może ustawić

przy-

rozgrywający musiał przegrać

szlemika.

+ 74
E • 7532
♦ 764
+ A876

O tym jak grać w obronie pisze bardzo
ciekawie (ten i inne manewry) W. Izdebski
oraz R. Krzemienika w

książce

pt. ,,Wist

od A do Z". Można ją nabyć na cotygodniowych turniejach

brydża

sportowego

w piątki i poniedziałki .

Z.P. I

Remanenty, Prezentowane dziś zdlęcl• mia•
na znalezieni• się w czołówce
prac, nagrodzonych w konkursie 1kolo9lcz■
nym. Niestety, główny motyw je1t wtopiony
w tło niemal do stopnia nieczytelnoścl. Pomo•
głaby tu mała głębia ostrości lub • co chyba
byłoby zablegi•m lepszym • Inny punkt widze■
nia. Sam obiekt jest rzeczywiście bardzo spe•
cyficzny. Pan Lenek ApaHMwlc1, który lest
autorem zdjęcia, wykazał się duią spostn••
gGWczościq. Rahltyczne dnewko w tel niemal
pneciwc:zołgowei zaporze mówi wiei• o ■a•
szych obyczajach,
Termin kolejnego koilkunu • ,,Mol• ekstra•
waganckie zwierzę domowe" • miła I O pai•
dziemika . Reszta bez zmian.

ło duią S1ansę

Madej Kostun

~la filatelistów
9 bm. wejdzie do obiegu pocztowego znaczek o nom. 2500
zł przedstawiający polskiego posłańca pocztowego z XVI w, tj.
z okresu zorganizo·,.,·aneJ jui
w Polsce służby poczt0wej. Król
Zygmunt August. prowadzący
koresponde:ncję z Italią, utworzył regularną łączność poczto
wą pomiędzy Krakowem a Wenecją poprzez Wiedeń, powierzając jej kiero·,vnictwo 18
X 1558 r. krakowianinowi wło
skiego pochodz~nia - Prosperowi Prowanie. W 1583 r. król
Stefan Batory mianował pocztmistrzem Sebastiana Montelupp1
i odtąd, prawic przez I 00 lat ród
Monteluppich kierowa! pocztą.

.
Gb7 10. Gf3 Sbd7 11. He2 ~ /
• e5 12. Sf5 g6 I 3. fe de 14.
Sh6 Wc8 15. Khl Hc4 16. ' '
He 1 Gb4 17 _Gg5 Gc 3 18 : be \

lew i tym samym nie

~-'

Reda, ul. Świerkowa 17 .

pokój

16. f5 b4 17. Sa4 Ha5 18. b3
Hb5 19. Hf3 ef 20. Gf5 Sd4
21. Wd4 ed 22. Gd4 Ge7 23.
Sb6 Wab8 24. Sc4 Wf8 25.
Kb! Kh8 26. g4 d5 27. Hh3
h6 28. Se5 Gc5 29. Gb2 He2
30. g5 Se4 31. Hh6!! gh 32.
Sf7 Kg8 33. Sh6 mat

musu . Obrońcy znali manewr przepu-

•1a

L

Wierzbowa 1/1 i Aleksandra Mahlik, '

3/7,

Sc6 4. d4 cd 5. S d4 d6 6.
Ge3 Sf6 7. He2 e5 8. Sb3
Ge7 9. f3 0-0 JO. 0-0-0 Ge6
11. Sc5 a6 12. Se6 fe 13. g3
We8 14. Gh3 Gf8 15 . f4 b5

Jeżeli

szczenia,

Nie M
~o

l. e 4 c5 2. Sf3 e6 3. Sc3

i u stawi w przymusie kierowa-pikowym.
E musi puścić trefla dwa razy . Teraz

+ KD5

Rozwi zanie zadań z 17 września :
Zadanie 1

• 1094
♦ AK109
+Wl09
N

+ AK83
•AK8

PIONOWO: 1/ kapryśna mina, 2/
gruby sznurek, 3/ nieduży grzyb, 4/
miejsce zamocowania wiosła
w łódce.

POZIOMO: 5/

M. Cziburdanidze · B.
Larsen

S gra 6BA. W pik zabity Asem i Królem trefl.

rozgrywający

ustawienie przymusu.

+ D65

Krzyżówka rodzinna

Obrona sycylijska

już

Przepuszczenie podstawowy manewr obrońców

'W.P.W.J.t])S

i Jadwiga Szczepanowska. Gdańsk, ul.
Toruńska 4/29.

az

Rys. B. Kruszewska

W brydiu iak w życiu

C!O

z

1

Sg5 38. Hh6 Se4 39. Hb6 I :O

$Z-

-- -----------

je w majeranku (majeranek
uwielbia i może go dodawać do wszystkiego). Następnie
kawałki kurczaka trzeba obsmażyć na rozgrzanej oliwie.
po czym przełożyć je do garnka, posolić, popieprzyć i dusić z trzema cebulami, pokrojonymi na duże ka·,vałki.
Można dodać pieczarki, ale nie jest to konieczne .
Potrawę podajemy z kaszą lub z ryżem - małżonka Bolesława Faca preferuje te właśnie dodatki - albo z ziemniakami, które z kolei (jak na prawdziwego Pomorzanina przystało) woli autor przepisu. Do tego konieczne surówki, najlepiej kilka.

................_ _ _ ....___..1.,_....,_.__.__:.,__. i"WJ

'E,

małżonki.

Oczyszczoną tuszkę należy
pokroić na porcje i obtoczyć

-- ------ --- ------- -- --------- -----Diagram

Bardzo lubi jeść, chociaż jak sam twierdzi - nie powinien, bo ma skłonności do ty- \
cia. Jada tylko w domu, bowiem żona gotuje wspaniale,
a do tego szybko. Sam także
gotuje wspaniale, ale trwa to
długo, zaś kuchnia wygląda
wtedy jak po dwukrotnym .
przejściu Szwedów. Dlatego ~
też obowiązki kucharza '
przejmuje jedynie podczas

Bolesław Fac, pisarz

-• 17
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Ordynacja pocztowa wydana
przez króla Władysława IV uno·
wocześnila służb~ pocztową,

znoszą~ obowiązek dostarczania
podwód. a wprowadz~jąc p<'da-

tek i opłaty jednolite bez
względu na odległość. pobierane
od osób prywatnyc:1 przy wysy·
laniu listów. Sieć połączeń po·
cztowych obejmowała Gdańsk.
łącząc go z Torun;cm, Poznaniem, Wrocławiem. Za króla Jana Kazimierza w 1649 r. powstała pierwsza nowoczesna poczta w Warszawie, w 5 lat później w Gdańsku. O tych historycznych początkach i dalszych
nowoczesnych
reformach
z okresu panowania Stanisława
Augusta Poniatowskiego dowiedzieć sii; można, zwiedzając
Muzeum Poczty we Wrocławiu.
Obecna emisja, n:iwiąznjaca
do historii na~zej poc1ty, została
wydana dla upamiętnienia Świa
towego Dnia Poczty. W dniu 9
X 1874 r. w Bemie, 24 przedstawicieli zarządów pocztowych
zebrało się i ustalilo główne zasady łączności pocztowej oraz
powołało Generalną Cnię P0cztową. Na kolejnym kongresie
w 1878 r. w Paryzu przyjęto
obowiązującą do dzis nazwi,;:

Union Postale UniYerselk Światowy Związek Pocztowy.
Polska należy do niego od 1919

r.

1 października 1993
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Album „Sopot" iui w księgarniach

•1

C

et

w formie
w treści

Rozmowa z Andrzejem Liberadzkim, prezesem spółki 11Przekaz", wydawcą albumów o Trójmieście.
-Pańska fuma wydala ostatnio piękny, kolorowy album
o Sopocie. Jest to bez wątpie-

wym i podpisami autorstwa stwarzamy tym albumem, maMarka Klata. Zawierają one in- jącym niewątpliwe walory proformacje zaiste frapujące. Oto mocyjne. Tak zresztą umawiana przykład historia kasyna, liśmy się z obecnymi gospodaotwartego w 1920 roku, świad- rzami miasta, którzy wydatnie
ka głośnych bankructw i samo- przyczynili się do powstania
bójstw; oto wspomnienie o bu- tej książki, gdyż są świadomi
downiczym pierwszego domu tego, iż każda forma promocji
zdrojowego, napoleończyku miasta jest ważna.
Haffnerze; oto ciekawostka
- W ubiegłym roku „Przeo zaczątku dzisiejszego zakła- kaz" wydal album o Gdańsku
du balneologicznego, który po- w trzech edycjach: wersję
---w sztywnej' la- - - - - - - - kierowanej

nia wydarzenie wydawnicze.

Muszę przyznać, że ta nasza
cokolwiek zszarzała i podniszczona „perła Bałtyku" prezentuje się na waszych zdję-

ciach rewelacyjnie.
. Decydują o tym przede
wszystkim znakomici fotograficy. tacy jak Witold Węgrzyn.
pracujący odpowiednim sprzętern i na dobrym materiale,
dysponujący przy tym bogatymi archiwami własnymi; dccyduje świetny papier i prawdziwie profesjonalna drukarnia,
która go nie marnuje; odpowiednia przygotowalnia, która poprawia, a nie psuje zdjęcia, no
i wreszci~ zdolni redaktorzy,
z pasją tr tujący s woją pracę.
Rolą wydawcy jest zharmonizowanie wszystkich tych czynników. Album o Sopocie rzeczywiście podoba się i to nie
tylko miłośnikom miasta. Jest
to wynik zdrowej sytuacji na
1;nku usług, kiedy można wreszcie wybierać pomiędzy lepszymi i gorszymi. krajowymi
i zagranicznymi 9,yko nawca-

.~~-~-L

okładce, wersję

bardziej „turystyczną"

miękkiej
okładce oraz
osobną,
niemieckojęzyczną. Pamiętam, iż
mówiło się o tej
książce,
że

w

,,wreszcie jest",
bo ostatnio coś
takiego wydano
kilkanaście lat
temu. z jakim
zainteresowaniem spotkał się
„Gdańsk. Złota
Księga

Skarbów

Kultury"?

1111.

- Sopocka seresja w waszym albumie _itst jeszcze
piękniejsza niż w <ryginale...
. Tak, jest jej tł bardzo dużo, i okazało się, L•. niezwyklej
urody. Wystarczyb zebrać ją
w jednej książce;aby zobaczyć, co posiada11Y. Zacytujmv może fragmern tekstu towarzyszącego
·.djęciom:
„W Sopocie domin~e budownictwo secesyjne . .łst to największy w Eurnpiekompleks
zabudowy charakteystycznej
dla kurortów nad~orskich
przełomu dziewi(nastego
i dwudziestego wiku". Kto
Q !}'ID wie. z Ęj;1tk;m histo.::
1)'KÓw sztuki?!
- W albumie „Sopot"
i ,,ZOppot" (bo wydao go także z oryginalną okładką
w wersji niernit:ekiej):najdujemy coś na .kształt hirnycznego .~uplementu. prze"iającego
się zresztą przez cal.książkę
tównolegle do zdjęć ,;;półczesnych. Jest to rniano~ie, starannie dobrany i ciekwie pokazany zestaw „z mszką" z życia „starego dob1go kurortu". Archiwalne fmgrafie
skomentowane został:cieka-

,,Gdań-

skiern" debiutowal iśmy jako
-=c...;c..~~-"-'-.., ,,albumiarze",
nic ustrzegliśmy
wstał już w 1819 roku, zbudosię zatem błędów. Przeceniliwany pnez gdańskiego kupca śmy na przykład zainteresowaCarla Cristophera Wegnera; nie rynku książką wprawdzie
następnie notka o spoczywajątak samo ładną wewnątrz, lecz
cych na tutejszym cmentarzu oprawioną mniej luksusowo,
rodzicach słynnego Klausa a bardziej .,turystycznie". Tak.ą
Kinskiego ... Jednym słowem, miał być „Gdańsk" w miękkiej
retro w najlepszym stylu.
okładce. Okazało sią, że zdecy- Wedug naszego zamiaru dowanie lepiej sprzedawała się
miała to być książka szlachetna
wersja „sztywna i lakierowaw formie i ciekawa w treści. na" - prawdopodobnie głównie
Książka o mieście, któremu tona prezenty lub do pooglądania
}"a~~)'..Q!JCh_J11iejscQ. które od świ~ta. Do n0~7f•nia pod pam:i. własny niepowtarzalny styl chą czy w torebce, i rraktuwai niebanalną histori.;. Chcieli- nia jako przewodnika po zabytsmy przypomnieć Sopot, które- kach, było mniej chętnych. Wigo atrakcyjność - począwszy docznie nie ma w Polsce takieod lat 70. naszego wieku. była go nawyku. Najlepiej jednak,
systematycznie marnowana. wn,:cz rewelacyjnie, sprzedane
\Viclka to zasługa budowni- zostało 5 tysięcy egzemplarzy
czych tzw. drugiej Polski, kto~ niemieckich. Łącznie wydalirzy zanieczyścili miasto urba- śmy 20 tysii;cy tego albumu
nistycznie, zaś z Zatoki Gdań- i właśnie kończymy jego dysskiej zrobili jedną wielką kloa- trybucję. Daje to wynik dobry.
kę. A to miejsce w Europie zaMyślimy o dodruku.
sługuje przecież na szczególną
- Był „Gdańsk", pojawia się
opiekę. 1 chyba znów ma na to
„Sopot", kiedy będzie „Gdyszansę ... Może właśnie i my ją
nia"?

- Właśnie nad tym pracujemy, a że jest to temat bardzo
wdzięczny, o tym nie trzeba
przekonywać. ,,Gdynia" ukaże
się jeszcze w tym roku. Sytuacja jest podobna jak wtedy,
kiedy zajmowaliśmy się Gdań
skiem - od wielu już lat nic
świeżego i naprawdę atrakcyjnego. Jest tu także pewne
podobieństwo do „Sopotu".
- Na czym ono polega?
. Otóż władze Gdyni popierają nasz pomysł, starając się
ułatwić wydanie tej pozycji.
Jeśliby jeszcze znalazło się kilku innych protektorów, choćby
znanych gdyńskich firm, to
przedsięwzięcie mogłoby stać

się wielonakładowe. Planowany album będzie droższy
w produkcji niż dotychczasowe, dobrze jednak żeby nie
straszy! ceną na księgarskiej
ladzie ... Tak. więc w ciągu póltora roku powstanie albumowy
tryptyk o Trójmieście. Domykarny go „Gdynią" pod redakcją Sławomira Kitowskiego
i Zbigniewa Gacha, ale warunkiem jego szybkiego dokończenia jest wiarygodna gwarancja, że jakaś część nakładu
znajdzie swego odbiorcę
w pierwszych miesiącach
sprzedaży. A to zależy od znakomi tego przecież „lobby
gdyńskiego" - czy zauważy
w tym również szansę na wla-

Osiołkowi w żłoby dano •
do wyboru. Nie wie lewica ,
co uczyni prawica. Mądry
Polak po szkod:.ie, bo tr:.eha
byto pójść do urny ... Gdzie
spojrzeć, widać zadziwienie,
bo nowa ordynacja splata/a
figla. Kandydat na senarora,
zdawało się i~ z murowaną ,
bankową szansą, sprawił sobie ekspresowo nowy garnitur ;:ębów 11a okoliczność
mandatu • a nie załapał się.
Za Tuskiem Kaszubi stanęli
jak jeden mąż, Kościerzyna
i Kartuzy, a co z tego ll'yszło?
Zgroza!
Teraz dopiero pofolguję
sobie w zamian za uparte
(tchór::,liwe?) milczenie o wyborach w trakcie kampanii.
Nie napis:::.ę, na kogo :,ag!osowalem. gdyż tajemnica wyborcza jest mi równie droga,
jak św. Nepomucenowi z Pragi, męczennikowi, by/a droga
tajemnica spowied;,i. Za to
napiszę, kto mnie zraził.
I dlaczego.
Piękna pani „ S" to byto
dla mnie bóstwo. a tvmczasem Himalaje bezmyłlności,
warte „ Księgi Rekordów"
Guinnessa, osiągną! jej poseł
b. kadencji, z zara::em górnik
dołowy. Nie bacząc na przeszkody piętrzące się na trasie
„Krajówka" - Sejm ( czyli
Gdańsk - Warszawa) i walcząc z czasem jak Mr. Fogg
w powieści Verne' a„ W 80
dni dookoła świata", zdąż.yl
w ostatniej chwili, by w imie-

niu „S" obal1C rząd Jia1111y
Suchockiej. Wotum górnicze
przes::.!o zmasowanymi glosami lewicy, centrnm i prawicy,
lecz pan prezydent, jak wiadomo, wys/al Sejm na grubki ... Górnik-bohater utracił
mandat, a w przysdy111 Sejmie, niestety-stety, klub „S"

nie :.aistnieje. I pn co by/o
jefr tę żabę? Serio mówiąc,
zawini! brak rozeznania wlaS11ych szans i i/11;-Ja popularno.fr-i nie zmienionej od 1989
roku. C::.asy inne, a i KK inna; to zaledwie druga, a może
trzecia liga.
Poc::.ątkowo po drodze do
urny bardw mi byto ::.e Zjednoczenfrm Polskim, nowym
nom de guerre PC Brad Kaczyńskich. To opcja przeważająca w naszej gazecie. Ale
do decy:::.ji brak mi byto jasności w tym, co dla mnie
najwa~niejsze. w sprawach
gospodarczych. C:.y dea·aluować dalej ;}otówkę? Skokowo, czy pehająco ., Na jakim
poziomie kształtować cła,
Czy infla,ja to mniejsze z.to.
niż recesja? Odkręcić śrubę
podatkową, czy dokręcić?
W nadziei na oświecenie ze
strony PC odczekałem po kil-

sną promocję?

Rozmawiała:

Aleksandra Paprocka

Unia DemoHatyczna w kampar.
przedwyborczej eksponowała bez przerwy
„argument pełnych pólek" jaio su~ e
swojej polityl<l--gospodarczej. · a w ,;zez-,
gólności planu Bakerowiczń Że oto pr
szę, nie zapominajcie, jak. t◊ było jeszcze
pięć lat temu. a jak jest teraz: towarów
w bród, tylko brać i wybrać, kolejki zni
kły, mamy rynek klienta.
Rzeczywiście, mamy rym::k klienta I aL
L chudą kieszenią), tylko że nie jest to
sługą planu Balcerowicza. albo - powiedz

tylko jego .. zasługą

tacji prawa do handlowania. Skoro po
zwolono każdemu otwierać sklep, bądz
,,szczęki" i sprowadzać towar ,.,kąd chce,
handel sprywatyzował się w ciągu dwóch
lat, a u.::ywilizov,,;,l w ciągu czterech.
Pięknie, tylko że
w~qstko było, jaK
to się mó'i\·i, uruchomieniem rezerw pro
stych. Tak mniej więcej, jak za Gomułki,
po roku 1956, Starsi ludzie pamiętają tę
niewyobrażalną mizerię naszej konsumpcji ra stalinizmu. kiedy skumbria w tomacie była ozdobą imieninowej kolacji. Go
mułka zdobył ~.ę !",a dwa elcmentarnie

,e,

zdroworozsądkowe posunięcia: odwołał
kolekty·:✓izacj:

Nowinki z Warszwki
W W_arszawie lei jesień szuflad, który kiedyś może był
I prawie epidemia grypy, biurkiem ...
Posmu tniała
Starówka, Najwvraźniej nikt nie miał
knajpiane parasole ustąpiły wątpl1wÓści co do tego. że am-

mleJsca parasolkom, których basa<lor to

drvty

wyginają się

porządny facet i nie

na wszy• brndzi. kgo dywan zlicytowa-

stkle strony przy podmu- 1no bow~~m bez rozw1pma.

chach wiatru.,.

A

1.Poszcdł

le przecież ludzie to na
ogól nie knajpiane parasole i pojawiają się
wszi;:dzie tam, gdzie się
coś dzit:je, bez względu
na pogodę. W zeszłą sobotę na
przyldad. miała miejsce kolejna już aukcja mchli i sprzi;tów
gospodarstwa domowego,
organizowana tradycyj n ie
przez ambasadę amerykańską.
Taki tu zwyczaj, że co kilkanaście tygodni amhasada wystawia ,.coś pod młotek''. Często
bowiem zmienia wystrój biur,
restauracji. a także mieszkań
swych pracowników. Przy ul.
Zwycięzców 63, zgromadziło
się kilkaset osób i panowała
gorąca atmosfera. Jak zwykle,
znależli się i tacy, którzy jcdyn ic podbijali ceni;, kosztem
nerwów (i portfeli) zdesperowanych kupujących. A kupowano wszystko. Nawet stół bez

za 3,8 mln. Sprzeda-

lno kanapy (np. za 1,3 mln),
>tele, stare lodówki. dwudzieoletnie żyrandole z rezydcni ambasadora i pokrzywioną
ajalnicę do chleba za czteryI tysięcy złotych.

Nie mniejszym powodze:m cieszą się także warszawie teatry, które właśnie jesie1 przyjmują

wygłodniałych

letniej przerwie widzów.
:zystkirn chcącym w najbliż
m czasie odwiedzić stolicę,
Jccam przede wszystkim

„Podróż

sentymentalna. Do
szafy grosik wrzuć"
wystawiana przez Studio-Buffo. Jest to widowisko muzyczne. na które składają się polskie piosenki z lat 50. i 60.
Choreografią i reżyserią zajął
·się Janusz Józefowicz, a występuje zespól Metra oraz ... Wojciech Mann i Krzysztof Materna.
Jeśli ktoś lubi pośmiać się
z polityki, mógł też obejrzeć
w galerii „Studio Kino" przy
grającej

Najchętniej odwiedzanym
obecnie lokalem w stolicy jest
knajpka o nazwie „Al Capone". Serwuje się tu, oprócz dobrego piwa po niewygórowanej
cenie, także inne atrakcje w każdy wtorek można posłu
chać koncertu rockowego,
organizowanego przy współu
dziale Teleekspresu. Zaś
w czwartki zjeżdżają się tu
właściciele harleyów. Jest na
co popatrzeć. Ameryka w środ
ku Europy ... Jeśli zaś ktoś woli
wschodnią toporność, ten może
w barze „Bolszoj" - jednym
z wielu w tym klubie • zjeść
solonego śledzia, podanego
w gazecie, ,,kiszeniak.a", popić
czystą wódką i podziwiać socrealistyczne plakaty.
A dzisiaj, ł października,
premiera filmu Kieślowskiego
„Trzy kolory. Niebieski" w
warszawskim kinie ,.Luna".
Reżyser zapowiedział swą obecność.

Jola Badowska

Jan Chrzan
PS. Pozostaje W))aśnić, iż
w tekście wyrażenie
,,nom de guerre" oznacza dosłownie ,, imię wojenne", czyli pseudonim, albo ksywkę.
użyte

To

wystart:zyło,

Prywa~zacja org1iczna ;przegrywazproinencką
my sprawiedliwiej

ul. Złotej, wystawę prac znanego rysownika Antoniego Chodorowskiego, zatytułowaną:
„Wałęsa i świat kultury". Nie
zabrakło aluzji także do znanych wydarzeń kulturalnych
i społecznych.

wiarołomstwa, gwałcenia

d::.ie niedawno tak wspaniali I
Co dotąd mieli tęgi rozum I
A dzi;' się jakby z nim rozstali ... " - śpiewa Młynarski i ja
się z tym zgadzam.
Wiem z pr:.ecieków, iż. prezydent rozważa już możliwość
rozwiązania przyszłego Sejmu, jeśli ów nie zdoła do koń
ca marca uchwalić ustawy
budżetowej. To oznacza/oby,
że nie tylko na kolejne wybory wydamy gładko co najmniej 400 miliardów złotych
plus i1iflacja, ale także iż na
nowo, w krótkim odstępie
czasu, zanurzymy się w błot
nej kąpieli. Brrr 1

odżyła i zaczęła produkować

uboczną'', Handel rozkwitł, dzięki wymie
nialności złotówki i zniesieniu reglamen-

dwa - zupełnie odmienne•
spektakle. W Teatrze Wielkim
balet do muzyki znanego,
współczesnego kompozytora
Mikisa Theodorakisa - ,,Grek
Zorba". Porywająca muzyka,
taniec. wspaniała choreografia
Lorki Massine.
Druga rzecz, zdecydowanie
lżejszego kalibru, ale niewąt
pliwie godna polecenia, to

cenia Lityńskiego nie zależał,
panie Jacku, los Waszej partii?
.
Sądzi/em, że to przedwyborc::.a wprawka i że bliskie
sercu PC wycofa się, skoro
członkowie ówczesnej komisji
skrutacyjnej potwierdzili wersję Lityńskiego, a kolejny zarzut, że Lityński wcześniej po·
part glosem prezydemurę Jaruzelskiego okaz.al się nieprall'dziwy • ale Kurski, urodzony fighter. szedł za ciosem. Raz po raz pokazywano
główkę Lityńskiego w białej
obwódce, jakby to by/ terrorysra podkładający bombę.
Ostatecznie zniechęcił mnie
reportaż z rozprawy w Warszawie, to skandowanie „Jacek, Jacek.' " i naręcza hl'iatów, to nadymanie się na uży
tek NP.
,,Nie uprawiamy sodomii,

zeby wieś się przez dżunglę i nie przemyślane bajdurzenie udeckich etosowców o nieuniknio-na sprzedaz.
A le uruchomienie rezerw prostych
nych kosztach p;zemian, żywcem sJwpioprzez odwołanie najoczywiściej nonsen
'h'.an~ zretoryki_ zawodowych rewolucjo•
sownych przepisów i zarządzeń starcza na mstow. Tylko w na retorykę apostoló\
równości i sprawiedliwości można się bykrótko. i nic jest jeszcze polityką go6po
darczą . Doktryner Gomułka bał się, że . ło nabrać, bo obiecywali lepszy swiat. Po
z prywatnej produkcji rolnej może odro- czo1ta jednak. ma znosić pauperyzację le
dzić się kapitalizm (słusznie zresztą), więL
kim czy górnik.jeśli z góry wiadomo. że
nle poluzował ani trochę w sferze zaopa- wyrzeczenia mają służyć w pierwszym
trzenia i zbytu, autentyczna spółdziel rzędzie bogaceniu się establishmentu?
czość chłopska już nie mogla się odbudoKtóry w dodatku riie jest ani daleko
wac (a w 56 r. jeszcze byli ludzie, którzy wzroczny. ani solidarystyczny, ani patrioby to potraflli), przedwnie, krok po kroku tyczny, ani lJ'!ilujący prawo.
•
była upaństwawiana, ai do stanu wszechwhdzy skorumpowanego i nk\vydolnego
W hasełku „przy bogatym i biedny si~
molocha pt. GS
pożywi" jest spora dawka prawdy i słu
Doktryner Balcemv.1cz wierzył, że nic
szności, pod warunkiem, że ów boga!),
widzialna rrka rynkuzadzialn w makro- tworząc własną fortunę, twony i miejsca
-,kali tak sarno jak mikro, byle tylko trzy- pracy, i godziwie traktuje pracowników
obowiązkowe,

- Czy „albumiarstwo" jest
w Polsce opłacalne? Przecież
na ostatnich Krajowych Targach Książki w Warszawie
oferta w tej dziedzinie była
bardzo uboga.
- W księgarniach jest zalew
wydawnictw, które są polskojęzycznymi przedrukami zachodnich „remanentów". Prawa autors1uc w1aL L „i,,zygumwalnią" wszelkich „Koni",
,,Kotów" i „guinnessów" kupuje się prawie za danno, co znakomicie obniża koszty. Niestety, nie mieli tam nic taniego
o Trójmieście ... Wolniej zatem
wychodzimy na swoje, ale wychodzimy. Poza tym, któż by
nie chciał zrobić czegoś pięk
nego dla swego miasta i o swoim mieście, zwłaszcza, że jest
ono tego warte.

kakrot' na audycję listy nr 1 zwierząt, nie znamy miłostek
w telewi::ji . lecz tam miody,
z ch!opcami, ani akademii kuzdolny i gniewny Jacek Kur- glarstwa" - pisał o Polakach
ski tropił, smagając tzw. bi- Lukasz Opaliński, 1612-1662,
czem ironii, groźnego prze- polityk i satyryk. Dodałbym,
stępcę parlamentarnego, b .
że nie lubimy na ogól okazyposła UD. Zły czyn polega!
wanej agresji i arogancji .
na wrzuceniu po kolei dwóch Przegrali ci. co jedynie w ten
kartek podczas imiennego sposób sugerowali narodowi
glosowania w Sejmie I kaden- silę przebicia, bezkompromicji. Ale przecież to byto glo- sowość i energię. Skupianie
sowanie o tzw. pietruszkę, się na wadach .i słabościach
mato istotne, a Jan Lity,iski to (prawdziwych czy urojonych)
nie lis-przechera, farbowany , swoich przeciwników po prok1)ptokom11ch, lecz może na- stu nie chwytało, nie zmvladwet bardziej od Kurskiego j nęlo uczuciami wyborców
znany działacz solidarnościo• i ich rozumem. ,,Lecz przewej opo-::;ycji. Chyba od utrą- cież robią to, o zgroza I Lu-

t::!r:;::t,.,,a i

zniósł

Jesień przytuptala drobnym truchtem - i choć mrozów jeszcze nie ma, liście
drzew szykują się do zlotu,
co widać po wabiących oko
kolorach. A więc ruszyły się
w dól liście klonów. Nie
wszystkich klonów, bo niektóre jeszcze w pełnej krasy

D
zieleni. Ale większość wpada w żółcienie, ochry, czerwienie. Niesamowita rozpiętość kolorystycznej gamy.
Sekundują klonom lipy.
Najbardziej
poetyckie
w Polsce drzewa, za sprawą
Jana z Czarnolasu, który im
poświęci! sporo s1roj; a za
nim - zastępy naśladowców
i hołdowników. Jeśli już nie
baczyć na na miodopłynne
pożytki, wiste, zapach kwitnącej lipy można porównać
chyba tylko do zapachu ciała spragnionej miłości kobie ty. Chylę czoła przed
i moim ukochanym drzewem, i złorzeczę tym, co je
użyli do obelżywości w po-

dostawy

m;ic w ryzach inflaCJę i zachować równowagę w budżecie państwa. Wobec tego
zostawi! zupełnie bez kontroli banki prywatne, wywóz kapitału za granicę (czy
w naiwnym przekonaniu. że jak jedni bę
<lą wywozi~, tu drudzy będą przywozić
1 tak l'? się jakoś wyró,wna'?), uwłaszcze
nia nomenklaturowe i zapomniał o wsi.
A że budżet musi się czymś żywić, dusił
podatkami łych, których łatwo dołapać.
rzemiosło i drobną produkcję, salariat (tj.
ludli żyjących z pensji) i pr„edsiębiorstwa
państwowe, a ciął wydatki budżetowe na
tych, co nie mogą się bronić: emerytów
i ,.gorszą budż.etówkę", tj. oświatę i zdrowie
Do tego dołączyła się grynderska filozofia liberałó\~, że d<l bogactwa dochodzi

wiedzeniach: ,, to wszystko
lipa", ,,lipne to" itp. No,
ale to tylko wspomnienie
miesiąca, który się nie wróci; mamy jesień i lipy zrzucają letni przyodziewek. Też
pięknie drżą na wietrze, ale
nie tak, jak klony. Po nich
pójdą dęby.jesiony, buki ...

•I
Ciekawe, f,e też polska
poezja nie dumne dęby
i wyniosłe buki wyniosła na
swoje wyżyny, tylko s\\'ojskie lipy. Chyba zaH"ini l
czarnoleski Jan. Jeszcz e
Mickiewicz kłaniał się polskim drzewom: ,,Ja ile ż
wam winienem, o domowe
drzev.·a.1 ", jeszcze się żali!,
że pod moskiewską siekierą
idą wniwecz:
Pomniki nasze! ileż c o
rok ll'as pożera
Kupiecka lub rządowo ,
moskiewska siekiera!
Nie zostawia przytułku ni
leśnym śpiel1'akom,

Ni wieszczom, którym
cień wasz tak miły jak
ptakom.

Gdyby

rządy

Ale stara 1 nowa nomenklatura
.,prywaty7.ację prominencką"

wybrała

tj. wzajem-

nego obdarowywania się masą spadkową
po PRL,. Fortuny powstają z dojść i 11kła
dów polityczno-towarzyskich l mają charakter wybitnie nuworyszowski. Taka
,,.ziemia obiecana" nie uśmiecha się salariatowi; no i co się dziwić. że potem IDZI
my to, co widziem.
.
.

·

pokazują

przekrój drzewa miedziany pień zachodu
o słojach niezmiernie regularnych jak kręgi na
wodzie
i ktoś przewrotny wpisał
daty lud::.kiej historii
cal od frodka pnia pożar
dalekiego Rzymu za czasów Nerona
w połowie bitwa pod Hastings nocna wyprawa
drakkarów
popłoch Anglosaksonów
śmierć nieszczęsnego

Harolda
opowiedziana jest cyrklem
tuż przy wykory lądowanie
Aliantów w Normandii .
Nie tylko poezja zapomina o drzewach. Nie pamię
tamy o nich również my,
zwykli zjadacze chleba. Może tylko jesienią, kiedy wyzywająco zaczepiają kolorami liści wzrok. Zauważa
my dlatego, że się zmieniają

i wreszcie

wspierały

Przypomnę tylko,jalr swego czasu kocha
no Hipolita Cegielskiego w Poznaniu albo
Wiktora Kulersk.icgo w Grudziądzu.

Ale był w tych żalach
odosobniony. Jego koledzy
po piórze woleli np. cyprysy, a modernistyczne wnuki
limby. A dziś chyba drzewa
• 'jako drzewa - wymiotło
z rodzimej poezji. Szkoda.
Trafi się coś jeszcze u Iwaszkiewicza, spotka u Herberta, lecz będzie to już tylko leciwa sekwoja, niemy
świadek historii.

brzeżu

unijno-liberalne

prywatyzację organiczną, wspierały po,
wstawanie małych firm i ich wyrastanie
w duze, wszystko byłoby w porządku

;; Jamna Wie.czerska

(trwanie jest mato widoczne). Podziwiamy ich piękno.
l niszczymy bezprzytomnie.
Zamiast więc rozpisywać
się o kolorach liści, może
powinienem bić na alarm?
Znowu? Bo już coś rok temu grałem larum dla lasu,
wypuszczając spod pióra
grzmot na barbarzyńskich
grzybiarzy. Żeby nie ubierać rzeczy w nowe słowa,
może przypomnę:

,,Jest takie porzekadło:
las - nie byto nas. Drngą jego część pozwalam sobie strawestować następu
jąco : nie będzie lasu - nie
będzie nas. Las nasz (wasz)
wandalizm odbije sobie na
waszych
prawnukach.
Prawdę mówiąc: nie odbije,
bo las nie jest mściwy, ja
tylko czasem lubię postraszyć w jego imieniu. Ale to
wy jesteście mściwi, mścicie
się dziś na swoich prawnukach . Nie dlatego, że one
nie będą mogły chodzić na
grzyby. Wy, swoją dzisiejszą bezmyślnością, zabieracie im przyszły tlen, skracacie oddech, wyrywacie kawałek po kawałku zielone
płuca Ziemi".
Po'wtarzam dziś tamto
ostrzeżenie. Niech to będzie
taki list rozpaczny na liściu
pisany, który patrzeć tylko,
a zaraz spadnie, zszarzeje,
zatrą się jego litery i przesianie. A potem je przykr_,je
był

litościwy śnieg.
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BMW
,siódemka"

or
Czym kierują się ludzie podejmując decyzję o za.
kupie nowego samochodu?
Jakie cechy auta są uwzględniane przy jego wyborz.e? Tego rodzaju pytania stanowią treść wielu badań rynkowych, organizowanych zwykle przez producentów samochodów. ().ęsto wsukurs przychod7.ą
im również rozmaite czasopisma motoryzacyjne.
Okazuje się zresztą, ż.e takie i.ainteresowania mają też
redakcje innych poczytnych czasopism. Między innymi sr-;tematycznie zbiera takie opinie brytyjski ty·
godnik .Time". Właśnie ostatnio ogłoszono na jego
lamach wyniki badań prz.eprowadzone w 11 krajach europejskich. Można więc je uznać za reprerentatywne dla szersi.ego ogółu użytkowników samochodów. Dane te są bardzo interesujące.
Na liście cech, które decydują o wyborze marki
i modelu samochodu, prym wiedzie bezpieczeń
stwo. Tę cechę wymieniła na pierwszym miejscu
większość respondentów. Ponadto mieli oni za za.
danie określenie najlepsz.ej pod tym względem marki samochodu (spośród 31 producentów). Aż. 60
proc. ankietowanych wymieniło produkty Volvo. Na

1

Po 9 latach produkcji BMW odnav.ia swój
największy model klasy 7. Zmiany są mało widoońe • nowa .siódemka" będzie tylko trochę dłuższa,
·o 2 cm szersza (długość nie przekroczy 5 metrów).
Najwaźniejsze zmiany to: atrapa połączona z maską

silnika, przy modelach z silnikiem V 12 · maska aluminiowa, tylna szyba będzie bardziej pochyła, niższa
będzie krawędź bagażnika, w tylnym oparciu jest
klapka na narty, duż.e tylne światła podobne do tych.
jakie są w .trójce", tylna oś • rozwiązanie podobne
jak w modelu 850i, odstęp osi większy o ok 10 cm
- v.ięcej miejsca wewnątrz, bak pod tylnym siedze.
niem . przed tylną osią, wzmocnienia w drzv.i.ach
bocznych i siedzeniach, większe kola (16") oraz
wic;ksze tarcze hamulcowe, podwójne reflektory
umieszczone za jednym szk.Iem.
Nowa .siódemka" oferowana będzie z czterema
silnikami: 6, 8, i 12-<:ylindrowymi. Baz.owym silnikiem
będzie jednostka o pojemności 2,8 litra, 6-cylindrowa o mocy 180-200 KM. Przewidziane są także 2sil•
niki 8-cylindrowe o pojemności 3 i 4 litry i mocy
odpowiednio 218 i 286 K\ł. Wtop modelu montowany będzie silnik 12-cylindrm,'Y o pojemności 5,4
litra i mocy 330-350 KM . Nieco później przev.idzia.
ny jest także silnik turbo diesel 2, 5 litra, 6-cylindrowy, o mocy 143 KM.

pod każdym względem samochodów znalazły się:
Mercedes, BMW, Toyota Lexus, Volvo i Porsche.
Trzeba jednak podkreślić, że jak to zwykle bywa
z badaniami ankietoW}mi (objęto nimi 5500 osób),
dane te nie pokrywają się z wynikami dotyczącymi
11 cech współczesnego samochodu. W tym przypadku Mercedes znalazł się 4-krotnie na pierwszym
miejscu, Volkswagen 3-krotnie, inne marki samochodów (Audi,Volvo, Alfa Romeo i B~) odnotowały tylko pojedyncze przypadki zajęcia pierwszego
miejsca na liście.
Opisywane wyniki skłaniają do kolejnych wniosków. Otóż okazuje się, że samochody z silnikami
Diesla, nie mają z.byt wielu zwolenników (2,82 proc.).
Ponadto, ze względu na sr-;tematyczność tych badań, można byto porównać wyniki z 199lr. z ocenami tegorocznymi. Tu znajdujemy potwierdrenie dla
stałości tychże opinii. Zdecydowanie awansowało
Audi pod względem jakości wykonania z 4 na 1 miejsce oraz pod względem ochrony środowiska, Volkswagen W}'J)rzedzil obecnie Volvo. Zamieniły się
miejscami Mercedes z BMW pod względem presti-
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Najważniejsze wyposażenie dodatkowe
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Podczas frankfurckiego salonu samochodowego
(9-19 września) Opel pokaże m.in. sportowe coupe
na bazie corsy nazwane tigra. Auto ma 3,93 metra
długości, wyposażone je5t ~ silnik czterozaworo"}
od modelu corsy GSi o moc.r 109 IC>ł. Pozwala to na
uzyskiwanie przyspieszeni1 od zera do .setki" w 9
sekund, a prędkości maks,inalnej w granicach 200
km,'godz. Jak na tak sportowe osiągi auto jest
oszczędne • spala śrechio 6,5 litra benzyny
bezolov.iowej na 100 km. Se!}inie tigra ")-posaiana
będzie w dwa airbagi Ila kierowcy i pasażera.
Przrnidywana cena opla igry ok. 35 tys. mt
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drugim mitjSOJ malazl się Mercedes, a na trzecim Au-

di. Wśród najważniejszych cech auta tuż za sprawami bezpieczeństwa, znalazły się kwestie technicznych rozwiązań. Pod tym względem najlepszymi
autami okazały się: BMW, Mercedes i Audi. Ciekawe,
że Volkswagen znalazł się dopiero na 9 miejscu.
Kolejną ważną cechą są sprawy komfortu, a tuż
za nim usługi serwisowe. Wysokie miejsce tych cech
na wspomnianej liście moie świadczyć o tym, że
klienci z krajów zachodnich przykładają dużą wagę
do W}1!0dy i !atwo&:i obsługi UŻ}tkow-anego pojazdu.
tączy się z tym przyjemność jazdy. Sprawę kosztów

żu,

ale te marki samochodów toczą o to swoją waJ.
Badania te do- ~ ~ ~ ~~ ~;===;;:.=~
wiodły również, ż.e oceny w poszcrególnych krajach
ryzys w przemyśle samochodoW}m odbija się
europejskich nie różnią się istotnie między sobą.
także na sprzedaży samochodów klasy luksuI tak dla przykładu, sprawa bezpieczeństwa była oce•
sowej. Jeśli w 1990 r. na całym śv.iecie sprzedano 235 tys. luksusowych samochodów, tow 1991r.
niana podobnie we wszystkich krajach.
To zresztą znalazło swoje potwierdzenie rów- • 210 tys., w 1992 • 200 tys., a prgnozy na rok 1993
nież w innej grupie badań. Mianowicie, zapytano
przewidują sprzedaż na poziomie 180 tys. Obecny
respondentów o najważniejsze • ich zdaniem• wypo- rok ma też być• według prognoz • ostatnim, w któ•
sażenie, które ich zdaniem decyduje o wyborze te•
rym odnotowano spadek sprzedaży luksusowych
go, a nie innego auta. Tu również sprawy bezpieczeń aut. W 1994 r. planuje się sprz.edaż 190 tys., a w 1995
stwa znalazły się na pierwszym miejscu. W dalszej
• osiągnięcie poziomu z roku 1990 · czyli ok. 230 tys.
spqedanych luksusowych aut.
kolejności wymieniono: centralny
zamek, estetykę pojazdu, klimatyza•
cję, przyciemnione szyby itp. Tu z.re.
Formuła
sztą wodróżnieniu od poprzedniech
Władze światowego sportu samochodowego coraz bardziej zainteresowane są przeprowadzaniem
badań odpov.iedzi byty bardziej rozwyścigów Grand Prix w krajach wschodnich z uwagi na nieobowiązujący tam zakaz reklamy W}Tobów
bieżne. Po prostu nie wszyscy przytytoniowych. W bieżącym sezonie najwięcej pieniędzy na Fonnulę 1 przeznaczy! koncern t)tonioW}·
kładają wagę do tych dodatków.
Marlboro, który przekazał na ten cel ok. 250 mln dolarów.
Oczywiście, w warunkach poi• 1
skich, gdzie decydującą rolę odgryZ największymi szansami na zorganizowanie wyścigu GP w przyszl}m sezonie jest Japonia. Już obecnie
wa nadal cena pojazdu, okupiona
raz w roku gości najszybszych kierowców świata podczas GP Japonii „Suzuka". Z inicjatywą przepro.....-adrenia
nieraz kosztem jego niższej jakości, ·
Warto też odnotować rywalizację w klasie luksu- drugiej eliminacji do mistrzostw śv.iata wKraju K"itnącej ·wiśni wysta_pil właściciel nowego toru wyścigowego
opinie te mogą wydawać się mało sowej między BMW .siódemką", a Mercedesem kla- • Hajime Tanaka. który zaproponował przepro\\o-adrenie 10 kv.ietnia 1994 roku Grand Prix Pacyfiku, zamiast
ważne. Trzeba jednak mieć na wzglę
sy S.Jeszcze w 1990 roku sprzedaż tych modeli na GP Europy, rozgrywanej na torze ,.Donington Park" w Wielkiej Brytanii, uważanej słusznie za ojczyznę
dzie fakt, że szczególnie obecnie, rynku niemieckim bylawliżona - ok. 16 tys. W 199lr. sportu motorowego.
BMW sprzedał 15,8 tys. modeli klasy 7, a Mercedes
w warunkach recesji, światowy rynek samochodowy nie może tego 20,8 tys. modeli klasy S. W ub. roku BMW zdołał
rodzaju badań lekceważyć. Muszą sprzedać 15 tys. .siódemek", a Mercedes 22,6 tys. luf!SA (władze sportu samochodowego) na posiedzeniu w Paryżu przygotowała zmiany regulaminowe
ksusowych modeli klasy S. W sumie na rynku niewziąć je pod uwagę również produw fl, k1óre mają wejść z początkiem nowego sezonu. Oto najważniejsze punkty nowego regulaminu:
cenci samochodów. Opinie użyt• mieckim sprzedano w ub. roku 42.5 tys. luksuS<.).
1. S=ochody wyścigowe będą miały prawo do tankowania paliwa podczas W}'ŚCigu.
kowników aut mogą mieć wpływ na wyznaczniki wych aut (zalicza sic; do nich oprócz .siódemel"
BMW i Mercedesów klasy Stakże Jaguara limuzynę,
postępu technicznego w budowie samochodów.
2. Punktowanych będzie 10 pierwszych miejsc (obecnie t}lko 6).
Skoro sprawy bezpieczeństwa są aż tak ważne dla Rolls Royce'a, Bentleya, Audi V 8, Lexusa L5 400.
3. Zabronione ma być używanie ABS, aktywnego w,ieszenia oraz czterech kół sterownych. Telemetria
większości ankietowanych w różnych krajach, trud·
R.D/a dozwolona będzie tylko w jedn}m kierunku (z samochodu do boksu). Ma to być "'Prowadzone w celu
no przypuszczać, aby nie wzięli tego pod uwagę
obniżenia kosztów, które są obecnie stanowczo za duże. Utrzymanie jednego czołowego zespołu kosztuje
konstruktorzy aut. Wracając do naszych krajowych
ok. 100 mln dolarów, a w konkurencyjnej Fonnule Indy Car ok. 5 mln dolarów. Chodzi także o to, aby w
warunków re smutkiem trzeba stwierdzić, ż.e póki co
SALON
wyścigach liczył się bardziej człowiek niż maszyna.
większość użytkowników samochodów musi się gopoo
redakcją SZCZEPASA KRYDY
4. Zespól używający dwóch pojazdów w sezonie będzie mógł korzystać w tym okresie mak.~malnie z
dzić z przestarzałą ich konstrukcją i raczej niepręd
64 silników.
opracowanie
techniczno-graficzne
i
łamanie
ko ktoś nas zapyta o zdanie na temat cech jakie poZmiany te są bardzo potrzebne. nie wiadomo tylko, jak zareagują na to konstruktorzy pojazdów.
MARIA SKRZYPEK
v.inno nosić nowoczesne auto.
Paweł Frankowski
i KRZYSZTOFIGNATO\\i1CZ
Szczepan Kryda
kę już od lat re zmiennym szczęściem.

K

le świata

spo u:

Prognoza
sprzedaży klasy
lu susowei

1 na Wschodzie

Zmiany regulaminowe w Formule 1

zakupu auta wymieniono dopiero na 5 miejscu. Kolejne miejsca zajęły kwestie prestiżu, zużycia paliwa i wielkości pojazdu. Biorąc pod uwagę procentowy udział głosów opowiadających się za tą lub
inną cechą samochodu, w tej samej grupie umieSl.CZOOO również jakośćv.11conania. Wśród konkretnych marek samochodów najlepszą jakość przedstawiają produkty Audi, a tuż za nim Volkswagena
i BMW. Okazuje się, ż.e klienci dużą wagę przykłada
ją do spraw ochrony środowiska. Tu prym wiedzie
Volkswagen, a tuż za nim Volvo ( z tą samą ilością gło
sów) , SAAB i Audi. Wpierwszej piątce najlepszych

Auto

OPEL ASTRA: CO ZA PRZYJEMN~ JAZDY!

ZNACZNIE WIĘCEJ
NIŻ PO PROSTU SAMOCHÓD

Potrzebujesz przestrzeni, szerokiego oddechu, szukasz samochodu
funkcjonalnego, z klasą ... Marzysz o przestronnym wnętrzu,
dużym bagażniku, składanych siedzeniach tylnych... O komforcie i
elegancji: nowoczesnym kształcie i najnowszych rozwiązaniach
technicznych ... O bezpieczeństwie: aktywnym systemie pasów,
wzmocnionych drzwiach bocznych ...
Otwórz oczy. To przecież Opel Astra.

PROWADZIMY SPRZEDAŻ KOMISOWĄ

oPEL

e

SALONSPRZEDAŻY

Service Haller 81-436 GDYNIA, ul. Narutowicza 3

Gdańsk-Oliwa,

Opel Dealer

ul. Bażyfukiego I A(oook hali „Oli\'ia")
tel. 52-20-91 wew. 56

tel. 22-11-14
Serwis, części zamienne

Moto
ciekawostki
Golf variant
VW postanowił zapelmć niewielką co prawda luk~
poniżej pa.~;ata varianta • czyli kombi. Stąd model golf

variant, który premierę święcił będzie podaas salonu
samochodowego we Frankfurcie nad :-.tenem (9·19 września
br.). Golf variant ma długość ~ ,5 2 metra · czyli jest d!uższv
od golfu o 32 cm. Przev.idziano do niego 4 rodzaje silników
benzynowych i 3 Diesla. poczrnając od pojemności 1,i
litra • 60 K.\i, poprzez 1,8 litra • ,; i 90 KM, skończywszy
na 2-litrowym 115 KM. Silniki Diesla mają moc 64, 75 i 90
KM

,Golf variant oferowany będzte w cztrrcch wcrsiach
CL, GL. GT i GT Special. Cena· od 26
tys. DM za najsłabszą wersję. Sprzedaż w RFN od jrsiem

wyposażenio\\yrh:

wynosi na1n11.szy mantlat w Czechach i na Slowaqi. "
takżt: w Polsn:, Tilko kti"iry policjant ograniczy się dr
mandatu 1.a 5 D\!. cr.,li 50 tysięcy złotych?

1993

Ile za zie
'parkowanie?
Mandat za zie parkowanie W}·nosi w Pobce najczęściej
200 tys. złotych. A ja.kie kary przev.iduje się 7.a zie
parkowanie w innych krajach? Rozpiętość w'}'sokośc,
mandatów jest bardzo duża. Zie parkowanie najdrożCJ
kosztuje w W. Brytanii • można tam zostać ukaranym
mandatem o równov.-artości od 20 do 750 DM' Wysokie
mandaty są we ~1os1ech •od 50 do 400 DM. \'i" lliszpanil
najwyż~zy mandat za zie parkowanie moi.e wynieśc
równowarto~ 165 DM. w Austrii trzeba zapłacić od 15 do
140 DM, w liolandii od 45 do 135 D:\1, w Norwegii od 70
do 130 DM W Szwecji najwyższy mandat za zie
zaparkowanie może wynieść 170 DM. Najlagodme1
traktuje się kierowcow w1urcji. Tam za zie zaparkowanie
samochodu płaci się równowaność 5 D~!. '1\le samo

Nowy

~yunday pony
NasH;()(a hyund.1~-a pon) jest już gotov.T, przechodzi
cykl jazd testowych. Nowe auto jest większe od
obecnie produkowanego modelu, iest tez hardzieJ
zaokrąglone, hardziej nmvoczesne. Nowyponyoferowan}
b~dzie w mech rodzajach katmerii: limuzyna, model ze
skośnim tyłem. oraz S-coupe. Hyunday llfliczależnia się
tt>chnicznie od mitsUbishl • dorychcz.1.~ silniki pochodziły
"1aśnie z tej firmy. Teraz nowe pony będą miały oryginalne
silniki opracowa.11e przez firmę koreańską. Na początek
pony oferowany bt;dzie z silmka!ni 1,3 oraz J,5 litra • +
qlindro")mi wykonan)lni w tcrhnice czterozaworowej
Jako \l)'JXY.,ażenie dodatkowe będzie można zamówic airbag
oraz AR.'i. POC'I,;Jtek sprzed;I.ŻV w Europir • pod koniec 1994

właśnie

nku

R.DJ~

znajmtie,iycb

\

Jest najpopulamijs.l)m

wśród

najmniej za-

możnych posiadaczy zterech kółek w Polsce. Do

dzisiaj marzeniem tyh. których na poważniejszy
samochód nie stać. femat v.ieloletnich żartów
i wesołych opov;ieśi. ,.Maluch", fiat 126 p. V:la•
śnie latem br. skońeyl 20 lat. W lipcu br. z taśmy
montażowej bielsk:j fubryki zjechał jego trzymilionowy egzemplal.
Produkcja rozpczę!a się w czerwcu 1973 roku. A potem go uoskonalano. W czerwcu 1977
roku zwiększoncpojemność skokową silnika,
wzrosła jego mo,, prądnicę zastąpił alternator.
Otrzyma! takżewiększe hamulce bębnowe.
W 1982 rozpoato produkcję wersji z ekonomiczn}m silnikie1 tzw. 650 E, która dala 12-proc.
oszczędność w ,1życiu paliwa. W 1984 wdrożo
no do produkcji\.-ersję face lifting. dostosowując
konstrukcj ę niKtórych elementów do surow•
szych przepisó, homologacyjnych, oraz uatrak·
C)j niono jego vgląd i funkcjonalność. Otrz}mał
szersze nadko~ lampy cofania i przeciv.mgiel·
ne, nakładki r rynienkach dachu. Zmieniono
kratę wlotu p<vietrza i listwy boczne. \l'ewnątn
.fiacika" poja~a się nowa deska rozdzielcza oraz
tapicerka, sldfane siedzenia tylne, elektrowenł)1ator. W l9f r. uruchomion'o produkcję fiata
126 p bis. Od ·ł lat produkowany jest w wersji inwalidzkiej. [ieckiem Ośrodka Badawczo-Raz·
wojowego Smochodów Małolitrażowych w Biel•
sku-Bialej jet 126p cabrio. Wersja cabrio 1est
najbardziej yrafinowaną formą mutacji samochodu. Na aj! st)-Iizacji tej podda\\-any jest naj•
popularniej:}' i najlepiej sprzedawany model da·
nej firmy. Tcbiło w przypadku np. 'iW garbusa
i VW golfa. osiadanie cabrio stało się na Zachodzie snobi~czną modą, . Maluch· cabrio ma tak·
że swoją aakcję, choć na pewno nie można go
traktować k auta sponowego. Odkrywany dach
pogarsza go osiągi, gdyż większe są w1irowa,
nia po"'ieza. Producent określi! maks}malną
szybkość ·OS kltl/h. Kosztuje, niestety 79 mln z!.
Wracac do fiata 126p dodać trzeba, że jego
egzempl:te ostatniej generacji (produkowane
w drugkpolowie ubiegłego roku, poczynając
od numl:I 6620965) są przystosowane do ben•
zyny beilov.iowej. Wszystkie te egzemplarze
,,maluch wyposażone są w odpo.,.,,iednie gniazda zawowe wykonane z proszków spiekanych.
Jednak t jest to to samo. co katalizator, a ben•
zyna bei!o.,.,,iowa nie dostarcza silniko\\i wszy·
stkich loiecznych konserwantów. Dlatego dobrze j ~ czasu do czasu. tak mniej więcej co
piąte tacowanie, wlać ,,Z.,.,,')idą" etylinę.
W pyszłym roku wszystkie, op~szczające fa.

brykę ale fiaty wyposażane będą w zagłówki
przy prdnich siedzeniach. I podobno nie będł
to ost:iie zmiany. ·wbrew różnym glosom. fu.
bryka a podobno zamiar koncynuować jego produkcj~rzez najbliższe lata. Tegoroczna osiągnie
70 l)'S%tuk. Mały fiacik, który wozi Polaków już
tak d~o i wystarczająco daleko z.a.sługuje na \\ie,
le S)1latii, choć są i tary, k1órzy nie bez racji ZJ·
pev.T móv.ią, że jest synonimem polskiej bie·

dy

AB
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Sadowniczy Zakład Doświadczalny w Miłobądzu
sprzedaje gruszki najsmaczniejszych odmian:
General Leclarc, Tryumf Packhama, Konferencja
w cenie hurtowej powyżej 100 kg • 3000 zł za 1kg
jabłka

Mercedes-Benz

odmiana Lobo• 3000 zł za I kg
Me lntosh - 2500 zł za I kg

Informacje:

tel. f069J 36-94-ZZ, f069J 36·94•26
:2,,ipr,tJUfft.'/ h

Jedyne samochody,
które nie potrzebują reklamy!

71liul1Au~

KLINIKA

REJESTRACJA TELEFONICZNA

~

codziennie oprócz sobol I niedZ1eł tel. 20-05-SS
tel. 26-42-69 kazdego dnia

~

,

,

TANSZE O WIELE MILIONOW
Montaż przemysłowy

Leczenie elektroakupunkturą i magnetoterapią
następujących schorzeń:

SOBIESŁAW

STWARDNIENIE ROZSIANE
(zahamowanie rozwoju choroby, likwidacja niektórych objawów)

Pełna

Klucze do ręki -

KOSMETYKĄ LEKARSKĄ

Wyposażenie

likwidacja cellulitis
usuwanie zmarszczek
drenaż naczyń limfatycznych ujędrnienie piersi

!
[};'!]vRATA®s.A

Ąutoryzowany

już

za:

standard.

dealer

e

UNO, TIPO, TEMPRA, CROMA

ZASADA "CENTRUM SA"

477 mln zł
529 mln zł
575 mln zł
587 mln zł

200D
250D
220E
300D

ZAJMUJEMY SI~ RÓWNIEŻ

-

aasu

gwarancja niemieckiego koncernu.

DYSKOPATIE
REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW
POWENIE
NERWÓW CZASZKOWYCH
I
ASTMA
NIEDOWt.AD Ml~ŚNI

usuwanie rozstępów skóry
leczenie tr;idziku
·

ZŁOTYCH.

A także:

Leasing finansowy
- odsetki 27 % na 3 lata.
Sprzedaż ratalna

- odsetki 9 % na 1 rok.

Ceny bez VAT-u - liczone po kursie I DM - 11.800 zł

Salon

80-958 GDAŃSK, Wały Piastowskie l - tel. (058) 374-694 lub 695; fax (058) 319-545

sprzedaży Gdańsk,

ul. Hallera 132, tel. 41-30-62

R-1636

HURTOWNIA 1

BIURO HANDLOWE

HURTOWNIA 2

81-601 GDYNIA-Chwarzno 80-06 l GDYNIA 83-000 PRUSZCZ GD.
ul. Afrodyty 15
-- - ul. Hutnicza 18 ul. Grunwaldzka 62
r, 1u
--tel./fax 0-58/ 24 44 24
tel. 23 31 21
tel. 82 22 16
KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE W ART. INSTALACYJNE, WODNOKANALIZACYJNE, GAZOWE I CO

w c_e nach fabrycznych zakupisz u nas wyroby firm:
"Cersanit"
Krasnystaw

miski ustępowe, postumenty
umywalki, pisuary

E.E.Zawiercie

łączniki instalacyjne czarne

pompy obiegowe C.O.
PJM i skrzydełkowe

Metalplast Kalisz

deski sedesowe

MODO PRODUCT
WARSZAWA

mieszkaniowe PROFIT

i===================~
rewelacyjne wodomierze

i ocynkowane odl/4' do 4·

"EMALIA S.A."naczynia emaliowane, nierdzewne i teflonowe;
Olkusz
wanny, brodziki zlewozmywaki emaliowane
"Inco" Mszana Dolna tarcze do przecinania

Leszczyńska

FABRYKA POMP

WAVIN METALPLAST systemy rurowe z PVC i PE do
BUK
wody gazu i kanalizacji

i szlifowania
'lnco"Dębe

Wielkie

syfo ny umywalkowe,
zlewozmywakowe,
brodzikowe

JORDANOWSKA
armatura sieci domowej
FABRYKA ARMATURY wodna ,gazowa i C.O.

najtańsze ciepło

ORAZ NOWOŚĆ

- grzejniki panelowe c.o.

Retting-Silesia Rybnik

a także rewelacyjne pokrycia dachowe z blachy
aluminiowej płaskiej, falistej I trapezowej, lakierowanej
oraz wyroby walcowane HUTY ALUMINIUM-KONIN

e FIESTA
e ESCORT

81-020 GDYNIA ul. Owsiana 13
Tel. (4858) 23-68-08
Fax (4858) 23-69-98
Telex 54782

-~

e SCORPIO
e TRANSIT

SZLAKIE LEGENDARNYCH PODRÓŻNIKÓW
Czy wspinałeś się w Andach?
Płynąłeś do Wodospadów lquazu?
Chciałbyś przejechać

Land-Roverem w poprzek
Ameryki Południowej?

MŁODEGO sprzedawcę (mężczyznę) ze
średnim wyksz1alceniem zatrudnię, sklep

i SA~AOCHODY

"Bajka', Sopot, ul. Boh. Monte Cassi~~l

Koszty tej przygody
pokrywamy w całości
Zgłoś się do udziału

ARGENTINA PARA.GUAY
CHILE'94

MŁODY rencista (uczciwy) poszukuje pracy, 32-77-BS

DEALER F.S. LUBLIN
I Polonez - TRUCK

1300

MŁODYCH,

solidnych piekarzy do pracy
w nowoczesnej piekarni zatrudnię.
Pruszcz Gd., Dąbrowskiego 50

Dealer FSO - Nysa

BH "LEW« s.c.

w CAMEL-TROPHY
../
Po raz czwarty organizujemy
w Polsce nabór ludzi
młodych,

odważnych,

dzielnych.

ul. Arkońska 3
tel. (0-58) 52-19-18 5803

(Remus)

PRACA Merpol, Sląska 35/37, p.

MATURZYSTO!

czą kurs

PRACA dla mężczyzn, którzy ukoń

BIOLOGIA
ANGIELSKI

PRACODAWCY! Aften-

FIZYKA

W'fKŁADOWCY AKADEMICCY!
ZNĘCIA: I LO Gdańsk. X LO Przymorze,

li LO Gdynia

JĘZYK

ANGIELSKI
• dla dzieci: od lat 7 (800 000) od lat 11
(1 600 OOO), mlodzleiy i dorosłych

swoje nazwisko,

imię,

adres, wiek (a najlepiej przyklej kupon).

,-------------------------,®
Kod

pocztmvy/miejscowość:

IL

~
z

Cl

o

Ulica: ..

L-- ---------------- - - -~

ABSOLWENTKĘ liceum
zatrudnię 26-62-30

ekonomicznego

56-4ti~

AGENCJA zatrudni dziewczyny. Zakwaterowanie. 535-461

Przymorze
Suchanino, Wrzer;zcz, Gdynia,
Weiherowo

AGENCJA zatrudni panie, zakwaterowanie, 43-59-47

E

~

INFORMACJE:
tel. 53-17-17, pon. - pt. 12.00 -17.00

PRACA

Nasz adres: Biuro Organizacyjne Camel Trophy 00-950 Warszawa Skr. poczt. 205
nazwi~ko, wiek:

3900

43994

129!11

AKWIZVTORÓW drzwi, żaluzje, tel. 31-7186
15174
AKWIZVTORÓW zatrudnię 24-4941

Odezwiemy się do Ciebie.

Imię. i

cja Promocji Kadr Ga•
pro" pomaga w znalezieniu pracowników.
Za1>raszamy w godz.
9.00 • 17.00 Sos,ot al.
Nie~odległości 797 A,
tel. s1-2o;;s1 1 s1-20-s2

~

(1 800 OOO)
• kursy dla przedsiębiorstw

do 2 5 paidziernika

762811

AGENCJA zatrudni dziewczyny,

(1 700 OOO)

• kursy egzaminacyjne FCE, PET
ZAJĘCIA: Gdańsk,

Napisz na karcie pocztowej

l

GEOGRAFIA
ROSYJSKI
CHEMIA

z
~

AKWIZYCJA zabawek· zlecenie, tel. 24-11-33

sio1

ELBLĄG -chcesz zarobić 350 OOO.dziennie i więcej, masz samochód - dzwoń
30 wolnych miejsc czeka, Elbląg 34-33-g~

PRACA w kraju i zagranicą . Konkretne oferty Jlectroimpex" Gdynia • Chylonia, ul. Helska 8, godz. 9.00 -15.00 507

„

9085

APTEKA w Gdyni zatrudni farmaceutę, tel.
24-47-79 po 19.00
14511
AVON Cosmetics · największy koncern kosmetyczny poszukuje osoby chętne do
pracy w charak1erze konsultantki w dowolnym wymiarze czasu, tel. 20-81-80, 29--09·
04, godz. 13.0 - 19.00
BIOSTUOIO. szkoła
12-31+34 w. 45

PANI do prowadzenia domu potrzebna,
20-76-12

DGT Sp. z o.o. przyjmie pracowników do
serwisu. Wymagania: pełna dyspozycyjność, znajomość obsługi komputera IBM
PC, prawo jazdy, wyf(sz1alcenie średnie telekomunikacyjne lub najchętniej wyższe.
Możliwość wysokich zarobków, tel. 41-8091 wew. 33

POMOC apteczna szuka pracy, lei.
grzecz. 71-06-55

masażu

5210

EKSPEDIENTKĘ zatrudnię,

32-21-07

- kursy 418759

POSIADAM ciągnik Jelcz oraz dwulelni
Gott. Szukam pracy, 52-76-15
3111'l
POSZUKUJEMY chałupników - cały kraj.
Koperta, 3 znaczki. .Cristel" box 1868,
Wrocław46

R-151'0

EUROPCAR • wynajem samochodów zatrudni pracowników ze znajomością j. angielskiego 41-52-51 wew. 202

PRZEDSIĘBIORSTWO ,Allcon· zatrudni
na dobrych warunkach płacowych cieśli,

FIRMA Diuers zatrudni młodych, operatywnych ludzi do 35 lat, tel. 71-26-13

mińska2

7387n

13007

FIRMA importowa zatrudni akwizytorów,
wysokie zarobki, 43-09-35 w. 39

murarzy -tynkarzy z umiejętnością układa·
nia glazury. Zgłoszenia, Gdynia, ul. Wrto·
RIEGEL Exclusiv .Kuchnia dla Ciet)e' poszukuje pilnie pani ze znajomością języka
niemieckiego, tel. 20-29-55
1"31B

12200

FIRMA zagraniczna zatrudni: krojczych,
krawcowe do szycia odzieży skórzanej,
Gdańsk, tel. 32-97-55
613811

HALLO Taxi Sopot przyjmie do swojego
zespołu kierowców taksówek osobowych.
Zgłoszenia osobiste w Sopocie, ul. Kościu
szki 61 w siedzibie BART, godz. 10.00 •
14.00
14873

15345

AKWIZVTOR0W z samochodem przyjmę,
39-00-1BW. 7

AGENCJA zatrudni panie, 250-285
1ms

CUKIERNIKA zatrudnię • ciastkarnia, SO·
pot, Kościuszki 11
9919

SPECJALISTYCZNE
KURSY PRZYGOTOWAWCZE
DO MATURY I NA WVŻSZE UCZELNIE:
HISTORIA
POLSKI
MATEMATYKA

umiesz
prowadzić samochód,
przekroczyłeś 20 rok
życia, nie boisz się
niewygód
i niebezpieczeństw,
zgłoś się do nas.

128, 21-12-03
ochrony osób i mienia. Informacje
Agencja Ochrony 'Comandos", Gdańsk,
ul. Kopernika 16, tel. 32-06-52, Elbląg Biuro Agencji 'Comandos·, ul. Struga 412, tel.
32-59-58

l

Jeśli

OPERATYWNYCH handlowców z biegłą
znajomością j. angielskiego lub niemie1:·
kiego oraz praktyką w handlu zatrudni Eu·
romirex Nord, Gdańsk, ul. Piastowska 133,
tel. 53-11-56
I

Gdańsk,

KAFELKARZV, 56-15-78
KANADYJSKA firma poszukuje młodych,
ambitnych osób na różne stanowiska pracy. JeśH chcesz zarabiać 300 tys. dziennie
- dzwoń 32--08-B7
14864

KONCESJONOWANE

Pośre

dnictwo Pracy „Gapro"

całe

SPóŁKA zatrudni operatywnego. doświad
czonego akwizytora z własnym
samochodem na teren woj. elblą•
skiego, tel. 52-70-70
n,,

STOLARZ podejmie pracę, 57-55-57 31 7SI
STOLARZV zatrudnimy, 43-13-61

mi

SZEFA kuchni, kucharza zatrudnię, tel. (0507) 1118
,m,,,
SZUKAMY ludzi młodych, lubiących ro::ka.
operatywnych, z dużym poczuciem hurroru. Nasz warunek to własny samochód.
w zamian zapewniamy wysokie zarob~
Wszystkich chętnych zapraszamy codzie~
nie od 12.00 -17.00, Gdańsk, ul. PiekarRcza 6

Trójmiasto. Sopot, al. Niepodległości
797 A. Oddział Gdynia, Sląska 35137 bu•
dynek Bpokój 213.

WYKONUJĘ prace ogólnobudoWlane soldnie, tel. 32-16-59
Jl91l

MARO zatrudni szwaczki, 24-88-19

ZAOPIEKUJĘ się dziedliem:tel. 43-51-02
14118

1!<61
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ZATRUDNIĘ złotnika do produkcji biżuterii
srebrnej, Tczew (0-69) 31-38-31
15323

ZATRUDNIĘ murarzy, glazurników, tel. 7124-75 (bud. w Oliwie)
7543

ZATRUDNIĘ

bezrobotnego

cieślę,

15

52-763177913

ZATRUDNIĘ

panie, 23-40-85
6906

dos1awcze. Gdynia, Chwaszczyńska 7,
Auto Myjnia, Karwiny
2258

KOMIS Samochodowy Gdynia, ul. Starowiejska 41, tel. 208-408.
Posiadamy w sprzedaży duży wybór samochodów osobowych po bardzo atrakcyjnych cenach. Prowadzimy sprzedaż ratalną, leasing i zamianę.
7535

ZATRUDNIĘ

krojczego z praklyką "TanDress", Gdynia, ul Chwarzn1eńska
136/138, Dom Za Falochronem, 24-17-97
po godz. 16.00
7508

ZATRUDNIMY spawaczy PAS i monterów
okrętowych. Możliwość zatrudnienia na
stałe, tel. 37-23-12
7624

ZAWODOWY kierowca B, C, D, E szuka
pracy, 24-41-35
1406-0

ZNANA, solidna firma poszukuje akwizytorów. Samochód mile widziany, 31 -00-53
R·1619

I NIERUCHOMOŚCI

HAKI holownicze, osobowe,

I

47-67-64, "Polstar" - obrót nieruchomościamil

LAWETĘ wypożyczam, 41-24-30

LIMUZYNA -wynajem. 23-40-21
657S
MERCEDESA 309 bus, 18
miejsc+ przyczepa• sprzedam, 41-07·18
(po 19.00 • 32-78-51)
14709
czoło
8892

WYPOŻYCZALNIA osobowe, lawety, 25-1492
11137
WYPOŻYCZALNIA Żu

ków .Automar', 52-45-79

obrót · poradnictwo - wyceny • geodezja.
Matejki 6, Gdańsk• Wrzeszcz 47-02-22.
47-18·96
7296

DOMY, działki, mieszkania • kancelaria prawnicza J.
Abramowski Gdynia, 10 Lutego 33, 21·89·
63
4921

DQMY„ mieszkania,

dz1ałk1 kupno, sprzedaż, zamiana
Kancelaria Prawnicza 'Lex", tel. 22·

45-50, 20-61-45

6941

DZIAŁKI rzemieślnicze
- Gdynia k. Polifarbu sprzeda pośrednic
two, 21-89-63
491S

DZIAŁKA Budowlana nad morzem (Ostrowo k. Karwi) uzbro1ona, z zatwierdzonym
planem budowy, tel. 23-09-39

Gdańsk, ul.
tel. 390-952

Jedności

WYPOŻYCZALNIA samochodów dostawczych, mikrobusów •TEX'
VW, Mercedes, 41-24-30

WYPOŻYCZALNIA 2uków
57-61 -94

PŁASZCZE hurtownia 47-70-27

POMIDORY "Lima", kalafior, ce·
bule, producent, tel. 57-63-96

10452

RYNNY, rury spustowe, uchwyty, 3256-67

7404

SANIDRECH . okna, drzwi, boazeria, deska .Bar", parkiet 25-33-44. 27·
03-20
4676

meble na raty. Sklep ,Stogi"

37-37-10

9303

ATARI 1040 + oprogramowanie, lei. 31 62-91 w. 208
15217

BEZKOLCOWE sadzonki maliny, 51 ·ł;,~1
BILARD 6- i 8-stopowy, Tczew (0-69) 31·
10-32
14925

BILARDY, 25-51-39

14056

13046

WYPO:l'.YCZALNIA samochodów osobowych 41-04-01, 41-16·9~5
WYPO:l'.YCZALNIA samochodów dostawczych, 41-39-24

BOAZERIA - mozaika pałacowa, 57-5!8~
BOAZERIĘ ,

57-54-31

11947

CZYSCIWO po 19.00, 20-92-22

12570

46702

WYPOŻYCZALNIA 'Piast",

dostawcze, osobowe, 52-26-33

8500

CHARADE 1984, sprzedam 43-45-25 15324

DOM Jasień 31 OOO USD, tel. 52-11-83~799
EMOLAK • 1 litr 73 800 brutto w hurcie.
Hurtownia Gdańsk-Zaspa, ul. Dywiz1onu
303 nr 4, tel. 51 -72-7t w. 16

IS258

FOKSTERIERKĘ pięciomiesięczną,

budowlane 490 m kw., Karwiny
sprzedam, 24-38-03 po 20.00
14485

DZIAŁKI

nad jeziorem, 15 km od Gdyni,

20-42-58
14269

NOWE biuro obrotu nieruchomościami
"Lokum Ltd." zaprasza zainte·
resowanych do współpracy. Gdańsk. ul.
Rajska 12 (salon Forda), tel. 31 -92-27.
Uwaga! do listopada nie pobieramy
prowizji!
15163

SPRZEDAM działki rekreacyjne, tel. 3803-76
12466

SPRZEDAM
Gdańskiem,

rozpoczętą budowę

domu za

53.43.49
46639

SPRZEDAM działki budowlane w Pierwoszynie k. Gdyni przy lesie, tel. 25-09-84 po
18.00

Chmielewskiego 1 m3 A

EUROPCAR - wynajem samochodów OSO·
bowych, 41-52-51 wew. 202
7387

FUTRO długie, rude lisy, kożuch męski tanio sprzedam, tel. 71-03-57

FIAT A 126p, 1985 tanio sprzedam, 48-74·
51
15311

HURTOWNIA Zeta. Elegancka odziez, Sopot, Bałtycka 1, 51 -71-16 oferuje: garsonki, sukienki, golfy, swelry, narciarki, kurtki
itp.

14364

SPRZEDAM rozpoczętą budowę pawilonu,
Tczew (0·69) 31-38-31
15322

.,SPRZEDAM nowo wybudowany dom w Li1

puszu, woj. gdansk1e. Wiadomość Gdańsk,
tel. 53-33·63
15333

SPRZEDAM
tel. 41-92-78

budowę bliźniaka

w Osowie,
30901

SPRZEDAM działkę budowlaną Gdynia,
Wieluńska, 29-01-79, godz. 17.00 - 29~~
1
SPRZEDAM dom wolno sto1ący, nowy, wysoki standard w Wejherowie, pow. 280
mkw., tel. 72-61 -07 wieczorem
1454~

SPRZEDAM atrakcyjny dom na obrzeżach
Gdańska, działkę 4000 metrów, tel. 39-4871
15372

SPRZEDAM tanio dom, tel. 31 -75-44 15351
SPRZEDAM dom nad jeziorem, 72-82-57
15428

SPRZEDAM działkę 1800 mkw. z domem,
stan surowy, 40 km od Gdańska, tel. 5767-57 po 18.00

FIATA 126, kupię, 32-39-75

13035

FORD Escort 1,3, 1986, 72 OOO km sprzedam, 25-22-18
14539

GARA2 odnajmę, teł. 41-81 -89 po 16.So330
GARA2 do wynajęcia 20-45-80 po 16.1~

1

GARA2 do wyna1ęcia, Chylonia, ul. Kartuska, tel. 23-40-19
14462

GAZYFIKACJA samochodów, 27-01-24

309()6

FUTRO - norki, 56-15-78

12300

15429

IMPORT części samochodowych ProCar Gdynia, Redłowska
14 a, 22-18-42

SPRZEDAM barak 500 m, vis - a - vis gieł
dy towarowej w Gdyni, woda, siła, c.o. 24·
14-08
4879

SPRZEDAM ogrodzoną działkę budowla•
ną 8700 m przy szosie, okolice Chwaszczyna. sita, studnia głębinowa, 24-14-08
487!

SPRZEDAM działki budowlane 1,5 km od
plaży w Karwi. Tel. 31-10-81, 31-90-72
wgodz. 8.30 • 14.00
14607

Obłu że ·
sprzedam.Tlałka, Gdynia- Dąbrowa, ul. So-

KUPIĘ

(uszkodzony rów-

12676

IMOTORYZACYJNE I
1WYPOŻYCZALNIA

Sa•
mochodów „JWJ" 5236-23
AUTO KRAM . Nowe, używane
części do samochodów zachodnich, kupno
- sprzedaż. Gdynia - Witomino, Wielkokac-

ka 6

Nissana · Sedan rocznego, 57-16·

77

15368

KUPIĘ samochód osobowy,

KUPIĘ naczepę

78-33-5615428

.Zremb", 52-76-15

AUTO-SZYBY sprzedaż, montanio, Gdynia, Sląska 1n , dojazd

taż

Podolską do końca,

21-65-31

AUTO-ZŁOM skup, gotówka,
Brzeźno,

Uczniowska 52, 43-50-60
30463

AUTOHANDEL · skup,
daż, zamiana, raty. 53-19-61

sprze-

3177911

1500 2107/1990 r., 52-57-26

15338

MECHANIKA pojazdowa, specjalizacja
VW, Mercedes, Grunwaklzka 7
31787

MERCEDES 1241300 E, 1991. 22-32·9879

AUTOHOLOWANIE

32-68·

68

14762

AUTOSZYBY,
Car•
Glass: • osobowe, dostawcze, Przymorze, Czarny Dwór
10, róg Jana Pawła li i Zielonej Drogi, 53·
49-98
624

BLACHARSTWO pojazdowe. Bezgotówkowo, 25-27-42
4541

FRANCJA gwarancja, 43-50-60

kupisz każde auto,
30464

14~54

KABINĘ prysznicową, tel.

47-61 -23

KIOSK warzywno - owocowy ośmiokątny
10 mkw., tanio, tel. 82-35-63
15352

'

KONTENER giełda Gdańsk, propozycje,
51-30-45
15317

BURSZTYN kaboszony, 43-40-85
DU2Y magiel elektr, 71-47-27
KUPIĘ

23 ..., 248-322

KUPIĘ

nr tel. 25 .. , lei. 23-40-19

KUPIĘ, wydzierżawię

13000

POLONEZA Termę kupię, 47-77-95

30867

65 mln,
15353

SILNIK 240 D do Mercedesa 207, sprzedam, Gdańsk, ul. Pstrowskiego 22 15206
SPRZEDAM beczkę, MB 200, 72-15-~12
SPRZEDAM dwa Liazy 87 i 89 r., NieC, po 15.00

dźwiednik 32

14935

kwiecień

93,

15329

Probe
15191

SPRZEDAM Citroena AX GTI, 92, 26-40·
83
1540S

SPRZEDAM Fiata 126 FL, grudzień 89, tanio, tel. 71 -37-94 po 17.00
1<540

SPRZEDAM Peugeota 405 GRO Turbo 90
RS - rok 1992, cena 18 500 DM + cło, tel.
21-73-60
14536

Elbląg

5889

SPRZEDAM: Jelcza przyczepę, Fiata Du·
cato, 79-12-30
14039

KUPIĘ

grającą, 48-53-30

15099

KUPIMY maszynę offsetową B3, nową lub
używaną w dobrym słanie, Normex, tel.
41-11·94
5221

OGONY lisie, 47-69-50

SKUP metali kolorowych. 51-12-88. Posiadam transport
SPRĘZARKĘ 4 • 10 m sześcJmin., płucz
kę do żwiru, 52-24-17,

52-51 -64

5238

SZLIFIERKĘ taśmową, wyrówniarkę,
działkę rzemieślniczą, wydzierżawię po-

mieszczenie warsztatowe 100 m kw.,
wokolicach Pruszcza, tel. 82-20-71 w. 808
po 16.00
12297

ZŁOM

kolorowy· 51-02-48

9951

I

LOKALE

BARDZO pilnie!!! ·
Mieszkania i Domu 57•
66-49 • poszukuję 11519
1

1 HANNA

• Wvnajem •
Błvskawicznyl!! 53-389 :f, 56-41-40 · Mieszkań • Domów • Lokali • (dużo ofert) - Koło
brzeska 42 E (falowiec)
1 5.00 - 19.30, soboty
11.30 • 15.00. Zapraszamy
Państwa!!!
Przyjmujemy oferty •
bezpratnae
11691

1 BIZNESMENI, Cudzoziemcx
• poszukują od zaraz! ..
• Komfortowych, • Mieszkań • Domow • Lokali użytkowych • 53-07•
61

24-83-83, 51-93-28
.Astra
47-67-64 -

Wynajem -

Mieszkań!

Domów\ Lokali!

Poszukujemy!!! Wynaiem!
Sprzedaż\

12961

12506

szkań, biur, sklepów. magazynów. Krasickiego 2 N1 , Gdynia. Zgłoszenia
bezpłatne

3g, 47-29-:,7, fax 47•
19-30
7373
PIANINO J ib1ger", tel. 57-81-53

12962

20-06-11 • Wynajem mie-

14783

'353

32•54-99 · mieszkania poszuk~l'b
37-43-56 - mieszkania pilnie poszukuje!!!

12475

14493

5937

PIANINO - antyk Bantow, orzech kaukaski,
bogato rzeźbione, stan dobry, tel. (0-56)
48-35-73
14802

PIANINO nowe. tanio, 24-03-79
PLANDEKI, 71 -19-36

4B19

PUDELKI - ratlerki mini, Gdańsk, Retektar·
ska 111
147i'3

ROLNICZE pompy wodne, wentylatory.
farba podkładowa, 22-32-96
6425

SPRZEDAM

rożna duże

elektryczne. przyczepę samochodową o ładowności 150 kg
i garaż murowany na Zaspie, tel. 53-0~2

J~

SPRZEDAM tanio hurtowo seler, por, kapustę. Brodnica Toruńska, tei. 20-04
15423
SPRZEDAM pianino • Legnica, 57-43·1~~32
muzyczny, 24-17-

03

52-16-32

GARAŻE blaszane, 57-29-20

7361

30433

wydzierżawię,

56-75-11

14776

M-3 sprzedam lub zamienię na
(tylko Chełm), tel. 32-74-90

większe

mes

14440

SZCZENIĘTA jamniczki, 32-05-53

,
15 94

SZNAUCERY miniaturowe Gdynia, Kopernika 16m 2
1'407

TELEWIZOR Sony, nowy, 53-37-75

14379

10464

4814

WY POSA2ENIE stolarni sprzedam.
Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka 192

53-01-41 "AS" ekspresowy wynajem, sprzed aż„ Przymorze, Jagiellońska 2
8616

53-14-46 • pilnie poszukuję mieszkania
8617

ABRAHAMA 10, Gdynia, Kancelaria „lnto" Sprzedaż • kupno mieszkań, nieruchomości,

20-98-93

4884

AGENCJA
Biuro
MGM" • w_ynajem,
ł<upno, sprzedaż • mieszkań, lokali • Grunwaldzka 116/2 41-53•
65 (10.00 • 18.00). Bezpłatne przyjmowanie
zgłoszen 31-26-30, 5692-10
ARTUS - wynajem, 37-42-91, 3743-56. Zgłoszenia bezpłatne
12'76

BORKOWSKI · Biuro Nieruchomości , kupno - s przedaż, Arkońska 3,
(9.00 · 16.00), 52-12-26 W. 211
11028

CHCESZ sprzedać, wynająć? Zgłaś!
22-31-13
7992

DIOGENES . wynajem, 52-12-46
w. 260. Piastowska 7.

15332

WYRÓB zniczy. Niskie ceny. Przy więk
szych zakupach udzielamy rabatu. Gdańsk
- Orunia, Jedności Robotniczej 359, 39-0012
S208

ZIEMNjAKł · tanio. Pisz 335-44
6-020

również
9658

OKULISTYCZNA Poradnia
Visus - dzieci, dorośli , codziennie

5230

handlowo-ustugowy (1 20
m kw.) w Gdyni przy ul. Obrońców Wybrzeża • do wynajęcia, tel./fax
20-57-69
7540

MIESZKANIA, domy, działki kancelaria prawnicza J. Abramowski Gdynia, t OLutego 33, 21-88-02
4920

WYNAJEM. 21-96-12
A-Pośrednictwo,

51 -53-19

AGENCJA promocji kultury poszukuje samodzielnego lokalu na cele klubowe, chęt
nie do remontu - Gdynia 20-73-71 , 8.00 12.00
14137

DOwyna1ęcia mieszkanie samodzielne M3, Pruszcz Gd., tel. 82-30-40
31781

9261

MIESZKANIE 70 m, garaż, Niedźwiednik
sprzedam, 57-50-92 wieczorem

PROF. dr Andrzej Szczuro•
wicz - niepłodność małżeńska, prowa-

46642

dzenie

ciąży,.~chorzenia

ginekologiczne

MIESZKANIE odnajmę, 41-43-05 po 11

Salon Medyczny dr Kreps,
Gdynia, Starowiejska 23.

MIESZKANIE trzypokojowe z telefonem
wcentrum Gdyni sprzedam, 20-42-58 14267

tel. 20-18-11

~&P

7990

REHABILITACJA. Leczenie

NOWE dwupoziomowe mieszkanie, 172
m kw., własność hipoteczna Gdynia - Karwiny • 850 mln, tel. 56-85-40

blizn przerostowych, pooparzeniowych,
naczyniaków, żylaków, obrzęków, 51-95·
39

ODNAJMĘ chłodnię i pomieszczenie na
magazyny, biura, sklep, tel. 25-46-03, po
20.00 24-29-34
4912

SZCZEPIENIA przeciwko błonicy (dyfteryto•
wi) Gabinet internistyczny, Gdańsk-Mo

30919

15337

ODNAJMĘ dom wolno stojący 2-piętrowy,
Oliwa, na 2 lata, płatne z góry 53-38-9~6

ODNAJMĘ

40 m kw , Gdynia - Dąbrowa,
Anyzowa 35, tel. 29-03-53 po 17.00 14466
ODNAJMĘ

mieszkanie na Morenie, 47-77-

74

11911

PAWILON •przenośny• 10 mkw, dobra
lokalizacja - PKP, tanio z powodu wyjazdu,
57-85-95 wieczorem.
12448
PAWILON, centrum Gdyni
24-87-68

wydzierżawię,
15414

POSIADAM pom. produkcyjne 200 m kw.
oczekuję propozycji, tel. 56-88.27

w Oliwie,

11986

POSZUKUJĘ mieszkania21-96-12

8913

grzewane) w okolicach Gdyni - Rumi, tel.
23-89-53
14549

POSZUKUJĘ mieszkań, 21-71 ·09

4775

PRZYJMĘ dziewczyny na pokój w Rumi,
tel. 71 -24-75
15418

SPRZEDAM pawilon handlowy vis-a-vis
dworca wWejherowie, 50 mkw., 23-712ś,f
SPRZEDAM mieszkanie 54 m kw., parter,
Gdynia, ul. Kcyńska, 300 mln, 23·72-~t11
SPRZEDAM mieszkanie M-3 Karwiny, tel.
29-01 -79, godz. 17.00 - 20.00
SPRZEDAM M-4, Dąbrowa, 24-24-3214519
SPRZEDAM lub wynajmę lokal o pow. 81
mkw. w pawilonie, tel. 21 -13-12
" 5'6

S891

SPRZEDAM sklep wędliniarska-spożyw
czy 16 m, wyposażenie, Gdańsk, 56-1656, 9.00 - 11.00, 18.00 - 20.00
1302!

1J~

UDOSTĘPNIĘ zakład tapicerski, 41 ·91

WYDZIER2AWIĘ lokal centrum Wrzeszcza lub Gdańska, tel. 53-38-38
30893

WYNAJEM 21-71-09

10025

WYNAJEM · poszukujemy
03-06

mieszkań

WYNAJMĘ

Płatne

41 -

14105

School ot Gdynia, angielski, niemiecki, 2018-38
9634

ENGLISH WAY · Szkoła Języ

rena, Piecewska 20, rejestracja· 31

·9~1~

TANIO w ciągu 2 dni wykonuje badania i wystawia świadectwa zdrowia uprawniające do podjęcia zatrudnienia (również
kierowcom), lekarze różnych specjalności.
Przychodnia Lekarska 'Senior', Wały Piastowskie 24, 38-43-02, 10-18
6113

WETERYNARYJNE. Wizyty
domowe, 56-89-56

11S77

WYJAZDOWE

ambulatorium

chirurgiczne, 31-25-26

15251

naświetlania , ćwiczenia,
Wrzeszcz, Uphagena 8, 41-30-40
9865

ZE Z -

BADANIE słuchu, dobór apara1ów Galen,
Wrzeszcz, Jaśkowa Dolina 9, tel. 41 -8~?
BEZOPERACYJNE leczenie kamicy nerkowej. żółciowej, prostaty, hemoroidów.
RejestraCJa do lekarzy od 14.00 • 18.00 I
41-11 -86
10399

BIOENERGOTERAPEUTKA prot. Tamara
Didenko stawia diagnozy, leczy nerki, mię
śniaki, guzy, torbiele, nerwicę, slresy, serce, wątrobę, oczy, skórę, cukrzycę, astmę,
impotencję, prostatę, słuch. inne. ElgazLand Gdynia, Bema 33, tel. 25-03-61 14312
CENTRUM Sukces Bis Wrzeszcz, Partyzantów 6/12, tel. 41 -52-61 do 64 wew.
200. Lekarze spec,·aliści,

EKG, stomato odzy,
RTG zębów
10389

CENTRUM Stomatologiczne Vis - Deni specjaliści chirurgii stomatologicznej, protetyki, anestezjologii i ortodoncji, 41 -92-96,
41 -85-04
8769

DOCENT dr ha~. m~ Jadwiga Rosz~iewicz ~ specJahsta chorob
skory. Dorośli, dzieci. Wiorek, środa
17.00 • 19.00, Oliwa, Jasia i Małgosi 13,
od Bażyńskiego, 52-13-41
9270

GABINET stomatologiczny, Mroczkowska,
tel. 41-43-10
30857
GABINET stomatologiczny,
ul. Kartuska 17 (parter). rejestracja tel. 56-73-68

31770

GABINET Metabolizmu dr med. Leszek
Kalinowski • leczenie zaburzeń lipidowych.
Poniedziałek, piątek od godz. 16.30, tel.
51-63-24. Sopot, al. Niepodległości 75~~
GABINET stomatologiczny,
Gdynia, ul. Starowiejska 25n . Codziennie
9.00 • 19.00, soboty 9.00 • 14.00 (21-6767)
4829
INTERNISTA wizyty domowe, 53-42·~i21

za rok,

53.37.75
12697

WYNAJMĘ

lokal 17 m Gdynia - Chylonia,
Morska (woda). 23-55·29, 23-42-53 141 12

ZAMI ENIĘ mieszkanie M-5 Gdynia • Leszczynki, X piętro, na dwa samodzielne
mniejsze, dopłacę, tel. 57-82-41, 10.00
11.00, 17.00 · 18.00
12283
ZAMIENIĘ mieszkanie spółd zielcz e
wŁomży na mieszkanie -11 Trójmieście, tel.

71-24-75
7544

ZAMIENIĘ

3-pokojowe 60 m kw., w Gdyni
na 2 mieszknia 1-, i 2-pokojowe, Gdynia,
ul. Janowskla 3139
11 128

20-46-62. Alergolog, dermatolog, tes~3025

ALKMEDYK · [)Orady, stany poalkoholowe, esperal. 31-89-53, 20-6816

14486

43759

KOD • Szkoła Języków

- angielski • dzieci, młodzież, dorośli. Grupy początkowe, zaawansowane • wszystkie poziomy. Grupy konwersacyjne 2-osobowe. Lek1orzy polscy, brytyjscy. (Kursy
dla przedsiębiorstw). 22-49-05 do 15.00,
pon., śr., piątki do 18.00. 51-00-14 wew.
2085, 9 00 -15.00

KURSY komputerowe .
lnfomer, 31-67-34

15851

KURSY komputerowe,
20-55-59

PRZEDSZKOLE Euroschool otwiera oddział w Orłowie,
20-45-80

9635

PRZEDSZKOLE, 21-17-25,
20-68-92

14089

SOBOTNIA szkoła angielskiego FCE, inne, tanio, 22-09-69
12271

SZKOŁA Języka Nie•
mieckiego w Gdyni zaprasza na

kursy i konwersacje, 71-38-97, godz. 9.00
· 14.00
14489

AMERICAN English 53-08-51

30907

ANGIELSKI - wszystkie poziomy, 53-WJ.1
ANGIELSKI • solidnie ambitnych,
tel. 25·33·16

profesjonaliści,

21-91-36

10346

BAL TIMED - specjaliści

14.00 19.00, 41 -33-24, wizyty domowe • interniści, ekg -51 -81-95

BIOENERGOTERAPIA.

CHIRURG - wizyty. Laseroterapia. 53-57-1 7
12167

DEFANT - zespół implantologii sto·
matologicznej, Gdynia, Syrokomli 4/5, tel.
22-06-26 - przyjmują specjaliści stomatologii ogólnej, protetyki · chirurgii szczękowej.
,Marina" · Hotel • Gabinet dentystyczny,
53-20-79 wew. 1100, pon. - sob. 10.00 •
18.00. Pełny zakres usług
10253

PRZEDSZKOLE angielskie, 20-45·80
SZKOŁA Tańca "Grażyna",

1449'

9963

POLIKLINIKA Salon Medycznx dr Kreps Gdynia, Starowiejska 23. Echokardiografia,
USG, gastroskopia, laboratorium EKG,
biopsje, zabiegi chirurgiczne, laryngologiczne. Kompleksowe badania sutka, tarczycy. Bóle kręgosłupa. Zapraszamy 7.00
· 20.00, soboty 8.00 - 13.00. Tel. 20-18-11
,

59-10
SZWEDZKI Towarzystwo Polsko ·
Szwedzkie, tel. 57-93-89 i 41 -52-41 wew.
122 (8.00 - 15.00). Zebranie organizacyjne
4.10.93, godz. 17.30, Wita Stwosza 55,
skandynawistyka
1462\

SZYBKIE, skuteczne szkolenie
komputerowe C-bit, 31-427~)1

USŁUGI
1 PRALKI, 56-15-15

3274

ABLOY • atestowane
zamki
fińskie.
Wrzeszc~ Manhattan,
pawilon ~9, tel. 20-24•
76, montaż, serwis <830
AGMA-ALARM, 53-29·
77
11213
ALARMY, 37-06-89
ALARMY,31-74-79

7975

14033

PSYCHOTERAPIA, 22-24-61
6849

REHABILITACJA, fizykoterapia, masaż,
25-41 -90, 21-93-59
6592

SEKSUOLOG, 41-52-29

15057

STOMATOLOGIA - Prywatna Przychodnia, Polanki 71, protetyka, wypełnienia
świartoutwardza!ne , 52-07-11. Przyjmują
specjaliści.

7316

13045

ALARMY, au1oryzacja, 53-12-71 w.
46, 56-33-74

5767

ANTENY, 41-89-97
ANTENY, 31-65-27
ANTENY, 52-30-30

30916
12446

43423

ANTENY 22-45-05
ANTENY najtaniej, 31-81-49
ANTENY 32-91-31

9300
31790

ANTENY,gwarancja, 20-84-8912693
ARCHITEKCI projektowanie 4192-03, 53-34-08

AUTO-ALARM .

10950

Cerber, 32-

48-94, 52-43-1 1

3418

AUTO-ALARMY, centralne
zamki, znakowanie pojazdów, Mul-T-Lock.
Oliwa, Grunwaldzka 487, 52-12-65

w. 15

8762

AUTOALARMY - alarmy. 23-

ANGIELSKI 52-28-89

12-09

14481

ANGIELSKI, niemiecki, francuski, włoski.
Profesjonalni lektorzy, wpłaty ratalne, róż
ne stopnie zaawansowania. .2ak", ul. Wały
Jagiellońskie 1, pok. 22, 31-61 -25, 31-4119 w. 12
10263

ANGIELSKI, 52-33-50

7979

14920

• 38694

ANGIELSKI, 53-71-29

AUTOSZYBY • Jan naj niższe

ceny, supertanie • boczne
Wrzeszcz, 41-49-92,
Kościuszki 8, Orunia,39-02-20, wew.
230, Jedności Robotniczej 223 (Eltor),
Gdynia, 20-49-77, Kapitań ska 4,
Faktury • VAT

japońskie.

,~

.

BIURO rachunkowe ,
31772

ANGIELSKIEGO uczy anglista, 51-29-~

obsługa

KPiR i VAT Przedsię biorstwo
"Pat", Gdynia, ul. Stryjska 13, tel. 24-t

;J}

3

EUROSCHOOL przyjmuje do klas 0-8
szkoły podstawowej, I, li liceum, 20-1

BJ!

B I UR O rachunkowe • księga
przychodów, rozliczenia VAT, 32-56-67
7403

CHŁODNICZE . lodówki 51 -7091, po 14.00 51-47-09

FILOLOG anglista uczy języka angielskiego · nauczanie początkowe; • korepetycje
wyrównawcze szkół średnich - przygotowanie do egzaminów Ili LO Gdynia; • przygotowanie do egz. maturalnych, na wyższe
uczelnie, do egzaminów na F~st Certificate, 23-34-45

COLORMAT i Colorlux,

FłZVKA,

FOLIE an1ywłamaniowe, przeciwsło

11823

43-40-03

FRANCUSKI, 41 -59-82

13031

32-55-58
9309

DRZWl,51-95-11

8213

1S354

neczne, 51-60-22

10459

FOLIE antywłamaniowe, przeciwsło

8738

GDAŃSKA Fundacja Językowa • kursy angielskiego, niemieckiego. Wszystkie poziomy, Business English LI. Zapisy - pon.-pt.
8.30 - 19.00. Gdańsk, Wałowa 21 , 31 -2446, 31 -83-17

neczne, 23-57-86

6565

KOMINY instalaqe z kwasoodpornej stali zabezpieczające przed zawilgoceniem, 52-42-52
13018

GDAŃSKIE Liceum Ogólnokształcące
Gdańsk, Czamy Dwór 214, organizuje pół
roczny kurs wyrównujący poziom dla kandydatów do liceów i techników. Zajęcia
z jęz . polskiego, matematyki, antystresowe
i motywujące, teł. 43-57-09

KURS ,B". tel. 32-98-88, 41-21 -82

KSIĘGI przychodów, VAT. Orgtech,
31 -66-35
12266

KSIĘGI • handlowe, - podaikowe, poradnictwo. Tel. 32-95-14
59..3

14261

LAKIERNIA proszkowa

1025<

• Gdańsk, ul. Litewska 4 b, tel. 31-06-17.
Moż liwo ść malowania eleme ntów do
długości 3 mb

KURS prawo jazdy wszystkie kategorie
.Credo", 32-32-18
14401

14636

LITERY, napisy, znaki firmowe z folii
samoprzylepnej, wycinanie ploterem,
reklama ,Grafit" Gdynia, Olgierda 72 A, tel.
248-212
14547

LODÓWKI, 51-84-61

38895

NAGROBKI - przywóz, montaż ,
tablica granitowa - 4 500 OOO. Gd.·
Suchanino, Beethovena 93. Sopot,
Malczewskiego 25
41126

NAPRAWA lodówek,
zamrażarek, gwarancja, 52-16-53
18879

LinCare - angielski specjalistyczny dla oficerów i marynarzy, 20-55-59

NAPRAWA pralek, Io•
dówek, 24-29-18

LinCare - angielski, p~gotowanie do matury i studiów, studium pomaturalne,20-55-59

NAPRAWA kuchenek
mikrofalowych, 3204-41

LINGUA · angielski, niemiecki, szwedzki,
57-69-13, I Liceum, Sopot, 51-14-93, godz.
16.00 - 19.00

OGRZEWANIE. lnstalacie wodne. Gwarancja
48-71-23

m,

6952

R 1615

69S~

1932

PSYCHOTERAPIA, 22-24-61

4769

zaprasza, 41·

4892

pot, Kościuszki 58

6149

Gdynia, 1OLu1ego 39 (przychodnia rejonowa), pon., piątki, 11 30 - 16.30

PRYWATNA Artystyczna Szkoła
Muzyczna z pionem ogólnokształcącym •
zapisy dzieci do klas I • V oraz grup
przygo1owawczych od 5 lat. Nauka muzyki
dla młodzi eży • gitara, skrzypce, flet,
fortepian, Gdańsk, Tysiąclecia 7, 53-39a:,~

ANGIELSKI dzieci, młodzież, 23-14-20

INTERNISTA - Barbara Strzelecka, wizyty , KURSY - księgowych, - sekretarek, - maszynopisania, • obsłu]i komputerów, · kadomowe, 41-19-5C
3416
sjerów walutowych ODDK, 41 -12-31
w. 34, 68
LABO-MEDICA, laboratorium analiz lekarS569
skich, Sopot, Kolberga 11, 51-95-39 14296
KURSY przygotowawcze do szkół śre 
dnich, Gdańskie Liceum Autonomiczne,
LOGOPEDA, 41-52-29
15056
tel. 31 -48-81
14868
MEDIN - lekarze specjaliści. Rok założenia
KURSY
komputerowe,
26-38-35,
26-33-30
1988. Bezoperacyjne leczenie kamicy żół
6431
ciowej, nerkowej, prostaty. Zapisy - 51-0504
KURSY: komputerowe, sekretarek, księgo
9863
NORD-MEDICA · USG.gastroskopia. wości, maszynopisania oraz szkoła sekreEKG, kolonoskopia, porady, 51 -05-04 So- tarek, BCI, 21 -71-10

12180

ALKOSAN · stany poalkoholowe,

PM
PRAWO jazdy ,Oplima·. Rozpoczęcie kursu: Chylonia - 5.10.93, 17.00, Obłuże·
6.10.93, 17.00, 23-12-27, 25-19-32, 71-2456
12635

ka Angielskiego rozpoczyna w pażdzierni
ku kursy na wszystkich poziomach. Indywidualne przygotowanie do FCE, 20-16-81

,

pokój, wygody.

7982

881 2

wizyty, 51-74-17

PEDIATRA - wizyty, 24-86-57 9605

LEKARSKIE

HURTOWNIA farmaceutyczna pc;,szukuje
pom1eszczenIa magazynowego o powierzchni 400 -:-

1046-0

PEDIATRA - Dorota Rułkowska ·

MIESZKANIA - telefon, stara Oliwa · po56-15-78
1◄652

Zgłoszenia bezpłat

nie

11562

52-05-72

kiewicz. Rejestracja - 56-12-49,
wizyty domowe.

szukuję,

SPRZEDAM mieszkanie 60 m w górnym
Sopocie, tel. 32-39-33. 9.00 • 17.00 12367

14136

maszyny masarnicze sprzedam,
tel. 72-14-08

Gdańska,

DESKI "Bar", parkiet, mozaika,

sprzedam,

(15.00 · 19.00), sobota (11.30 - 14.30\

15336

WYPOŻYCZALNIĘ wideokaset w centrum

DACHÓWKA bitumiczna. 32-17-73
14603

11818

SPRZEDAM mieszkanie w Pasłęku 26-46,
Elbląg, 32-56-34

30873

10458

SPRZEDAM

-

KUPIĘ sklep, 72-34-63

52-57-05 • ,,LOKUM" •
bezkonkurencyjny wynajem, Wrzeszcz, Uphagena 15,

WSZVSTKIE elementy do produkcji żaluzji
oraz taśmy kolorowe Anwis z Włocławka
do nabycia w hurtowni Gdynia, ul. Rybiń
skiego 1O. Zapraszamy codziennie od 8.00
· 18.00

ŻUKI, 230·730

mieszkanie do trzeciego pię1ra, 53-

91-63

6595

WYPOŻYCZALNIA

WYPOŻYCZALN IA osobowe, dostawcze,

KUPIĘ

30918

14046'

LOKAL

23-31 -48

mieszkanie, 31-89-68

i niemieckiego. Zajęcia na Politechnice
Gdańskiej. Zapisy · wrzesień , tel. 47-7506, 56-87-51 , 41-51 -78

VIPSOGAL • łuszczyca, 56-30-53

samochodów dostawczych .Nava· 39-02·20 w. 224

NEUROLOG dr med. Jan Niżni

KUPIĘ

2328

ENGLISH Language

med. Irena Rawicz, 47-99-83

14548

Thermo-

7322

4919

Dzieci, młodzież, dorośli. Wszystkie poziomy, kursy egzaminacyjne FCE, Advanced,
Proficiency. Gdańsk, Polanki 110, 524781 ,
Gdynia, Swiętojańska 40, 200813, poniedziałek-piątek, 9-18

FLUENT •kursy języka angielskiego

MIEJSCE na cmenlarzu Witomińskim, 1el.
20-25-26

Gdańsk, al. Zwycięstwa 12L tel. 47-20·

Przymorze, Opolska 8. Stomatologia •
znieczulenie ogólne, protetyka USG · stawy dzieci, dorośli, EKG. Lekarze specjaliści, gastroskopia

PEDIATRA - wizyty domowe dr

WYPO2YCZALNIA Polonezów, 29-03j~i

11496

mieszkanie 31-41-48

MEDICUS • 56-38-28

6573

ENGLISH Language
Services: Nauka angielskiego.

KWIACIARNIĘ

WYPO2YCZALNIA Polonezów, 24·18,-~1

WYPOŻYCZALNIA samochodów 31 -86-31

w. 50

14097

mieckiego, hiszpańskiego, włoskiego. Róż
ne poziomy. First Certificate. Gdynia, Wła
dysława IV/54, 20-50-63, Wrzeszcz, Matki
Polki 3 A, 41-47-13, Przymorze 52-48-23

14115

67-64

plast

11216

LEKARZ domowy, wizyty
specjalistów, EKG. Psychia•
tra.31-89-53, 20-68-16
12180/1

AST AR - kursy angielskiego, nie-

9684

PŁYTY .,Jumbo" 248-603

1. POLSTAR • wynajem!!! Obrót nieruchomościami!!! 47-

14460

26-94

6450

KUPIMY mieszkanie, 21-69-64

MEBLE zachodnie tapicerowane, tel. 3258-01 , 10.00 -18.00
2256

INTERNISTA, wizyty, EKG, 41-

ASTAR - kur.y komputerowe, 20-5063, 41-47-13

12449

1OOO m kw., przy trasie Wrzeszcz · Oliwa,
tel. 57-42-07, 57-42-39

1'502

15427

24-37-40, poszukuję mieszkania

M-3, 50 mkw., Morena, Marusarzówny
11/60

12734

NAUKA

10.00 •18.00, Wrzeszcz, Uphagena 8, 4130-40

VINCENT Gdańsk, Czarny Dwór 6. tel. (058) 56-41 -50, 53-12-71 w. 53. 54. Ceny fa•
bryczne: maszyny, roboty, przyrządy do
zamykania, owijania, zaklejania, folie
stretch, taśmy opakowaniowe, taśmy lakiernicze. taśmy specjalne, folia do żywno
ści, worki na śmieci, torby. woreczki
,
587

UNO 93 sprzedam, 23-83-19

20-88-86

bilard, flippery, szafę

46643'

LUKSUSOWY, prężnie działający gabinet
fryzjersko • kosmetyczny i chirurgii plastycznej przy osi trójmiejskiej sprzedam,
te/. dom 47-10-51 w. 55

STOŁY,

SPRZEDAM Zastawę 1100 P, 34-71 -26

14461

GINEKOLOGIA, testy ciążowe,

43762

POSZUKUJĘ pomieszczenia na cichą produkcję 100 • 200 m kw. (może być nieo-

SPRZEDAM Mazdę 626 GL.X, 52-72-~~12

14530

31-20-83

KRAKÓW • dwa mieszkania 1-pokojowe,
spółdzielcze zamienię na jedno 3· lub 4pokojowe, Trójmiasto, tel. 41-56-83 14796

14500

2262

SPRZĘT nagłaśniający

SPRZEDAM VW Bus, 1979, tel. 21-84-67
po 17.00

KANCELARIA SP'Partners obrót
nieruchomościami, doradztwo prawnopodatkowe. umowy notarialne, tel./tax

porady, 51-66-30

POSZUKUJĘ nieduzego sklepu , 48•71śti1

SPRZEDAM silnik Mercedesa 300 D,
1979, 399-476 po 20 00
15356

JODŁOWSKI - Prawnik - obrót mieszkaniami, Sopot, Niepodległości 753, 5115-85
9087

KAWALERKI poszukuję, 24-37-30

1438

DENS • Prywatny Gabi•
net Dentystyczny Długa
67168. Codziennie 8.00 · 20.00, sobota
8.00-14.00. Rejestracja 31-12-58 48414

KAWALERKĘ wynajmę,

14628

14963

LUKSUSOWE • używane meble wypoczynkowe, tel. 32-58-01

OKNA. drzwi z PCV

PEUGEOT 405, 31-94-30

57-90-36

21-09-95 Forum Gdynia, Bema 6.
Kupno, sprzedaż, zamiana. Ciekawe ofertv

15328

SPRZEDAM Forda
'93,41 -14-33

12654

diującej, tel.

LAPTOP, 32-22-38

PASSAT 1,6 D, 1982 r., sprzedam, teł. 31·
06-01

SPRZEDAM Poloneza Caro,
48-59·33

SKUP książek . Antykwariat
Gdynia, świętojańska 83, 20-56-67

GDAŃSK - kawalerkę odnajmę osobie stu-

1 EKSPRESOWYwynajem mieszkań, 41-00-76w. 52

15210

NAGROBKI - tanio. Gdynia - Wiczlino, ul.
Sliska 2

świetny,

7501

11696

LAMINATOR sprzedam, 32-42·77

MINISZNAUCERY, 22-29-52

POLONEZA, 1990, stan
tel. 43-08-03

kupię kulki, wałki,
tel. 51-59-13 do godz. 15.00

BURSZTYN

15302

NISSAN Sunny 1,7 diesel, 1988, 47-6pj1W

6141

5161

Wielko-

15054

Ł.ADA

2261

AUTO-SZYBY. Tel. 2368-88 Gdynia-Cisowa,
Morska 306 (koło statji CPN)
• 9

używanej.

15314

SZEREGOWIEC - stan zerowy
jowa 14 N3

HURTOWNIA odzieży
polska 54, 22-48-06

9606

11218

SPRZEDAM bazę turystyczną we Wdzydzach Tucholskich, 52-76-15

14314

12S96

KUPIĘ diesel osobowy
nież), 82-26-19

KUPIĘ -7

Sopot,

DIESLE Volvo 340 stan idealny, 19871
108 OOO OOO,- Uno 1985/63 OOO OOO,- 5390-96
31794/t

15407

DZIAŁKI

żwir, piasek. pustaki, bloczki, 52-77-52!ia:l~

5207

CITROEN 24 OOO OOO,- 43-47-84

Kruszkop dostarczy

14263

MATERIAŁY budowla•
ne, Gdynia, ul. Chwaszczyńska 168, tel.
29-00-36 lub 24-37-60 po godz. 18.00 5092

TANIE

ŻWIROWNIA

Robotniczej 387/1,

14611

32S70

APEKS - Agencja Nieruchomości•

7404i1

HURTOWNIA odzieży używanej

15325

32569

NAPRAWA szyb
wych -21-81-47

GARAŻE blaszane, 32-56-67

14292

PARKIET eksportowy

MATEMATYKA · asystent, 385-395

własny , powierzony. Roczna gwarancja,
tel. 57-06-69

I'

MATEMATYKA, 32-61·83

1•853

PRALKI 56-15-15

MATEMATYKA, 48-53-06

3275

4096

MATEMATYKA, 57-98-17

PRALKI 32-55-21
30879

PRALKI, 56-61 -11

MATEMATYKA, 57-41-46
15348

36348
10442

PRALKI. 32-so-10

MATEMATYKA, 47-67-18
1301'

PREZENTER - przyjęcia, wesela.

6435

SWORD Esculap · Specjalistyczne Gabi·
nety Lekarskie, Gdańsk - Przymorze, ul.
Rzeczpospolitej 8, telJfax 56-14-13. Czynne od po ni edz iałku do piątku 15.00 19.00. Rejestracja telefoniczna 10.00 18.30
7294

WYJAZDOWA Pomoc Lekarska, dzieci,
dorośli, EKG, 57-63-25, 56-27-40
892•

MATEMATYKA, 53-66-37

1-1007

25883

MATEMATYKA, 41-29-94
14919

PIANINO, 53-66-37
14908

POLSKI, 41-42-81

32-63-81

10397

PRAWO jazdy ,B' również soboty - niedziele, 48-72-83, 41 -50-92
33294

REGENEROWANE

stojany
i silniki OKC do pralek automatycznych.
Tani. Gwarancja. Wysoka jakość. ElektroSpec, Gdynia-Chylonia, Starogardzka 8
1

1378

R.OLETY antywłama
niowe 'Sohns-Pol", 39·92-65
<595

1
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PM

ROLLGATE - rolety przeciwwła
maniowe, zwijane, kraty, bramy, 31-10-11
W. 31

CYKLINOWANIE, 57-26-19
CYKLINOWANIE, 37-32-21

7300

TAPICERSKIE

u klienta.

Gwarancja 23-41-83

CYKLINOWANIE, 23-40-20

15178

CYKLINOWANIE, 53-09-40

23-74-88

6568

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki, 4132-01
9135

TELEWIZYJNE zachodnie, 4723-95

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki, 5685-19

12,os

11985

TELEWIZYJNE 20-21.52 11826

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki, 3214-29

TELEWIZYJNE - Neptun,

CZVSZCZENIE .Stu" dywanów, wykładzin,
tapicerki, 23-57-53

33300

TELEWIZYJNE

14079

Neptun,

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki, 5653-95

14921

6596

'fELEVIIZYJNE, radzieckie,
53-09-62

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki
(samochodowej) 21-00-61

12489

10722

TELEWIZYJNE, 32-78-48. 3107-02

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki
(samochodowej), 21-99-33

8975

WIDEO - naprawa,

56-35-97, rok

gwarancji.

11757

CZVSZCZENIE dywanów, tanio, 57-77-33

9178

ZESTAWY satelitarne

11214

anteny RTV, obrotnice antenowe, 31-87-

58

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki
(samochodowej) 57-50-90

9534

ŻALLUX. 2aluzje poziome,
pionowe. Rolety. Bezterminowa
gwarar.~ja. 31-27-84

HYDRAULICZNE, 25-26-46
HYDRAULICZNE, 43-17-10

14755

RENOWACJA wanien, 26-46-71

10589

RENOWACJA mebli tapicerowanych, tel.
32-58-01, 10.00 -18,00

ŻALUZJE pionowe, markizy,
rolety, drzwi harmonijkowe, produkcja,
montaż, Gdańsk, Rajska 1, 31-31-23 a76il

33288

DREWNO-STYL - usługi parkieciarskie pełen zakres. Tel. 21-91-04

REWELACYJNE drzwi harmonijkowe 5311-69
33297

SOLIDNY zespól - zabawy, wesela, tel.
23-32-64 •

INSTALATORSTWO elektryczne, tel. 7200-03

STOLARSKIE, 39-91-21

DRZWI dodatkowe, tapicerka drzwi, tel.
31-71-86

wnętrz,

15175

projekty,

DRZWI antywłamaniowe.
dodatkowe, tapicerka, kra ty,
bramy garażowe, 23-26-86, 22-27-97

14984

ATESTOWANE

zamki.
przeciwwłamaniowe 56-22-43

Drzwi

4931

13015

DRZWI dodatkowe, 56-85-40

BIURO Rachunkowe - księgi podatkowe,
przychodów i rozchodów. Gdynia,
Balladyny 3 B Tel. 24-82-67

DRZWI dodatkowe, harmonijki. 31-70-30

12585

KOMINKI, 71-31-54

komody, zabudowy, solidnie,
Stolarnia, 72-21-78

DRZWI metalowe, kraty, ogrodzenia,
zabudowy, 32-65-49

11124

9481

BLACHARSKIE - lakiernicze, dzwonić 975,
prosić 00-14-23, kanał 42 lub 45

ELEKTROINSTALACYJNE, 43-47-76

11807

TAPICERSKIE, 56-38-77

BRAMY. ogrodzenia, kraty, konstrukcje,
20-74-18

TELESERWIS - video · bezpłatny dojazd 25-41-94

KRATY, zabudowy, ogrodzenia, 48-55-50
KSIĘGI przychodów prowadzę,
Gdański, ul. Paderewskiego 4,

9395

Pruszcz
Osiedle

Wschód

12936

14€26

CYKLINOWANIE, 20-74-81

ELEKTROINSTALATORSTWO, 20-43-44
ELEKTROINSTALATORSTWO, 23-15-18

9069
12369

MALOWANIE · tapetowanie, 32-78-99
MALOWANIE, tapetowanie i malowanie
elewacji, tel. 23-67-19
14380

TELEWIZVJNE, 41-08-82

MALOWANIE, tapetowanie, 56-48-50 10400
NAGROBKI, 32-06-10

TELEWIZVJNE, 31-85-23

14101

9711

-

ELEKTRYCZNE, 56-30-53

Koleżance

TRANSPORT Mercedes 608 - 4 t, tel. 39·
07-95

14459

PARKIET
53-93-71

własny,

1298<

10465

TRANSPORT tani - kraj, zagranica, 57-9033
9089

14398

powierzony,

układanie

TRANSPORT 57-70-96

999S

TRANSPORT - Mercedes. 24-33-05

PRALKI - naprawa, 23-74-27, 22-29-38,
20-67-03
I

TRANSPORT 3,5 t, tel. 48-56-18

38253

wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Panu ROMANOWI SIEMASZKO
Dyrektorowi Wydziału ·żeglugi Chińsko-Polskiego
Towarzystwa Okrętowego S.A. Gdynia
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

MATKI

MATKI

KRYSTYNIE
CELESZ

składają

i Koledzy
z Domu Dziecka
w Gdyni.

5422

z powodu

śmierci

Msza

w1

MICHAŁA

składają
Koleżanki ze Szkoły Podstawowej nr 4

Podziękowanie

tp.

STUCZKI

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze
i pożegnaniu

JAŚKOWIAKA

dziękuję.
Stanisława

Tereszczuk

Wszystkim Najbliższym, Przyjaciołom, Sąsiadom,
Znajomym, Koleżankom i Kolegom z Państwowych
Szkól Budownictwa w Gdańsku-Wrzeszczu
oraz Żeglarzom serdeczne podziękowanie za udział
w ostatniej drodze

2ALUZJE tanio, 23-57-86

14464

MATKI

2WIR przywiozę 48-54-76

,.,ss
101,9

6, skrytka 237, tel. 57-62-42
ANIA, 53-75-11

14996

LIDO 24-83-83 -wieczorek 9 październ~~

14553

JAK spłacać długi , czy spłacać długi. Doradztwo - obsługa, tel. 39-08-01 w. 12
14876

LOKATY - kredyty. 41-45-88

Charliego 56-

10337

POSZUKUJĘ skradzionej czarnej siedmiomiesięcznej minisznaucerki, uszy cię1e ,

pachwina

tatuaż,

brzuch blizna. Wiado-

52-42-57

1A BINGO Całodobowa Agencja Towarzyska 57-10-98

51-66-60 (10.00 - 17.00). Przewozy mię
dzynarodowe: Lyon - Szwajcaria, inne

1A CELINA zaprasza 56-15-97

5562

'

157C2

15255.2

5560

GRECJA, Wycieczki. Przejazdy au-

1A DYSKRECJA 53-70-29

pażdziernika

14360

15425

NOWO utworzone Biuro Matrymonialne
'You and Me" z siedzibą w Sopocie
Pensjonat "Maryla' ul. Sępia 22, pokój
103, przyjmuje zgłoszenia. Do 16
października - gratis!

WESELA· zespół, 56-91-13

10376

WYLOSOWAŁES wyjazd do USA - zapew-

niam pracę, mieszkanie (0-69) 33-81-87
15189

przewozy
Gdańsk - Hamburg, posit~k, napoje, ubezpieczenie w cenie biletu, tel. 41-98-89

NORD Gdynia, Jana z Kolna 4, 20-1405, 20-66-66 Ekspozytura NOT, Rajska 6,
pok. 205, 31-28-61 wew. 205. Koncesjonowane linie Niemcy, Belgia, Holandia, Paryż, Londyn. Komfortowe autokary. Atrakcyjne pobyty wypoczynkowe , wycieczki
Wiochy Francja. Londyn. Wynajem autokarów

cja, 31-45-24

f

AUiOCENTRALA
•
Kontynenty. Bogata oferta najtańszych

komfortowych przewozów CU•
dzym samochodem, autokarami, mikrobusami. Ekskluzywna wycieczka: Paryż • Eurodisneyland 374-406, ~74-fi64 ,,Zieleni81(

3n1

CAŁODOBOWA

agencja

Paloma, 43-59-47

Dnia 24 września 1993 r. zmarła

adw.
Długoletni Członek Izby Adwokackiej w Gdańsku,
doświadczony Prawnik, życzliwa Koleżanka.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu
29 września na Cmenta rzu Bródno w Warszawie.

Rodzinie Zmarłej serdeczne wyraz.y współczucia
składa

Rada Adwokacka w Gdańsku.

Jego Ekscelencji Ks. Arcybiskupowi Dr. Tadeuszowi
Gocłowskiemu, Ks. Prałatowi Janowi Majderowi,
Kaplanom, Siostrom Zakonnym, Kombatantom Arm ii
Krajowej, Przyjaciołom i Sąsiadom podziękowanie
za modlitwę i udział w ostatniej drodze

tp.

LUCJANA OKSIUTY
składa

Żona z Dziećmi.

6907

SAMBA, 23-32-20

OLIVIA

koncesjonowane linie autobusowe do Niemiec - codziennie. Wczasy.
Wycieczki - Paryż, Wieden, Sylwester - Hiszpa~ia 31-79-14, 20-73-62, 41-12-31
wew. 63. Zapraszamy

serdeczne wyrazy współczucia z powodu

MATKI

śmierci

składają

Ksiądz

Proboszcz, Księża, Siostry i Parafianie
z Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Gdarisku-Brętowie.

4l4l8

EDERA. 56-98-24
1«03

SAMI DE - 22-13-47 Przewozy rodzin marynarzy. Wynajem mikrobusów

FOKUS, 51-62-44

43'32

JANET, 21-64-74
1«52

SKIFF-TIMING - na1tańsze
przewozy Niemcy, Benelux, 31-23-46, 3195-31
10261

KLUB Paradis zaprasza 20.00 - 6.00,
Sopot, 2e;omskiego 6, 51-49-60
15256

MASA2 dla pań (22.00 - 6.00) 32-98-02

jemy, że dla 'N)'god~ klientów Biuro Turystyczne „Olivia", budynek NOT, 3179-14 jest czynne od 8.00 - 20.00. Zapraszamy

12289

SANDRA 22-24-61
1'035

5592

SAR ITTA, 24-08-43

BTU 'Maciek" - przejazdy - Niemcy, 4798-28

7889

TRANSPORT

l52l8

ROZPOCZVNAJĄCA działalność Au1ocen-

PRZESYŁKI ekspresowe , przewozy ładunków "V AN",

URLOP jesienią i zimą? Tylko z Auto Europą 1 Ubezpiecze~a. przejazdy aurokarowe,
Auto Europa 52-~2-51 ' ,., - ~• ' .., 26-;;1 '

• -

Gdańsk-Letnica, Sucha31. 43-23-06, War
szawa 38-92-14 wew. 204. Najtań szy
transport na liniach standardowych: Warszawa. Gdańsk, Elbląg, Białystok, Poznań,
Szczecin, Łódż, Bydgoszcz, Toruń,
Cięstoi::howa, Kraków, Kielce, Radom.
6123

żalem

zawiadamiamy, że dnia 28 wrześn i a
Ojciec, Teść i Dziadek
Ś,
p.

najukochańszy Mąż,

t
ALFONS KOLLER

Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia
2 października 1993 r. w kaplicy cmentarnej
na Krakowcu o godz. 11.00.
Uroczystości pogrzebowe tego samego dnia
na miejscowym cmentarzu po mszy św.
Pogrążona w smutku
Rodzina

/
I
1280S

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 28 wrześn i a
1993 r. odeszła od nas w wie ku 77 lat
nasza Kochana Mama i Babuni:1

t p,
ZOFIA WINIARSKA
ś.

Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia
4 października 1993 r. o godz. 8 .00 w koście l e Mariackim.

Pogrzeb odbędz i e się tego samego dnia o godz. 13.30
na cmentarzu Łostowickim .
Pogrążona w żalu

Rodzina

, 11 92

Z głębokim żalem zawiadamiam, że dnia 24.09.93 r.
nasza kochana Mama i moja wspaniała Żona

ś.

zmarła

tp.

ELŻBIETA MARMUR

lat 43
Msza żałobna odprawiona zostanie w dniu 2 października
1993 r. w koście le na Oksywiu o godz. 9.30.
Pogrzeb w tym samym dniu w Koszalinie na cmentarzu
Komunalnym.
Powiadamiają wszystkich Bliskich i Znajomych pogrążeni
w smutku Córka, Syn, Mąż.
16889

Podzię~ovvanie

Wszystkim Przyjaciołom, Krewnym
i Znajomym, którzy wzięli udział
w pożegnaniu i ostatniej drodze

MARII
OWE

Koleżance i Koiedze

ANNIE i JANOWI NAPIÓRKOWSKIM
współczucia

z powodu zgonu

OJCA
•
I TEŚCIA

składają
14886

6437

TOP Ser;ice zaprasza 56-98-96

5591

EMILOWI BOGUSŁAWOWI
CIESLIKOWI

serdeczne wyrazy

12980

EDEN, 23-40-85

5579

Z głębokim
zmarł nasz

Rodzice i Sios~

7918

Księdzu

agen•

1'707

zostanie odprawiona msza św. o spokój
Jego Duszy dnia 3 października 1993 r.
o godz. 9.00 w kościele św. Mikołaja.

Okręgowa

11405

CAŁODOBOWA

9518

1'807

19102

8919

KOELN • przewozy. Wynajem mikrobusów "Hallo", 41-78-18, ulgi9484

trala (pośrednictwo przewozów) zaprasza
wszystkich przewoźników do współpracy ,
53-59-97
15219

4237

25-02-85

ATENA. 32-11-20

1A VIDEO-RONDO. Wypoży
czalnia kaset video, dzierzawa, wymiana,
20-32-86, 20-98-87
23-10-54. Lombard pożyczki, komis. Pod samochody niskoprocentowe pożyczki, Gdynia, Morska ·I 7'

15706

AGENCJA „Amadea",tel.

33276

GDANSK - Kolonia - Bonn. Ford Transit,
wolnych 7 miejsc, wyjazd 5.10., 53-59-97

'3

22-49-51 • lntermax -

55'!3

TURYSTYKA
[_ _ _R_ó_żN_E_-:_-:,1 \_ _I _PO_D_R_ó_żE_ _
1 95

1S25,

dziewczyny, panowie (całodobowo)

TELEGRAM - uprzejmie informu-

mość wynagrodzę 3 OOO OOO,- 22-29-52

1525511

15366

14410

MEDIUS 21-08-53 · wieczorek 8

Współpracownicy.
8118

1A ARES

15259

EURO-TOUR, Sopot, Helska 11,

14647

Panu KAZIMIERZOWI GARCONOWI
Dyrektorowi Banku Gdańskiego SA I Oddziału
w Gdańsku-Wrzeszczu
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

11(896

DO publikacji historycznej poszukuję informacji i dokumentów nt. działalności KGB
w Polsce. Za szczególnie interesujące retacje i dokumenty - nagroda, zapewniam
dyskrecję. Adres: dr Michał Górski, Warszawa 1 skr. pocz1owa nr 454

8982

Członek Założyciel Stowarzyszenia Przemysłowo

14643

L

3762

15442

ANDRZEJ LASKOWSKI

składają

14099

WRÓŻBY- "Luna", 22-12-70

2ALUZJE, 32-18-49

Z przykrością informujemy, że 26 września 1993 r.
zmarł nagle

Pracownicy
Szkoły Podstawowej Nr 64.

20-57-29

6566

2ALUZJE, 24-35-66

-Handlowego w Kolbudach.
Rodzinie Zmarłego wyrazy współczucia składają
Koledzy i Przyjaciele
ze Stowarzyszenia.

OJCA

POŻYCZKI - Lokaty JechnoMix",

5787

ś.

1S470

Kol. ELŻBIECIE KRZYSZTOFIŃSKIEJ
wyrazy współczucia z powodu śmierci

14510

2ALUZJE pionowe, poziome, 52-73-82

a szczególnie Kolegom Taksówkarzom
serdeczne podziękowanie składa
Rodzina.

ZOFII LENCZYCKIEJ
serdecznie

tp.

BOGDANA

ś. ł p.

ki pod zastaw samochodów, RTV. Sopot,
Sikorskiego 7, tel. 51-16-88

MARIA JAROSZEWICZ

rocznicę śmierci

Rodzina i Przyjaciele

ś.

Przejazdy dUtOkd1owe - Niemcy,
31-55-25. Brama W yżyn na (siedziba
PTTK). Biuro Brokerów, 31-28-61/407 (siedziba NOT), Panda • Tczew
(0-69) 31-46-60

PIOTRA
KUCZKOWSKIEGO

16237

Par.u Profesorowi Bogdanowi Wyrzykowskiemu Ordynatorowi li Kliniki Chorób Nadciśnienia i Diabetologii
z Oddz. "D" PSK nr 1 w Gdańsku, ul. Dębinki 7, Całemu
Zespołowi Lekarskiemu, Pielęgniarkom, Personelowi
Pomocniczemu, za wspaniałą opiekę, okazaną troskę,
pomoc i ulgę w cierpieniu

LOMBARD. Błyskawiczne pożycz

'857

W pierwszą bolesną rocznicę śmierci
naszego Kochanego SYNA

odprawiona zostanie 4 października 1993 r.
o godz. 18.00 w kościele Chrystusa Króla .

w Rumi.
16886

święta

ś.

PAWŁA

5837

5786

jest pustka, jaką pozostawia
swoją śmiercią w sercach Przyjaciół"

MARII DAMPC

SYNA

3272

2ALUZJE -pion/poziom - 23-34-74

"Miarą Człowieka

Wyrazy współczucia

EST.

ISABEL - ,upertanie

14963

Dyrekcja oraz Pracownicy
Towarzystwa.

1A ANIOŁKI
49-30

-

samochody, komis techniczny. Sopot,
Podjazd 7, tel. 51-71-18, czynny 10-18

składa

Koleżanki
16827

6686

1A31-65-48 Wenus

A EWA56-3i-02

10748

TRANSPORT 1,5 t, 21-81-97

14550

PRALKI, 56-22-47

12192

TELEWIZYJNE, 32-81-69

NAGROBKI, tel. 23-49-53, od godz. 17.30
-20.00

OGRODY, 53-45-28

3000

11923

rodowe. Wczasy. Wycieczki

9493

KONTAKTY zagraniczne, Biuro Matrymonialne "Ewa", Gdańsk

5517

1

Agencja całodobowa. 41-

LOMBARD - pożyc.:ki pod zastaw,

15240

TELEWIZYJNE Colormat,
Neptun, 32-37-30, 23-51-04

TELEWIZYJNE, radzieckie, polskie,
przestrajanie, piloty. 41-20-10

15254

-

ZESPOŁY -wesela, 53-49-89

IMATRYMONIALNE I

33272

31789

1 A ROZI
10-60

56-51-05 Astra

1<1274

TELEWIZYJNE - dojazd bezpłatny - 5244-60

TELEWIZVJNE Sony inne - video,
32-37-30, 23-51-04

DO Europy z Mak-Touri st em. ,,Skok przez
okrągły rok' 5• Licencjonow a ne, komfortowe
przewozy autokarowe,
tel. 31-36-30
5578

HIGH-SOCIETY - Elżbietańska
10111, 31-51-11 , 1:1ikrobus- Koeln •
codziennie. Przewozy międzyna

2WIR przywiozę, 22-22-66

33271

MALOWANIE -tapetowanie, 24-23·4t067

4797

7927

CYY.LINOWANIE, 57-i9-2o
CYKt.lNOWAMIE, 3H7-42

14351

ELEKTROINSTALACYJNE, 52-48-01

43753

CYKLINOWANIE 53-14-09

MALOWANIE mebli, 43-47-84

1 39-47-06 - "Messalina'

LOMBARD pozyczki pod zastaw.
Sopot, Haffnera 24/1, 51-47-12

3412

TELEWIZVJNE - dojazd bezpłatny, 57-0471

9393

20-37-06

WYPO2YCZALNIA naczyń stołowych
(duralex), 2ukowo 81-84-56, Wejherowo
72-16-30

Wały

1'506

149n

MALOWANIE - tapetowanie 53-32-03
wieczorem

-

11)436

LOMBARD - pożyczki pod zastaw

6595

WIDEOFILMOWANIE, 23-72-59, 56-83-95

12965

ODNAWIANIE nagrobków, 31-71-4414976,1
14995

14396

11972

TELENAPRAWY, przestrajanie, 56-30-01

11)429

5286

ELEKTROINSTALACYJNE, 41-14-41

Wrzeszcz, 41-24-32

TOWARZYSKIE

Globex 20-07-27,

1okarowe. Gwarancja wiz. Greckie Biuro
Podróży „Barkost", pl. Kaszubski 9, 20-0727, 20-37-06

126n

12425

działek, środa, piątek,

12603

LOMBARD • samochody, RTV, złoto vis - a - vis dworca PKP

10685

BANK przewozów dutokarowych
Berlin • Hamburg, ponie-

Piastowskie 1 (zieleniak) pok. 107,
I piętro 374-234, 374-534

STOŁY,

36325

11056

BIURO rachunkowe, 23-74-59

6234

mii WP 15

2ALUZJE pionowe, poziome, 31-66-66

KOMINKI tanio, 53-31-90

Sopot, al Niepodległości 743, tel. 51-

LOMBARD samochodowy - RTV, złoto , 20-39-24, Gdynia, I Ar-

10425

11769

12600

STOLARSTWO, schody, bcazeria, meble,
20-85-20

3268

15-50

2ALUZJE pionowe, poziome, 31-46-40

STOLARSKIE, 24-47-77

KAFELKOWANIE, hydrauliczne, 52-1 ;;~

złoto.

VIDEOFILMOWANIE, profesjonalne. 5114-45

VIDEOFILMOWANIE, 56-53-95

Kołobrze

2 LOMBARD - samochody, RTV,

11984

36385

KAFELKOWANIE, hydraulika 56-15-7~2299

- Przymorze, ul.
ska 39 F, tel. 53-04-68

VIDEOFILMOWANIE, 56-85-19

VIDEOFILMOWANIE, 57-04-86

12740

1 LOMBARD - samochody, RTV,

129<0

VIDEOFILMOWANIE, 57-14-21

Wrózenie - Ta-

złoto. Gdańsk

9847

USŁUGI złotnicze, złoto i srebro, 41-32-16

12614

6552
6553

15410

2255

12607

KRATY, zabudowy balkonów, 48-76-55

10105

ANTENY, 23-73-38

11806

HYDRAULICZNO-gazowe, elektryczne.
72-62-64
11063

14531

DREWNIANE drzwi harmonijkowe,
dowolna szerokość, ścianki działowe,
obudowa futryn, producent, 52-78-33

975,

prosić 00-t 4-23, kanał 42 lub 45

14971

5813

dzwonić

9619

10410

HYDRAULICZNE, 25-37-82

cyklinowanie, 32-40-44

5766

12132

REMONTOWO budowlane,

HYDRAULICZNE, 31-84-02

TRANSPORTOWE, 51-72-37
UKŁADANIE,

Astrolog

51-4051
rot

VIDEO, RTV, 53-12-71 w. 46, 56-33-74
9090

PRZEPROWADZKI, transport. 53-70-58,
57-93-45

14535

KOMINKI, 25-04-07

9092

producent - gwarancja, Polanki 110, 5237-36

15214

PRZEPROWADZKI, 57-90-33

HYDRAULICZNE· gazowe, 53-09-2714981

31-62-08 - Najtańszy lombard,
przyjmujemy viszystko - Gdańsk.
12291

TRANSPORT, 39-05-11, plandeki izoterma, wywrotka.

PRZEPROWADZKI· transport, 32-51-31

GIPSREM - montaż ścian gipsowych,
sufitów podwieszanych, drobne prace
remontowe, malowanie, tapetowanie,
wygładzanie ścian. Gdynia - Wiczłino, ul.
$liska 42, tel. 21-60-61

11485

DOMOFONY, alarmy, instalacje, serwis Energomont 51-29-41

ŻALUZJE pionowe -

15183

PRZEPROWADZKI -transport

14114

DOMOFONY 25-55-1 O

38899

ANTENY satelitarne, 23-73-38

PRALKI, 4Hl7-94

HYDRAULICZNE, 23-70-61

TRANSPORT, 23-83-59

12159

151M

12393

38667

Jowisz, Helios - dojazd bezpłatny, 41-6966, 41-71-01, 53-79-22
Jowisz, 32-91-40

11103

30480

33093

15415

12051

GAZOWE, 32-28-30

CYKLINOWANIE, 41-60-94

TELEWIZYJNE Sonyinne
wideo, 23-51-04

PRALKI, 32-28-48

PRALKI, 23-34-82

15701

317B5

39987

CYKLINOWANIE, 26-84-95

9392

GAZOWE,32-10-14

12419

12409

TELESERWIS · video bezpłatny dojazd. 25-21-97

PRALKI, 56-86-72

GAZOWE, 53-71-22

CYKLINOWANIE, 52-79-81

TELENAPRAWA. 23-52-428915

Parkietus - 51-26-04
parkiet (własny , powierzony).
Rachunki. Gwarancja. Najtaniej
FIRMA

układa

144<9

144<7

TAPICERSKIE w domu klienta,

ARCHITEKTURA
raalizacje, 53-61-50

12987

wyrazy podziękowania składa
Rodzina.

składają

Koleżanki

i Koledzy

z PRSP S.A. w

Gdańsku.
13139
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PRZEDSIĘBIORSlWO

P

„

~

h

ODZIEZOWE~]

róg ulic Zelaznej i Unruga
,-'~
Unruga 154 a
tel. 21-88-75

I

OFERWE BOGA TY WYBÓR ODZIEŻY
ZOZ/ANIN BAWEŁNIANYCH

_.i

ZAT0KA6

~ KORKOWYCOORALĄ
DOM ..!.!!..
fu;~{
■■■

30-133AAIKOW

GDAŃSl(A

:121 ~21~

'o, '

,, .....

PARKIETY I BOAZERIE Z NATURALNEGO KORKA·.

NOWY

Zapraszamy do sklepów i firm na terenie Gdańska

- atrakcyjną odzież sportową we wszystkich rozmiarach:
dresv od 80 OOO.bluzy od 40 OOO, S1roIe do aerob1c·u
- golfy i półgolfy we wszystkich rozmiarach od 40 000,1 - sukienki od 130 OOO, - spódnice i spódniczki od 45 OOO, - żakiety od 96 OOO,-

v .ADAD",

Gdańsk-Oliwa,

///

Kilińskiego

52, tel. 57-31 -25

i~

~ ~ ~ • . • • , ,0

a:=

7~·:·~

o- Ski. z Wikliną .SŁAWEK', Gdańsk, ul. Pańska 7/8. tel. 31-12-16
o- .WIKING•, Gd.-Żabianka, ul. Gdyńska 3 k/kościola
7310/ MM

4904/MM

I

'---.~ <~o~l -·

ul. Wita Stwosza 73, tel. 52-13-12 w. 27

a ,EURODOM", Gd.-Zaspa, ul.

'01

PRZEDSIĘBIORSlWO USŁUG

Gdańsk- Letnica~~'-

I

!
;/

HANDLOWYCH Spółka z o.o.

-

J

GDAŃSK-NOWY PORT, ul. Snleżna 1 /Marynarki PolsldeJ/

tel. ~7-51, fax 43-<>5-59

JAJKA

HURTOWNIE: DREWNA

1500 Zł za szt.
Powyższe ceny
zawierają podatek VAT.
Gdańsk,

• tel. 43-68-27
- tel. 43-60-83

OGOLNOBUDOWLANA
i Sklep Przemysłowy

ul. Piekarnicza 5

tel. 32-04·41, 32-18-13
vis-a-vis Piekarni Piecki

- tel. 43-61-23
43-70-27

UN I ZAWIESI

52~

I
I

SKLEP ABC łazienki: Centrum Handlowe BIS, Gd.-Wrzeszcz, ul. Partyzantów 6
Boks Nr 212 /piętro/, tel. 41-40-36 w. 312

BIURO HANDLOWE: tel. 43-61-23, 43-76--12

ca CE

ielka promocja telewizorów i mini wież.
\

'

Po raz trzeci I ostatni

możesz wygrać

BMW.

Jeżeli kupisz. od autoryzowane1;10 d~alera Sony mini wieżę Hi Fi typu FH lub Mł-lC, lub telewizor
kolorowy Sony z oryginalną kartą gwarancyjną Sony Poland, będziesz mógł wygrać BMW 316.
.
a
-

Wśród nab~~l~ mint wież roz;osujemy doda~o 5 Mini Disców i 50 61~anów, a wśród
nabywców telewizorów 25

99

Gdo~k-Wrzeszcz
ul. Grunwo dzkc 76

Kamer Video i 100 Walkmanów f

E · TOW I
»OżAROW« S.A.

Gdańsk

Nazwiska zwycięzców zostaną ogłoszone w Gazecie WyborczeJ 2& 11.1993 r.
UWAGA: W konkursie wezmą udział tylko starannie wypełnione karty, podstemplowane przez
,
sklep,' w którym dokonano zakupu.
"'
·

Akcja trwa od 10 września do 31
Listę Autoryzowanych Dealerów Sony opublikujemy

ul. Sw. lrójcy 3

w Gazecie Wyborczej 25.09.1993 r.

,,MORENA''

·"

że tylko sprzęt zakupiony u AutoryzoJanychDealerów Sony jest prz~ZncJ,CZony na
polski rynek i objęty pełnym serwisem w Polsce.

do sprzedaży cementy portlandzkie
35 i 45 najwyższej jakości

LWSM

paździer!')ika.

Dobra wiadomość: Sony Poland daje 2 lata gwarancji na telewizory i magnetowidy.
Przypominamy,

OFERUJE

A

ATRAKCYJ VCH WARUNKACH
CENOWYCH

zleci roboty

_,.

wykońaeniowe

wPawilonie U-18,
przy ul Bufońskiej.

Autoryzowany Dealer Sony:
Elbląg:

1 Maja 46, Gdańsk: Albatros - Gen. Bora-Kom. 22 • Best - Grunwaldzka 78 • Tele-Radio - Pilotów 3
• Tav Electronic - Hynka 2 • TMX - Rajska 2 • Salon Muzyczny- Piwna 112 • K. Łukaszun - Bażyńskiego 1a
(Hala Olivia)• Ted - Grunwaldzka 43/45 • Softrem - Meissnera 1, Gdynia: Pelex -Abrahama 7 • MAW Telecom - Swiętojańska 101 • lntermarket - Swiętojańska 90 • Best - 10-go Lutego 21 • Hero - 10 Lutego 32, Lę
bork: Savi - Zwycięstwa 4, Puck: Sibuk - 1O-Lutego 1, Sopot: Continental-Salon RTV - Al. Niepodległości
7/2 • Digital - Boh. Monte Cassino 6, Starogard Gdański: Polstar - Jana Pawia li 11d, Tczew: ZS Elektronie
- Wojska Polskiego 16, Wejherowo: Pewex - 3-go Maja 7

STAŁYCH

Informacji udziela Dział Sprzedaży przez
całą dobę, tel. kier. Tarnobrzeg (015) 22-16-25
tlx 062375, fax (016) 72-17-14

W biurze Spółdzielni
przy ul. Migowskiej 77 A
- pokój 26 uzyskać można
kosztorysy nakładcze.

ZAPRASZAMY

Zakup bezpośrednio w Cementowni
(całodobowa sprzedaż przez 7 dni w tygodniu)
lub u naszych hurtowników

Wartość

robót
ok. 1,200 mld.
Termin składania

kosztorysów ofertowych
·11 .1 0.93r.
5240

R-394

l

WORLD TRADE CENTER GDYNIA
Sp. z o.o. w Gdyni, Armii Krajowej 24, tel. 20· 11-83, 20-57-14, 20-31-82

!,

,
1

ogłasza

nabór kandydatów na kolejny, SO-godzinny kurs
Maklerów Giełd Towarowych
I
odbywany w sesjach sobota-niedziela w dniach od 9 do 24 października br. Wykładowcami
będą między innymi maklerzy giełd amerykańskich. Uczestnicy kursu legitymować się muszą ·,
świadectwem ukończenia szkoły średniej i wykazać się znajomością jednego języka obcego
(najlepiej angiel~kiego). Koszty uczestnictwa w kursie, w wymiarze 4 750 OOO zł + opl- bank. 1
30 tys. zł, ponosi każdy z uczestników lub firma delegująca. Zaświadczenie o ukończeniu kur- lt
su stanowi podstawę akredytowania maklera i wpisania go na listę maklerów Giełdy Gdań
skiej S.A., organizującej się pod auspicjami World Trade Center Gdynia i Agencji Rozwoju i
Pomorza Gdańskiego S.A. w Gdańsku.
\
Zapisy prowadzone są w biurze WTC Gdynia najpóźniej do dnia 8 października 1993 r.
!1

!

Proponujemy:
►
►
►

►
►

9 systemów regałowych
20 rodzajów lad
lady, szafy chłodnicze, zamrażarki
(zasilanie 220 V)
wagi i kasy elektroniczne
wieszaki, zestawy koszowe,
regały magazynowe

'-----•~..._,_..

GDAŃSK-WRZESZCZ, ul. Grunwaldzka 139
(wjazd od ul. Kościuszkl) tel. 41-00-01 w 259

GDYNIA, ul. Hutnicza 35, tel. 23-67--05
:,:
:,:

Produkcji Kostki Brukowej
84-252 ORLE
ul. Ceynowy 1
tel. 72-42-84

~
iłl

- w różnych kolorach
- wykonywanej
wg technologii
zachodnich
- krótki termin
realizacji zamówień

I~
I~
~

~

KO"K"T

YOSTK'2S

KOSTKI
PALETKI

~ OBRZEŻA

Wymagane kwalifikacje:
1. Wykształcenie wyższe prawnicze.
2. Znajomość problematyki ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej.
3. Doświadczenie z zakresu działalności firm ubezpieczeniowych.
4. Dobra znajomość języka angielskiego,
Warunki pracy i płacy de uzgodnienia.
Zgłoszenia tylko pisemne wraz z CV oraz referencjami prosimy kierować
pod adresem Kancelarii Prawniczej "LEX", 81-403 Gdynia,
ul. Marszałka Focha 31.
Termin nadsyłania podań 7.10.93 r.
4796

SZANOWNI PAŃSTWO

'SI
51'

DECEMA .p
1. PAPY ,IZOIACJI' CHfłMtA

7BiJó,. -8000,- m' '
Z. LEPIKASFALTOWY •

3,l(JO,-lkg
3. SIAT'Kl POWLWNE PCV

2Z 500,- Im' !
4. aMENTPOR1lANDZKt P.3so 848.()00, it ł
5. STAL ZBROJENIOWA
cenyipodatklem VAT
GDAŃSK, SANDOMIERSKA 46
-,. ,,"3.1·31-15

. . 'M'STAWIAMYFAK!URYVAT "'

I

SOLIDARNOSĆ CHASE D.T.

BANK

I

-

LOKATY TERMINOWE

I
I

Termin lokaty (w miesiącach)

SUPEROFERTA TV GDAŃSK
NADAL AKTUALNA!
SUPEROFERTA TO:
* REKLAMA W PROGRAMIE TV GDAŃSK, KANAŁ 52
* 3 EMISJE DZIENNIE - OPŁATA ZA 1!
* CODZIENNIE 200 TYS. WIDZÓW
* MOŻLIWOŚĆ ZAPREZENTOWANIA FIRMY PRZY
NAJBARDZIEJ POPULARNYCH PROGRAMACH

•

•'◄ !(❖X 1 • tSłd P
1
1

JUŻ ZA 800 TYS. ZŁ 15 SEK. REKLAMY 3 RAZY DZIENNIE

apt6SZ8tll'{ do WS
BĘDZIESZ ZAOO\VC

Gdynia, E~e,getyków 5, te
~
Druga brama gdyńskiej

t."'%..~~~~~~~~

S,ueszcze
wolne miejsca
w klasach
II ł V
w Społecznej Szkole

Dział Marketingu TV GDAŃSK

Podstawowej

GDAŃSK-WRZESZCZ, UL. SOBÓTKI 15

"~iedź\\iPdnik"

tel./fax 41-66-27, tel. 41-00-11 wew. 71, 86 R-1475/RW
MM

79998 ~
,_ _ _ _ _ - - - - - - - '

11:!0111

Producent wysokiej jakości
betonowej kostki brukowej
- dwuwarstwowej
produkowanej
metodą wibroprasowania

-..w.,,,..._ _ _ _

Zagraniczna firma transportowa poszukuje
pracownika na umowę-zlecenie
do Działu Ubezpieczeń i Awarii.

od najlepszych producentów krajowych

Zakład

,_..,..__,_..._~•••...,,--,

1

2

3

mies.

mies.

mies.

4
mies.

5
mies.

6

9

12

24

mies.

mies.

mies.

mies.

22% 25% 32,5% 33% 33,5% 34% 35,5% 37% 38%
(wysokość oprocentowania w .~kali rocznej)

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

Dla lokat w kwocie od 500 1nln zJ
istnieje możliwość negocjacji oprocentowania
■ SOLIDARNOŚĆ CHASE D.T. BANKS.A.
■ Gdańsk

ul.

Elżbietańska

2. tel. 31 70 31

w Gdańsku. ul. Słowackiego 83
tel. 57-53-73
14639

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREśC ZAMIESZCZA

Str .18
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Pucharowe
•
emoc1e
w Elblągu

Elbląscy kibice wierzą
w korzystny dla piłkarek ręcz
nych EB Start bilans dwumeczu w 1/16 Europejskiego Pucharu Zdobywczyń Pucharów
z Irstą HF Vasteras ze Szwecji.
Porażka na wyjeździe 18:20
nie jest też w ocenie szkoleniowców EB Start stratą nie do
odrobienia. Dokładna analiza
zapisu magnetowidowego
z pierwszego meczu w Szwecji
pozwoliła na opracowanie odpowiedniej taktyki rozgrywania spotkania rewanżowego.
Piłkarki ręczne EB Start zakładają walkę o zwycięstwo od
pierwszego gwizdka rumuń
skich arbitrów.
Bazą szwedzkiej ekipy jest
markowy hotel Elzam, a z zapowiedzi ich szkoleniowców
wynika, że Irsta zamierza bronić dwubramkowej przewagi,
a jak los będzie sprzyjał - to ją
powiększyć.

O gorącej atmosferze przed
meczem może świadczyć decyzja Zarządu EB Start obniżają
ca ceny biletów na to interesujące spotkanie, do poziomu cen
wejściówek na mecze I ligi.
W zamian oczekiwany jest
spontaniczny, uskrzydlający
doping elbląskich fanów szczypiorniaka. Mecz rozpocznie się
w sobotę, 2 października
o godz. 17.30 w hali elbląskie
go MOS.

(am)

•
1gowy
wee end
Ligowy weekend zapowiada
nam się niezwykle bogato.
Trwa akurat pełnia sezonu pił
kankicgo i żużlowego, a już
do rywalizacji o ligowe punkty
włączyli się przedstawiciele
dyscyplin halowych. Nasi Czytelnicy, kibice sportowi będą
musieli się zdecydować, które
z nich obejrzeć osobiście,
a z których zrezygnować na
rzecz poniedziałkowej lektury
„DB". Pełniejszą informację
o imprezach podamy jutro.
Dziś tylko te naszym zdaniem
najważniejsze.
W sobotę o

godzinie 17
w Gdyni przy ul. Olimpijskiej
koszykarki Warty S.A. zagrają
o pierwszoligowe punkty z wicemistrzem Polski, Włóknia
rzem Pabianice. W tym samym
terminie oraz w niedzielę o 11
w hali przy ul. Kościuszki we
Wrzeszczu siatkarki Gcdanii
gościć będą w meczu serii
A Stal Mielec. W niedzielę
o godz. 12 na boisko przy ul.
Jana z Kolna w Sopocie wybiegną rugbiści Ogniwa i Budowlanych Lublin.
Nie mniej interesująco za1
wiada się w Trójmieście d.
go ligowy serial (o piłce pis,.
my obok). Radość z awansu d,
I ligi przeżywać będą żużlow
cy Wybrzeża Rafinerii w spotkaniu (jeszcze drugoligowym)
ze Startem Gniezno na torze
przy ul. Długie Ogrody w niedzielę o godz. 14.
Na czoło wydarzeń pod dachem wybija się derbowe spotkanie t,'.Oµ"iskich szczypiornistek AZ~ A WF za Startem.
Mecz ten odbędzie się w Gdyni! w sobotę o godz. 11 w hali
przy ul. Olimpijskiej. Pierwszy
mecz przed własną widownią
rozegrają też koszykarze Wybrzeża Hevelius. W sobotę
o 17 w hali GKS przy ul. Zawodników ich przeciwnikiem
będzie Kotwica Kołobrzeg.

(sus)

Marian Geszke wLechii

Kłopoty na
I „dzień

I
1

Czy Grzegorz Miciński (przy piłce) poprowadzi kolegów do zwycięstwa nad liderem?
Fot. M. Kostun

Moina wygraC, pr1egraC, 1remisowaC...
..,
Po raz trzynasty w tym sezonie wyjdą na boisko piłkarze
ekstraklasy. Dla kogo ta kolejna okaże się pechowa, a dla
kogo szczęśliwa, przekonamy
się ostatecznie w niedzielę. Zestaw par jest następujący: Wisła Kraków - Pogoń Szczecin,
Stal Stalowa Wola - GKS Katowice, Zawisza Bydgoszcz Ruch Chorzów, Warta Poznań
- Legia Warszawa, ŁKS Łódź Stal Mielec, Tygodnik Miliarder Pniewy - Widzew Łódź,
Polonia Warszawa - Lech Poznań, Górnik Zabrze - Siarka
Tarnobrzeg, Zagłębie Lubin Hutnik Kraków.
Prawdę
powiedziawszy
w każdym z tych spotkań nie
ma zdecydowanego faworyta.
Nawet bardzo słaba Polonia
warszawska nie jest bez szans
w meczu przed własną publicznością z liderującym Lechem
Poznań, chociaż w stolicy
zmierzy się ostatni z pierwszym zespołem ekstraklasy.
Rzeczywiście można wygrać,

przegrać, zremisować

i w tym
tygodniu raczej nie grałbym
w piłkarskiego totka.
W grupie pierwszej Il ligi
jeden mecz w Trójmieście.
W Gdyni, w niedzielę o godz.
12 Arka gościć będzie lidera
tabeli Slęzę Wrocław. Teoretycznie goście są faworytami.

Wielcy g

o

f,

f~

~

sze emocje przeżywano w stolicy Katalonii. 88 600 widzów
obejrzało mecz, w którym Barcelona odrobiła straty (I :3)
z pierwszego meczu ze Spartakiem Moskwa, zapewniając sobie awans po zwycięstwie 4: I
(2: I) . Jeszcze większej sztuki
dokonali jednak piłkarze FC
Kopenhaga. Po porażce 0:3,
u siebie pokonali Linfield (Irlandia Płd.) 4:0! Za niespodzianki uznać należy także wyeliminowanie AlK Sztokholm
przez Spartę Praga i Glasgow
Rangers przez Lewskiego Sofia.
Do drugiej rundy w komplecie zakwalifikowały się kluby
włoskie, niemieckie i angielskie. Niespodziewaną stratę
odnotowali Francuzi. Półfinali
stę poprzedniej edycji pucharu
UEFA, AJ Auxerre, wysadzili
za burtę piłkarze Tenerify. Po
remisie 2:2 u siebie wygrali we
Francji I :O, mimo iż kończ:, li
spotkanie w .,10".
Dzisiaj w Szwajcarii odbę
dzie się losowanie drugiej rundy pucharów.

(sus)

Kto dyktuie warunki?

l

·1

To było ::,aledwie drobne wejście do tego, co d::.iało się dalej.
Trener Marian Geszke ::.ostał przedstawiony drużynie i wydawało się, ;:e ro::.pocznie się trening. Wobec nowego s:::.koleniowca
zespól zgłosił swoje żale - głównie finansowe - ale wszystko
wskazywało na to, iż futboliści ro::.umieją tę nową sytuację i poczekają na rozwiązanie swoich bytowych problemów przynajmniej do wtorku. Do tego bowiem czasu trener Ges:.ke zadek/arolt'a/ 1r_1jaśnienie spornych kwestii.
Tymczasem zawodnicy okazali się uparci. Obojętnie czy idzie
nowe. czy wraca stare, to klub winien jest im pieniądze i od tego
życzą sobie zacząć wszelkie rozmowy. Pieniędzy tymczasem nie
byto. Ro::.pocz.ęła się więc kolejna tura rozmów i to wówczas,
kiedy Gcs::.ke zdecydowanie stwierdził, że nie ma zamiarufirmowat' Lechii swoim nazwiskiem. Rozumiem pifkar::J'. Mają swoje
racje. Klub jest winien drużynie kilkad::.iesiąt milionów. Może ,
nawet nieco ll'i('cej niż sto. Ale po to poczyniło się w .środę vniany, aby w najbliższej perspektywie by/o lepiej. Dyktować swoje
warunki może tylko morny. Czy pi/karze Lechii są aż tak mocni,
skoro zajmujq ostamie miejsce w tabeli?
J nr , . k
anusz vv ozrua
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BARAN
21111 ;;- 20,v

Gaw)

ycie pr:::eros/o kabaret. Tak w jednym zdaniu określiłbym wydar;:enia, których bylem świadkiem we wc::orajsze południe na stadionie Lechii. Najpierw, już przy
1
wejściu, zdenerwowany Andrzej Szydłowski - c:.lonek
;:ar;:ąJu Lechii i sponsor jednej z mfodzie::,owych drużyn, w której grają jego synowie - mocno wzburzany pytał, kto zdecydował
o powrocie Il-ligowych piłkarzy w struktury klubowe. Jego, jako
członka zarządu, nikt o zdanie nie pytał. To skandal - twierdził.
Jakby dla przeciwwagi bramkarz Lechii, Dariusz Gladyś, pyta! dość retoryc;:,nie, czy on jest jakiś mebel, który dowolnie moż
na pr:::,estall'iać? W środę by! zawodnikiem FC Lechia, w czwartek }uf. KS Lechia, a o zgodę na takie przeprowadzki jego też nikt
nie pytał. A może - mówi/ - ja chcę nadal grm' za darmo w FC?

f;; /.

~ b✓ ?;, I

1

większości spotkań. Najwięk-

BARAN: O sprawy, na których tak bardzo
Ci zależy, trzeba powalczyć, ale nie głową,
lecz z głową ... Odwagi Ci doda bliska osoba,
zaufaj jej, bo razem stworzycie naprawdę przebojową parę. Wolne chwile warto będzie poświęcić na uporządkowanie spraw rodzinnych
i służbowych. Ważne dni to 4, 10, 20.
BYK
211v-:-2 1v

BYK: Czeka Cię trochę wysiłku, który okakonieczny przy załatwianiu ważnych
spraw zawodowych. Nie przejmuj się, że Twoi
współpracownicy krzywo patrzą na Twe poczynania. Trochę tolerancji nie zawadzi, wyluzuj się i z pogodną miną rób swoje. Dni istotne
w październiku to: 2, 17, 24.
że się

'
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BLIŻNIĘT A: Tydzień pełen twórczych
przedsięwzięć.Twój zapał

i energia udzielą się
Twoim bliskim. Będzie duża radość, kiedy
przekonasz się, ile można wspólnie zdziałać,
choć na finansową poprawę trzeba będzie trochę poczekać. Pomyślne dni to 3,4, 15.
też

chodzi okazywanie swych uczuć. Pora to zmieW pracy wielkie zamieszanie, na które nie
masz wpływu. Przeczekaj te burze i zajmij sir
bardziej swym osobistym życiem. Udane dni to
3, 14, 29.
nić.

~

SKORPION
24X • 22XI

SKORPION: Dom to jest to, nad czym teraz
musisz się skupić, szczególnie jeśli masz dzieci, poświęć im szczególną uwagę. W pracy nic
będzie spraw „na wczoraj", natłoku zajęć należy się spodziewać w następnym tygodniu. Bę
dziesz zdziwiony(a), dowiadując się,jak w nieoczekiwany sposób będziesz mógl(a) zarobić
spore pieniądze. Dobre dni 5, 6, 14.

STRZELEC: Okaż więcej zainteresowania
bliskiej Ci osobie. Może zamiast wertować
czasopisma, weź swego partnera do teatru, kina
albo na spacer, zwłaszcza teraz , kiedy liście tak
cudownie szurają pod stopami. W sferze zawodowej żadnych nowości, ot, dzień jak co dzień.
Ale warto mieć na wszystko oko. Pomyślne dni
to: l, I I i 23.
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Jest obecnie na świecie niach priorytetu. ten może zadwóch lekkoatletów, na któ- pomnieć o uzyskaniu znaczą
rych można stawiać w ciemno, cego wyniku . Dla mnie biegaże wygrają, bądź ustanowią renie, trening i zawody są takim
kord globu: tyczkarz Sier- ['ft
giej Bubka i biegacz na ,
1500 m Noureddine Morce- ,
li. Dziś porcja informacji •·
o tym drugim, 23-letnim Algierczyku. stawiającym sobie - jak to pisze europejska
prasa - bardzo ambitne, elitarne cele. Jego ideałem jest
wielki poprzednik, Marokańczyk Said Aouita - biegacz. który osiągał znakomite rezultaty na dystansach
od 800 do IO OOO m. Narazie Morceli ustanowi! w cią
gu dwóch lat rekordy świata
na 1500 m - 3:28.86 i na I
milę - 3:44,39. W przy szłym roku chce się przerzucić na 5000 m i być na tym
dystansie najlepszy. Przeczytajmy, co ciekawego powiedział Algierczyk reporterowi zuryskiego ,.Sportu"
(przytaczam fragmenty wywiadu):
- Czy w pańskim życiu zo- przyzwyczajeniem jak na przystaje jakiekolwiek miejsce na kład śniadanie.
- Który bieg był w pańskiej
coś innego niż sport?
- Nie. Sądzę, że bieganie karierze najtrudniejszy?
- Występy na mistrzostwach
jest całym moim życiem. Lubię
świata i igrzyskach olimpijbiegać. Kto chce znaleźć się
w światowej czołówce, musi skich. To są biegi pod specjaltakim być. Kto sportowi nie nym ciśnieniem. Tu faworyt
nadaje w każdych odniesie- nie może raczej przegrać, gdyż

W nocnych rodaków rozmowach trener Marian Geszke dal
się namówić na prowadzenie Illigowej drużyny Lechii Gdańsk.
Wczoraj przed godz. 11 pojawił
sic; na stadionie przy ul. Traugutta. Prośby o wywiad skwitował
dość krótko - sądzę, że im mniej
będzie słów, tym lepiej. Sytuację
drużyny nie poprawią rozmowy
i deklaracje. Trzeba po prostu
grać i zdobywa.: punkty.
- Panie trenem:, napisaliśmy
w ,,DB", że Lechię może objąć
szkoleniowiec ze skłonnościami
samobójczymi w tym zawodzie.
Czy zgadza się pan z tym poglą
dem?
- Nie do końca. Bywało, że
obejmowałem zespoły w tru- ~
dniejszej sytuacji. kiedy do zakończenia rozgrywek było
znacznie mniej kolejek spotkań
i jakoś wychodziłem z nich
obronną ręką. A tak poważnie, to
dałem się przekonać nie będąc ·
do końca pewien, czy postępuję
słusznie. W głównej mierze zadecydował sentyment do trójmiejskiego zespołu.
- Każdy trener wchodząc do
drużyny stawia działaczom
w klubie jakieś warunki. Jakie

jeszcze nie zagra Tomasz Pięt
ka. który w najbliższych
dniach podda się operacji łą
kotki, a kontuzje zgłaszają Tomasz Unton, Rafał Kaczmarczyk i Mirosław Giruć. Teoretycznie nic tylko siąść i płakać. pan postawił?
Jeżeli jednak Lechia przegra
- Jeden, ale podstawowy. Aby
z Gwardią Koszalin, to na Lechia była jednorodnym kluostatnim miejscu w tabeli mo- bem. czyli żeby mógł korzystać
ze wszystkich piłkarzy od trampże pozostać już długo .
W pozostałych meczach II karza po seniorów. Ten warunek ~
ligi grać będą: Śląsk - Stilon, został. jak wiadomo, spełniony
Chrobry - KP Wałbrzych, Odra w środę.
- A pański kontrakt?
- Olimpia, Polonia - Raków,
- żadnego kontraktu. Zresztą
GKS Tychy - Lechia Dzierżo
o sprawach finansowych jeszcze
niów, Naprzód - Elana.
A teraz III liga „Pomorze". nie rozmawialiśmy. Przecież nie
Wszystkie mecze zaplanowano chodzi tutaj tylko o moje wymana sobotę. Zestaw par obiecuje gania ale także zadłużenie wowiele emocji. W Gdańsku, bec dru,.yny. Do tych kwestii
o godz. I\ Polonia zagra z Wi- wrócimy w poniedziałek.
Nastąpnic trener Geszkc
słą Tczew. Godzinę później
rozpocznie się mecz Lechia U odt-yl, w towarzystwie dyrektora
(bo tak chyba teraz trzeba pi- , Janu8za Kończyka i kierownika '
drużyny Marka Bąka, ponad gosać) - Polonia Elbląg. O godz.
14 w Malborku Pomezania dLinną rozmowę z drużyną. Po
zmierzy się 1. Wierzycą Staro- niej przebrał si~ w dres i by! gogard, a o tej samej godzinie za- towy do treningu. Piłkarze nie
cznie się mecz w Wejherowem chcieli jednak wyjść na boisko
domagając się zaległych wypłat.
pomiędzy Gryfem a Powiślem
Trener
zrezygnował więc z proDzierzgoń. Te cztery mecze
wadzenia „takiej" drużyny. Przemają derbowy charakter. Popychanki trwały w sumie ponad
nadto o godz. 12 Rodło Kwitrzy godziny. Trening w końcu
d,:yn zagra ze Stomilem Grusię rozpoczął. Na jak długo zadziądz.
warto rozejm?
Gaw)

Arka jednak w tym sezonie gra
naprawdę dobrze. Może pokusić się o niespodziankę. Trener
Ryszard Lipiński byłby pewnie
spokojniejszy, gdyby wszyscy
jego piłkarze byli zdrowi. Liczy jednak, że do niedzieli nawet ci futboliści z drobnymi
urazami poczują się lepiej
i wyjdą na boisko.
Do Gdyni przyjedzie lider,
a wicelider tabeli, czyli Miedź
Legnica, gościć będzie inny
gdyński zespół czyli Bałtyk
Gdynia. Legnica nie jest w tym
sezonie miastem, w którym
miejscowi piłkarze rozdają
punkty. W Bałtyku potrzebna
jest więc pełna mobilizacja aby
nie doszło do blamażu. Wiemy
skądinąd, iż piłkarze trenera
Krzysztofa Szkody mają określone powody, aby mieć pretensje do swoich pracodawców. Na ogól tak jednak bywa,
że gdynianie jak gdyby na
przekór trudnym sytuacjom potrafią się mobilizować i grać
dobrze. Na to właśnie liczymy.
Wreszcie Lechia Gdańsk.
Biało-zieloni wyjeżdżają do
Koszalina. O tym, w jakiej atmosferze piszemy w dwóch tekstach obok. Trener Marian
Geszke stoi przed szalenie
trudnym debiutem. Kto wie,
czy nie najtrudniejszym w jego
szkoleniowej karierze. Do ti:-go
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aiq dalei

Pierwsza runda europejskich
pucharów w piłce nożnej za
nami. Wielcy grają dalej, choć
jak zwykle było kilka niespodzianek. My cieszymy się
z oczekiwanego awansu poznańskiego Lecha w PEMK.
Z podniesionym czołem poże
gnali się z rozgrywkami PZP
piłkarze GKS Katowice.
Po meczu trener Benfiki Lizbona, Toni, nie szczędził
komplementów katowiczanom.
Myśleliśmy, że pójdzie nam ła
twiej. Moi piłkarze musieli się
pożądnie napracować, aby
awansować do następnej rundy
- powiedział.
Poznaniacy mieli więcej
szczęścia w losowaniu. Betar
Jerozolima do potentatów,
wszak, nie należy. Niemniej,
obok awansu, dwa zycięstwa
lechitów są ważne dla calcj naszej piłki, gdyż cztery zdobyte
w tych meczach punkty mogą
zaprocentować w przyszłości
przy rozdziale puli miejsc
w pucharze UEFA.
Wracając zaś do najważniej
szego z pucharów, warto zauważyć wyrównany poziom

dobry"

e
na odzyskanie dobrego imienia
trze ba czekać w wypadku
igrzysk 4 lata, a mistrzostw dwa. żeby odpowiedzieć panu

'

Fot. Archill'11m
konkretnie , to najtrudniejszy
był dla mnie bieg na igrzy skach I 992 r. w Barcelonie .
Biegiem wtedy z kontuzją. Jest
brutalnie, jeśli próbujesz pokazać kla,ę. a twoja „maszyna·•
strajkuje. Wówczas najch.;tniej
człowiek wykrzyczałby si~ az
do bólu.

- Czy odczuwa pan obawy,
strach przed występami na
igrzyskach i MS?
- Nic. W zasadzie nie obawiam się nikogo. Ale jako
ch:unpion czuję brzemię odpowiedzialności przed samym sobą, swego otoczenia, sponsorów i narodu algierskiego.
- Jeśli mowa o narodzie, to
pana stosunek do Francuzów
nie wydaje się najlepszy ... Czy
to jest powód tego, że pan na
konferencjach prasowych mówi po angielsku?
- To, co zrobili Francuzi
mojej ojczyźnie, moim rodzicom i dziadkom, było bardzo
zie . Mając to przed oczyma,
wzbraniałem się przed nauką
francuskiego w szkole. Dziś
rozumiem francuski dobrze,
ale z określonych powodów,
a takie z tytułu lepszej znajomości angielskiego, nie chcę
językiem Francuzów mówić
(Morceli studiował w latach
1989/90 w USA - dop. red.).
- Jak przyjmowane są pań
skie sukcesy w Algierii?
- Traktowane są w mojej ojczyźnie radośnie, uchodzę za
bohatera, rozsławiającego ten
kraj . Każdy chce ze mną rozmawiać. To co o~iągnąlem a stawiam sobie bardzo wysokie wymagania i traktuję biegi
nadzwyczaj profesjonalnie zawdzięczam Bogu, trenerom.

menedżerom. życzliwemu klimatowi tworzonemu także

przez dziennikarzy. Nie chcialb)'m jednak żeby moje sukcesy
zmieniły mnie jako człowieka.
Chcę, by ludzie po zakończe 
niu przeze mnie kariery mówili
.., Ten Morceli. to sympatyczny człowiek." Ludzie, którzy
zanadto zmieniają swoją osobowość, nic są w Algierii dobrze widziani.
- Jako mistrz świata uzyskał
pan w Stuttgarcie w nagrodę
mercedesa. Gdzie stoi to auto,
kto nim jeździ?
- Kazałem samochód odtrnnspo11ować do Algierii. Gdy
dotrze na miejsce, będę nim
jeździł. W mojej ojczyźnie
mercedes jest symbolem statusu. Tego typu autami jeżdżą ~
tylko ludzie, którym powodzi
się w biznesie i politycy wyso- ii:
kiej rangi. Ale ja też jestem
przecież pewnego rodzaju ambasadorem Algierii. W końcu
moje sukcesy są także sukcesami mojej ojczyzny.
- Ma pan dopiero 23 lata
i nie obawia się przedwczesnej
eksploatacji?
- O to się nie martwię. Czuwa nad tym Bóg. On jest ze
mną i baczy, abym swój talent
właściwie spoż:,tkował i zwielokrotnia!.

RAK: Chyba zbyt łatwo się poddajesz. Te
drobne niepowodzenia są naprawdę przejścio
we. Stara zasada walk Wschodu powiada, że
czasem, aby zwyciężyć, trzeba najpierw się
ugiąć. Dobre dni października to: 12, 20 i 28.
UW
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KOZIOROżEc: W tym tygodniu od dawna
oczekiwane szczęście uśmiechnie się do Ciebie. Tylko bądź sobą, zrezygnuj z pozy i gry,
gdyż może być to mylnie odczytane przez
Twych przyjaciół. Dobry czas na uporządko
wanie spraw rodzinnych i ... zdrowotnych. Noś
się ciepło i nie lekcewal nawet drobnego kataru! Fajne dni to 3, 5, 22.

WODNIK
211. 2011

LEW: W tym tygodniu warto trochę odesil przed czekającymi Cię zadaniami zawodowymi, które mogą korzystne zaowocować w niezbyt odległej przyszłości. Bardzo w tym wszystkim jest ważne, abyś postę
powal(a) konsekwentnie i nie ulegał(a) podszeptom nie zawsze szczerych współpracowni
ków. Dobre dni: 5, 7, 27.
tchnąć. Nabrać

PANNA
23VIII 221X
0

PANNA: Twoja nieśmiałość poczytywana
jest niekiedy jako kokieteria, ale chowanie się
do kąta jest dobre dla myszy. Zmuś się, Panno,
do aktywności, bo pokonując niepewność i wahanie, a także, tak, tak... lenistwo - wiele zdziałasz, a efekty nie każą długo na siebie czekać.
Istotne dni miesiąca to 2, 10, 25.
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RYBY: Finansowo całkiem nieźle, ale warto
się rozejrzeć za jakimś pomysłem na interesujące
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WODNIK: Twoja nadmierna elokwencja to
chyba tuszowanie rozterek i kłopotów - prawda, gaduło? Wydasz się bardziej tajemniczy(a),
otwierając usta tylko w razie niezbędnej potrzeby. A tak poważnie, to dobry tydzień dla
Ciebie i osób związanych z Tobą. Warto jeden
wieczór poświęcić na wspólną dyskusję na temat planów daleko wybiegających w przyszłość, szczególnie dotyczy to budżetu domowego. Dobre dni 5, 19, 27.

WAGA : Ktoś powinien dostać kwiaty,
prawda? Przyznaj, Wago, że trudno Ci przy-

i dobrze płatne zajęc ie. Może pomoc
w tym przedsięwzięciu okaże ktoś, kogo
w tych dniach spotkasz na jakimś spotkaniu?
Z partnerem drobne nieporozumienia, wyda,JC
się, że głównie na tle bardzo intymnych sfer
Waszego żyda. Pomyślne dni to: 6, 18, 24.

